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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
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č. 15/2022 o určení výšky príspevkov pre školy 01.01.2023 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Banská Bystrica 

ZD 17/2022 2218 
              

Mesto Banská Bystrica v súlade s ustanovením 8 6 ods. 1 zákona. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon") 
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2022 o určení výšky 
príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica 
(ďalej len "VZN") 

Člsl. 
Úvodné ustanovenie 

51 

Predmet úpravy 

1. Toto VZN určuje zákonným zástupcom detí, žiakov, dospelým osobám a zamestnancom škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica: 
a) výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, 
b) výšku príspevkov na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach, 
c) postup pri znížení alebo odpustení príspevkov pre deti a žiakov v hmotnej núdzi podľa 

príslušného zákona. 

2. Zriaďovateľ Mesto Banská Bystrica (ďalej len "zriaďovateľ") určuje výšku mesačného príspevku 
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu: 

a) výdavkov materskej školy, 

b) nákladov školského klubu detí, 

c) výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole, 

d) nákladov na činnosti centra voľného času, 

e) nákladov v školskej jedálni, 

f) výšku príspevku na režijné náklady. 

ČI. II. 
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

82 

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia $ 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného 
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica sumou vo výške 32,00 €. 

2. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. Úhradu 
príspevku možno vykonať bezhotovostne bankovým prevodom na účet školskej jedálne mesta 
Banská Bystrica, poštovou poukážkou.
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3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza v prípadoch stanovených zákonom.! 
V prípade, ak je zákonný zástupca dieťaťa členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu?, predloží zriaďovateľovi prostredníctvom riaditeľa 
materskej školy písomnú žiadosť o neuhrádzanie príspevku a potvrdenie Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny o poberaní pomoci v hmotnej núdzi. 

4. Príspevok vmaterskej škole môže zriaďovateľ znížiť o 50 % zo stanovenej výšky príspevku 
v prípade, ak zákonný zástupca oto zriaďovateľa písomne požiada prostredníctvom riaditeľa 
materskej školy a priloží potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdení príjmu, 
z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima určenej 
podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene adoplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

5. Príspevok v materskej škole môže zriaďovateľ odpustiť za dieťa: 

a) ktoré viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní nie je spôsobilé zo zdravotných 
dôvodov navštevovať materskú školu a ak o to zákonný zástupca písomne požiada. Dlhodobé 
prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy, zákonný zástupca dieťaťa bezodkladne 
oznámi materskej škole. O odpustenie príspevku požiada zákonný zástupca zriaďovateľa 
prostredníctvom riaditeľa materskej školy na základe písomnej žiadosti, ktorej prílohou bude 
lekárske potvrdenie o skutočnosti, že dieťa nie je spôsobilé zo zdravotných dôvodov 
navštevovať materskú školu viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Žiadosť 
o odpustenie príspevku musí byť podaná najneskôr do 5 kalendárnych dní od opätovného 
nástupu dieťaťa do materskej školy, 

b) ktoré nebude dochádzať do materskej školy v čase letných prázdnin v mesiacoch júl a/alebo 
august a ak o to zákonný zástupca písomne požiada. O odpustenie príspevku požiada zákonný 
zástupca zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa materskej školy na základe písomnej žiadosti 
najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka, 

c) v prípade, ak je dieťa záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy počas letných 
prázdnin v mesiacoch júl a/alebo august a do materskej školy vôbec nenastúpi, zákonný 
zástupca dieťaťa uhrádza plnú výšku príspevku za daný mesiac bez nároku na vrátenie 
príspevku. To neplatí, ak dieťa do materskej školy nenastúpi zo zdravotných dôvodov 
na základe lekárskeho potvrdenia, ktoré zákonný zástupca predloží riaditeľke materskej školy 
najneskôr do 5. septembra príslušného kalendárneho roka. 

1 828 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

2 zákon č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov 
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ČI. 111. 
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí 

83 

1. Zriaďovateľ vzmysle ustanovenia 8 114 ods. 6 školského zákona určuje výšku príspevku 
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu na činnosti školského klubu detí, 
ktorý je súčasťou základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica mesačne 
sumou vo výške 20,00 €. 

2. Príspevok vškolskom klube detí sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených zákonom. 
V prípade, ak je zákonný zástupca dieťaťa členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu“, predloží zriaďovateľovi prostredníctvom riaditeľa 
základnej školy písomnú žiadosť o neuhrádzanie príspevku a potvrdenie Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny o poberaní pomoci v hmotnej núdzi. 

3. Príspevok vškolskom klube detí môže zriaďovateľ znížiť o 50 % zo stanovenej výšky príspevku 
v prípade, ak zákonný zástupca o to zriaďovateľa písomne požiada prostredníctvom riaditeľa 
základnej školy a priloží potvrdenie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdení 
príjmu, z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima 
určenej podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

4. Príspevok vškolskom klube detí môže zriaďovateľ odpustiť za dieťa, ktoré viac ako 30 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní nie je spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať školský klub 
detí a ak oto zákonný zástupca písomne požiada. Dlhodobé prerušenie dochádzky dieťaťa 
do školského klubu detí, zákonný zástupca dieťaťa bezodkladne oznámi riaditeľovi základnej školy. 
O odpustenie príspevku požiada zákonný zástupca zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa 
základnej školy na základe písomnej žiadosti, ktorej prílohou bude lekárske potvrdenie 
o skutočnosti, že dieťa nie je spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať školský klub detí viac 
ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Žiadosť o odpustenie príspevku musí byť podaná 
najneskôr do 5 kalendárnych dní od opätovného nástupu dieťaťa do základnej školy/školského 
klubu detí. 

ČI. IV. 
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium 

v základnej umeleckej škole 

3 8 114 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

+ zákon č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov 
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s4 

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia 8 49 ods. 4 školského zákona určuje výšku príspevku 
na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v Základnej umeleckej škole Jána Cikkera 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica takto: 

  

  

  

  

  

Výška príspevku na A g b) základné [|c) ŠPD — < 

jeden polrok dk [od s, | štúdium študenti ji e) ŠPD nad 25 
školského roka (od6-do 18 |(0d 18 do 25 p ! rokov 

-do6rokov) do 25 rokov 
vEur rokov) rokov) 

Hudobný odbor 55,- 75,- 95,- 140,- 580,- 

Výtvarný odbor 45,- 60,- 75,- 120,- 320,- 

Tanečný odbor 45,- 60,- 75,- 120,- 200,- 

Literárno- 

dramatický odbor 451: 60, 75 120/5 #ôue                 

a) prípravné štúdium — pre žiakov vo veku od 5 rokov 

b) základné štúdium — pre žiakov základných a stredných škôl 

c) štúdium pre dospelých — študenti do 25 rokov 

d) štúdium pre dospelých — pracujúci do 25 rokov 

e) štúdium pre dospelých — nad 25 rokov 

2. Zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak, ktorý navštevuje viac ako jeden hlavný predmet 
v hudobnom odbore v individuálnej forme vzdelávania, na úhradu nákladov spojenú s týmto 
vyučovaním mesačne prispieva sumou 120,00 € za každý ďalší hlavný predmet. 

3. Zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak, ktorý navštevuje viac ako jeden odbor v skupinovej 
forme vzdelávania, na úhradu nákladov spojenú s týmto vyučovaním mesačne prispieva sumou 
45,00 € za každý ďalší odbor. 

4. Zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak, ktorý je iba členom hudobných zoskupení - sláčikový 
orchester, dychový orchester, ľudová hudba, tanečná a džezová kapela, spevácky zbor, prípadne 
iné inštrumentálne alebo vokálne zoskupenie, na úhradu nákladov polročne prispieva sumou 
25,00 €. 

5. Základná umelecká škola Jána Cikkera vyberá príspevok na úhradu nákladov spojených 
so štúdiom vždy na jeden polrok daného školského roka. 

Termíny úhrad: I. polrok do 20. 9. školského roka, II. polrok do 20. 2. školského roka. 
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6. Príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza za dieťa v prípade stanovenom zákonom. 
V prípade, ak je zákonný zástupca dieťaťa členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu“, predloží zriaďovateľovi prostredníctvom riaditeľa 
základnej umeleckej školy písomnú žiadosť o neuhrádzanie príspevku a potvrdenie Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny o poberaní pomoci vhmotnej núdzi. 

7. Príspevok vzákladnej umeleckej škole môže zriaďovateľ znížiť o 50 % zo stanovenej výšky 
príspevku v prípade, ak zákonný zástupca o to zriaďovateľa písomne požiada prostredníctvom 
riaditeľa základnej umeleckej školy a priloží potvrdenie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny o posúdení príjmu, z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy 
životného minima určenej podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

8. Príspevok v základnej umeleckej škole môže zriaďovateľ odpustiť za dieťa, ktoré viac ako 30 
po sebe nasledujúcich kalendárnych dní nie je spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať 
základnú umeleckú školu a ak oto zákonný zástupca písomne požiada. Dlhodobé prerušenie 
dochádzky dieťaťa do základnej umeleckej školy, zákonný zástupca dieťaťa bezodkladne oznámi 
riaditeľovi základnej umeleckej školy. O odpustenie príspevku požiada zákonný zástupca 
zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa základnej umeleckej školy na základe písomnej žiadosti, 
ktorej prílohou bude lekárske potvrdenie o skutočnosti, že dieťa nie je spôsobilé zo zdravotných 
dôvodov navštevovať základnú umeleckú školu viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych 
dní. Žiadosť o odpustenie príspevku musí byť podaná najneskôr do 5 kalendárnych dní 
od opätovného nástupu dieťaťa do základnej umeleckej školy. 

ČI. V. 
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času 

85 

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia $ 116 ods. 6 školského zákona určuje výšku príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica mesačne takto: 

a) zákonný zástupca na dieťa od 5 rokov veku do dovíšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom 
na území mesta Banská Bystrica, pričom je dieťa prihlásené na jednu záujmovú činnosť 
k 15. septembru príslušného kalendárneho roka a súčasne zákonný zástupca odovzdal 
písomné čestné vyhlásenie na započítanie dieťaťa do zberu údajov pre zriaďovateľa centra 
voľného času, prispieva sumou vo výške 0,00 €, 

Š 849 ods. S zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

6 zákon č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov 

6
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b) zákonný zástupca na dieťa od 5 rokov veku do dovfšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom 
na území mesta Banská Bystrica za každú ďalšiu záujmovú činnosť, alebo ak zákonný zástupca 
neodovzdal písomné čestné vyhlásenie na započítanie dieťaťa do zberu údajov 
pre zriaďovateľa centra voľného času, prispieva sumou vo výške 5,00 €, 

c) zákonný zástupca na dieťa od 5 rokov veku do dovíšenia 15 rokov veku bez trvalého pobytu 
na území mesta Banská Bystrica alebo na dieťa prihlásené po 15. septembri príslušného 
kalendárneho roka prispieva za každú záujmovú činnosť sumou vo výške 5,00 €, 

d) zákonný zástupca na dieťa do 5 rokov veku a od 15 rokov veku do dovíšenia 18 rokov veku 
prispieva za každú záujmovú činnosť sumou vo výške 5,00 €, 

e) ak zákonný zástupca odovzdá vzdelávací poukaz centru voľného času, upúšťa sa od príspevku 
za jednu záujmovú činnosť podľa písm. b), c) a d), 

f) dospelá osoba za každú záujmovú činnosť prispieva sumou vo výške 7,00 €. 

2. Príspevok v centre voľného času sa neuhrádza za dieťa v prípade stanovenom zákonom.? 
V prípade, ak je zákonný zástupca dieťaťa členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu, predloží zriaďovateľovi prostredníctvom riaditeľa 
centra voľného času písomnú žiadosť o neuhrádzanie príspevku a potvrdenie Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny o poberaní pomoci v hmotnej núdzi. 

3. Príspevok v centre voľného času môže zriaďovateľ znížiť o 50 % zo stanovenej výšky príspevku 
v prípade, ak zákonný zástupca o to zriaďovateľa písomne požiada prostredníctvom riaditeľa 
centra voľného času a priloží potvrdenie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
o posúdení príjmu, z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného 
minima určenej podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4. Príspevok v centre voľného času môže zriaďovateľ odpustiť za dieťa, ktoré viac ako 30 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní nie je spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať centrum 
voľného času a ak oto zákonný zástupca písomne požiada. Dlhodobé prerušenie dochádzky 
dieťaťa do centra voľného času, zákonný zástupca dieťaťa bezodkladne oznámi riaditeľovi centra 
voľného času. O odpustenie príspevku požiada zákonný zástupca zriaďovateľa prostredníctvom 
riaditeľa centra voľného času na základe písomnej žiadosti, ktorej prílohou bude lekárske 
potvrdenie o skutočnosti, že dieťa nie je spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať centrum 
voľného času viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Žiadosť o odpustenie príspevku 
musí byť podaná najneskôr do 5 kalendárnych dní od opätovného nástupu dieťaťa do centra 

78116 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

$ zákon č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov 

7



  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
, MESTA BANSKÁ BYSTRICA , Účinnosť od: 

č. 15/2022 o určení výšky príspevkov pre školy 01.01.2023 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Banská Bystrica 

ZD 17/2022 8218 
              

voľného času. 

5. Centrum voľného času vyberá príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených na činnosti 
centra voľného času: na celý školský rok do 31. 10. príslušného školského roka, alebo do 31. 10. 
školského roka za mesiace september až december a do 14. 2. školského roka za mesiace január 
až jún, a to bezhotovostne, alebo v hotovosti do pokladne centra voľného času. 

ČI. VI. 
Určenie výšky príspevkov v zariadeniach školského stravovania 

86 

Školská jedáleň 

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica poskytuje stravovanie podľa 
odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie 
podľa vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre: 
a) deti materských škôl 

b) žiakov základných škôl 

c) zamestnancov škôl a školských zariadení 
d)iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva 

87 
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na úhradu režijných 
nákladov a podmienky úhrady za stravovanie v školskej jedálni pri materskej škole 

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia 8 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku príspevku, ktorý 
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, okrem dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu 
výchovy k stravovacím návykom, na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej 
jedálni takto: 

1. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom 
zverejneným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) 
v oznámení: „Finančné pásma A na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov“, podľa 8 140 ods. 9 al3 zákona č. 245/2008 Z.z. v spojení s 83 0ds. 1 písm. e) vyhlášky 
MŠ SR č. 330/2009 Z.z. (ďalej len „3. finančné pásmo zverejnené MŠVVaŠ SR“). Zamestnanci 
materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby uhrádzajú príspevok 
určený na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa Finančného pásma B 
v kategórii stravníci od 15-19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR.
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Dotácia 
© © na podporu . N g © © © S Úhrada Sumy sú uvedené v € a a > Spolu výchovy z ž si v aj o g zákonného zástupcu a o k stravovacím 

návykom dieťaťa“ 
  

dieťa materskej školy 

od2doGrokov 

dieťa materskej školy 

od2doGrokov 0,50 | 1,20 | 0,40 2,10 1,30 0,00"? 
pomoc v hmotnej núdzi 

dieťa materskej školy 

od2do6rokov do výšky | 0,50 | 1,20 | 0,40 2,10 1,30 0,80 
životného minima 

dieťa v poslednom ročníku 

materskej školy bez 

uplatnenia daňového 0,50 | 1,20 | 0,40 2,10 1,30 0,80 
zvýhodnenia zákonnými 

zástupcami 

zamestnanci MŠ, ŠI pri 
MŠ a iné fyzické osoby 

0,50 | 1,20 | 0,40 2,10 0 2,10 
  

  

  

  

2,40 2,40 o                   

Školská jedáleň, ktorá poskytuje deťom raňajky postupuje vsúlade s 3. finančným pásmom A 
zverejneným MŠVVaŠ SR. 

2. V školských jedálňach pri materských školách sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti, 
u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára — špecialistu, zdravotný stav vyžaduje osobitné 
stravovanie (šetriaca diéta, bezlepková diéta alebo diabetická diéta) podľa materiálno — 
spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. Zriaďovateľ určí, ktorá materská škola môže poskytovať 
diétne stravovanie. 

Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza finančný príspevok na diétne stravovanie vo výške 
nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa Finančného pásma B vo vekovej kategórii 
stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci materskej školy, 
školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby uhrádzajú finančný príspevok na diétne 
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa Finančného pásma B 
v kategórii stravníci od 15-19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR. 

? zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení 
neskorších právnych predpisov 

10 8 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

9
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Dotácia 
g S s na podporu Úhrada 

m z © o s výchovy z z Sumy sú uvedené v € a a > Spolu , zákonného ä o 2 k stravovacím zástii cií 

S návykom p 

dieťaťa!" 
FA kel Š 

dieťa materskej Škôl — | ge | 444 läšá | 50 0 2,50 od2doG6rokov 

dieťa materskej školy 

od2doGrokov 0,60 1,40 0,50 2,50 1,30 0,00! 
pomoc v hmotnej núdzi 

dieťa materskej školy 
od2do6rokov do výšky 0,60 1,40 0,50 2,50 1,30 1,20 

životného minima 

dieťa v poslednom ročníku 

materskej školy bez 

uplatnenia daňového 0,60 1,40 0,50 2,50 1,30 1,20 
zvýhodnenia zákonnými 

zástupcami 

zamestnanci MŠ, ŠI pri 
MŠ a iné fyzické osoby 

  

  

  

  

0 2,40 0 2,40 0                 
  

3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje na: 

a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo 
v základnej škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi, 

b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa 
poskytuje pomoc vhmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 

c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije 
v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok 
na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovfšilo šesť rokov veku 
a nedovíšilo 15 rokov veku, žijúce s ním vdomácnosti, táto skutočnosť sa žiadateľovi 
preukazuje čestným vyhlásením. 

4. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 € podľa 
osobitného predpisu"? za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno — vzdelávacej činnosti 

1! zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
v znení neskorších právnych predpisov 

12 6 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

1% zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
v znení neskorších právnych predpisov 

10
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v materskej škole a odobralo obed a iné jedlo. Ak dieťa, ktorému je poskytnutá pomoc vhmotnej 
núdzi neodobralo obed a iné jedlo z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, 
u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára - špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné 
stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ 
vyplatí dotáciu bezhotovostným prevodom na bankový účet zákonného zástupcu dieťaťa za daný 
mesiac spätne do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, na základe evidencie dochádzky 
dieťaťa do materskej školy. 

5. Finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný 
zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa 
z poskytovania obeda ainého jedla vškolskej jedálni pri materskej škole do 14:00 h 
predchádzajúceho pracovného dňa a najneskôr do 7:30 h ráno v danom stravovacom dni. 
V tomto prípade zákonný zástupca dieťaťa na ktoré sa poskytuje dotácia na podporu výchovy 
k stravovacím návykom dieťaťa uhrádza príspevok za daný deň v plnej výške. 

6. Ak poskytnutá dotácia nepokryje náklady na nákup potravín určené 3. finančným pásmom 
zverejneným MŠVVaŠ SR, zákonný zástupca dieťaťa je povinný uvedený rozdiel doplatiť podľa 
8 7 bodu 10 tohto VZN. To neplatí, ak zákonný zástupca predloží doklad o skutočnosti, že je členom 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 

7. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia $ 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku 
na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto: 

a) zákonný zástupca každého dieťaťa uhrádza príspevok na režijné náklady v školskej jedálni 
pri materskej škole vo výške 9,00 € na dieťa paušálne za kalendárny mesiac, 

b) príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materských škôl, školských 
zariadení a iných fyzických osôb sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov na jedno 
odobraté hlavné jedlo - obed v školských jedálňach pri materských školách vo výške 2,70 €, 

c) príspevok na úhradu režijných nákladov pre deti zo škôl aškolských zariadení mimo 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica sa stanovuje vo výške 1,60 € na jedno 
odobraté hlavné jedlo. 

8. Príspevok na úhradu režijných nákladov vškolskej jedálni sa neuhrádza za dieťa v prípade 
stanovenom zákonom.““ 

V prípade, ak je zákonný zástupca dieťaťa členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu,“ predloží zriaďovateľovi prostredníctvom riaditeľa 
materskej školy písomnú žiadosť o neuhrádzanie príspevku a potvrdenie Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny o poberaní pomoci v hmotnej núdzi. 

14 8 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

15 zákon č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov 

11
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9. Príspevok na úhradu režijných nákladov vškolskej jedálni zriaďovateľ môže znížiť 050 % 
zo stanovenej výšky príspevku v prípade, ak zákonný zástupca o to zriaďovateľa písomne požiada 
prostredníctvom riaditeľa materskej školy a priloží potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny o posúdení príjmu, z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy 
životného minima určenej podľa zákona č. 601/2003 Z. z. oživotnom minime aozmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

10. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné náklady podľa tohto 
VZN uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za príslušný mesiac do 10. dňa daného mesiaca 
bezhotovostne bankovým prevodom poštovou poukážkou, alebo v nevyhnutných prípadoch 
v hotovosti. Zamestnanci materskej školy a školskej jedálne pri materskej škole uhrádzajú 
náklady za stravovanie v uvedenom termíne bezhotovostne. 

88 
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na úhradu režijných 

nákladov a podmienky úhrady za stravovanie v školskej jedálni ako súčasti základnej školy 

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia 8 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku príspevku, ktorý 
uhrádza zákonný zástupca žiaka, na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej 
jedálni takto: 

1. Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom 
zverejneným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole a iné 
fyzické osoby uhrádzajú finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín 
podľa Finančného pásma Bv kategórii stravníci od 15-19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom 
zverejneným MŠVVaŠ SR. 

  

  

Dotácia 

Sumy sú uvedené v € a P NY SY zákonného 
o potravín k stravovacím z 

N zástupcu 
návykom 

dieťaťa!“ 

žiak základnej školy 

od6 do11rokov 170 1,70 0 1,70               

16 zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
v znení neskorších právnych predpisov 

12
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žiak základnej školy 

od6 dol11rokov 1,70 1,70 1,30 0,00!" 
pomoc v hmotnej núdzi 
  

žiak základnej školy 

od6 do11 rokov 1,70 1,70 1,30 0,40 
do výšky životného minima 

žiak základnej školy 

od6 dol11 rokov 

  

  

  

A m : J , 1, y bez uplatnenia daňového zvýhodnenia 170 170 SA 9.50 
zákonnými zástupcami 

Dotácia 

d A 
% Náku ja U hri Sumy sú uvedené v € a P Y NA zákonného 
o potravín k stravovacím z 

z zástupcu 
návykom 

dieťaťa!“ 
  

žiak základnej školy 

od 11 do 15 rokov 1,90 1,90 0 1,90 

  

žiak základnej školy 

od 11 do 15 rokov 1,90 1,90 1,30 0,00" 
pomoc v hmotnej núdzi 
  

žiak základnej školy 

0d 11 do 15 rokov 1,90 1,90 1,30 0,60 
do výšky životného minima 

žiak základnej školy 

od 11 do 15 rokov 

bez uplatnenia daňového zvýhodnenia 

zákonnými zástupcami 

žiak základnej školy 

nad 15 rokov 

bez uplatnenia daňového zvýhodnenia 

zákonnými zástupcami 

  

1,90 1,90 1,30 0,60 

  

1,90 1,90 1,30 0,60 

  

Zamestnanci ZŠ, ŠJ pri ZŠ 

a inéfyzické osoby 2/10 2,40 i               

"7 8 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

18 zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
v znení neskorších právnych predpisov 

9 $ 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
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2. V školských jedálňach pri základných školách sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti, 
u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára — špecialistu, zdravotný stav vyžaduje osobitné 
stravovanie (šetriaca diéta, bezlepková diéta alebo diabetická diéta) podľa materiálno — 
spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. Zriaďovateľ určí, ktorá základná škola môže poskytovať 
diétne stravovanie. 

Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza finančný príspevok na diétne stravovanie vo výške 
nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa Finančného pásma B vo vekovej 
kategórii stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci 
základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole a iné fyzické osoby uhrádzajú finančný 
príspevok na diétne stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa 
Finančného pásma B v kategórii stravníci od 15-19 rokov vsúlade s 3. finančným pásmom 
zverejneným MŠVVaŠ SR. 

3. V základných školách so športovými triedami sa v školských jedálňach pripravujú jedlá 
pre žiakov so zameraním na šport podľa materiálno — spotrebných noriem a receptúr, ktoré 
charakterizujú príslušnú územnú oblasť vydaných MŠVVAŠ SR. 

Zákonný zástupca žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup 
potravín pre športové triedy podľa Finančného pásma B vo vekovej kategórii stravníkov v súlade 
s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR: 

  

  

Dotácia 

Er Náku jana Úhrada Sumy sú uvedené v € 2 E Y JV zákonného 
o potravín k stravovacím g , zástupcu 

návykom 

dieťaťa?“ 
žiak záki i škol 
žiak základnej školy 2,00 2,00 0 2,00 
od6 do11 rokov 
  

žiak základnej školy 

od6 dolirokov 2,00 2,00 1,30 0,007! 
pomoc v hmotnej núdzi 
  

žiak základnej školy 

od6 do11 rokov 2,00 2,00 1,30 0,70 
do výšky životného minima               

2 zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
v znení neskorších právnych predpisov 

21 $ 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

14



  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
MESTA BANSKÁ BYSTRICA 

č. 15/2022 o určení výšky príspevkov pre školy 
Účinnosť od: 

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a iné fyzické osoby           

a „0 , 01.01.2023 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Banská Bystrica 

ZD 17/2022 15218 

žiak základnej školy 

od6 do11rokov 
bez uplatnenia daňového zvýhodnenia 3,00 2,00 a 0,70 

zákonnými zástupcami 

Dotácia 

— Náku .— Úhrada Sumy sú uvedené v € a P Ý VY zákonného o potravín k stravovacím , 
A zástupcu 

návykom 

dieťaťa?? 

žiak základnej školy 

od 11 do 15 rokov Z 2.0 g 2,20 

žiak základnej školy 

od 11 do 15 rokov 2,20 2,20 1,30 0,0073 
pomoc v hmotnej núdzi 

žiak základnej školy 

od 11 do 15 rokov 2,20 2,20 1,30 0,90 
do výšky životného minima 

žiak základnej školy 

od 11 do 15 rokov 

bez uplatnenia daňového zvýhodnenia 2,20 S 1.30 9,90 
zákonnými zástupcami 

žiak základnej školy 

nad 15 rokov 

bez uplatnenia daňového zvýhodnenia 2,20 2,20 As 9,30 
zákonnými zástupcami 

Zamestnanci ZŠ, SJ pri ZŠ 2,40 2,40 0 

  

4. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vsume podľa 
osobitného predpisu?“ za každý deň, vktorom sa žiak zúčastnil vyučovania v základnej škole 
a odobral obed. Za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa 
uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole. Ak žiak, ktorému je poskytnutá 
pomoc vhmotnej núdzi neodobral obed z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo 
žiakovi, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára - špecialistu zdravotný stav vyžaduje 

22 zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
v znení neskorších právnych predpisov 

23 $ 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

24 zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
v znení neskorších právnych predpisov 
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osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka, 
zriaďovateľ prostredníctvom vedúcej školskej jedálne vyplatí dotáciu bezhotovostným prevodom 
na bankový účet zákonného zástupcu žiaka za daný mesiac spätne do konca nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca, na základe evidencie dochádzky žiaka do základnej školy. 

5. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia $8 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku 
na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto: 

a) zákonný zástupca každého žiaka základnej školy uhrádza príspevok na režijné náklady 
v školskej jedálni ako súčasti základnej školy vo výške 0,80 € na jeden odobratý obed 
v príslušnom kalendárnom mesiaci, 

b) príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov základných škôl, školských zariadení 
a iných fyzických osôb sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov na jedno odobraté 
hlavné jedlo - obed v školských jedálňach pri základných školách vo výške 2,70 €. 

6. Ak poskytnutá dotácia nepokryje náklady na nákup potravín určené 3. finančným pásmom 
zverejneným MŠVVaŠ SR, zákonný zástupca dieťaťa je povinný uvedený rozdiel doplatiť podľa 
8 8bodu 11 tohto VZN. To neplatí, ak zákonný zástupca predloží doklad o skutočnosti, že je členom 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc vhmotnej núdzi. 

7. Finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný 
zástupca: 

a) za žiaka základnej školy za odobratú stravu vdanom stravovacom dni, ato na základe 
prihlásenia žiaka do 14:00 h predchádzajúceho pracovného dňa a najneskôr do 7:30 hráno 
v danom stravovacom dni, 

b) za neodobratú stravu vdanom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil žiaka 
z poskytovania stravy vškolskej jedálni do 14:00 h predchádzajúceho pracovného dňa 
a najneskôr do 7:30 h ráno vdanom stravovacom dni. 

8. Ak zákonný zástupca žiaka na ktorého sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím 
návykom nedodrží povinnosť prihlásenia/odhlásenia žiaka podľa 8 8 bod 7. uhrádza príspevok 
za daný deň v plnej výške. 

9. Príspevok na úhradu režijných nákladov vškolskej jedálni sa neuhrádza za žiaka v prípade 
stanovenom zákonom.? 
V prípade, ak je zákonný zástupca žiaka členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi podľa osobitého predpisu,ž“ predloží zriaďovateľovi písomnú žiadosť o neuhrádzanie 
príspevku prostredníctvom riaditeľa základnej školy a potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny o poberaní pomoci v hmotnej núdzi. 

25 $8 140 ods. 11. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

26 zákon č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov 
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10 

11, 

Ť, 

„ Príspevok na úhradu režijných nákladov vškolskej jedálni zriaďovateľ môže znížiť o 50 % 
stanovenej výšky vprípade, ak zákonný zástupca oto zriaďovateľa písomne požiada 
prostredníctvom riaditeľa základnej školy a priloží potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny o posúdení príjmu, z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy 
životného minima určenej podľa zákona č. 601/2003 Z. z. oživotnom minime aozmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné náklady podľa tohto 
VZN uhrádza zákonný zástupca žiaka vopred, do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca, 
bezhotovostne bankovým prevodom poštovou poukážkou, alebo v nevyhnutných prípadoch 
v hotovosti. Zamestnanci základnej školy a školskej jedálne pri základnej škole uhrádzajú náklady 
za stravovanie v uvedenom termíne bezhotovostne. 

89 
Spoločné ustanovenia pre prípad mimoriadnych situácií 

Zákonný zástupca dieťaťa, neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vškolách 
a školských zariadeniach podľa tohto VZN za obdobie, počas ktorého si žiak, dieťa preukázateľne 
nemohlo plniť výchovu a vzdelávanie v základnej škole, pobytom v materskej škole, v školskom 
klube detí, v základnej umeleckej škole alebo v centre voľného času: 

a) v dôsledku vzniku mimoriadnej udalosti vrátane ohrozenia verejného zdravia Il. stupňa, 
vyhláseného núdzového stavu, alebo v prípade odstraňovania následkov mimoriadnej 
udalosti, 

b) vdôsledku rozhodnutia, opatrenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom 
zdravotníctva Slovenskej republiky alebo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky, 

c) vdôsledku Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách, o mimoriadnom prerušení 
prevádzky školských zariadení podľa osobitného predpisu. 

V prípade už zaplateného príspevku za obdobie uvedené v bode 1 bude tento príspevok vrátený 
zákonnému zástupcovi v pomernej časti. 
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810 

Prechodné ustanovenia 

1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole za mesiac január 2023 podľa 
8 20ds. 2 tohto VZN zákonný zástupca uhradí do 10. decembra 2022 vo výške 16,00 €. 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času v zmysle čl. V 85 ods. 1, 
určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 8/2021 ourčení výšky 
príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica 
zostávajú zachované do dňa 31.8.2023. 

811 

Záverečné ustanovenia 

1. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2021 o určení výšky príspevkov 
pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 826/2021-MsZ dňa 13. 8. 2021. 

2. VZN č. 15/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 
č. 14/2022 dňa 13.12.2022 anadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023, svýnimkou 
čl. V 8 5 ods. 1., ktorý nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2023. 

Ján Nosko 

primátor mesta 

Banská Bystrica 

AS DEDO 
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