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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 12/2022, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.1/2022 o určení 
výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej Školy a žiaka školského zariadenia, 
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Mesto Banská Bystrica v zmysle $ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov a podľa $ 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 12/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia, 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022 vznení Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 11/2022 (ďalej len VZN). 

I. 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy 
a žiaka školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022 sa 
mení nasledovne: 

Príloha č. I 

Ročná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku poskytovaných na rok 2022 

  

Výška finančných prostriedkov bá Ukazovatel 
na 1 dieťa/žiaka v Eur 

  

Dieťa materskej školy 2 831,89 
  

Dieťa špeciálnej materskej školy pre deti so ŠVVP vo 

  

  

veku od 3 rokov 7074,55 

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme 
A 1 524,87 vzdelávania 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 
saa 497,92 vzdelávania 
  

Žiak základnej školy v školskom klube detí 622,39        
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Dieťa centra voľného času detí 114,11 

Potenciálny stravník - žiak základnej školy v zariadení 
x Ž : 186,72 školského stravovania 

Poslucháč jazykovej školy 51,87 

Dieťa centra špeciálno-pedagogického poradenstva 207,46       

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica 
č.11/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia, 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022. Ročná výška finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku poskytovaných na rok 2022 bola schválená uznesením Mestského 
Zastupiteľstva v Banskej Bystrica č.1194/2022-MsZ zo dňa 20.9. 2022. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 12/2022 o určení výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, 
poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská 
Bystrica bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1238/2022-MsZ 
dňa 8. 11. 2022, s účinnosťou od 1. 12. 2022. 

TVI nami 

MESTSKÝ ÚRA! 
BÁ . A ť M.        
              

vú. Lo Ján Nosko 
primátor mesta 

Z čs nám b. | Banská Bystrica 
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