
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYTČA 
 

č. 9/2022  

zo dňa 14.12.2022 

 

o určení  výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2022, VZN č. 8/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Bytči v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a podľa § 6 ods.  12 zákona č.  596/2003 

Z.z.  o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 

zákona č. 583/2003 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov, sa uznieslo na tomto:  

  

  

 

všeobecne záväznom nariadení : 

                              

 

 

Článok 1 

                                                             

1. Podľa článku  4  ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 sa mení  jeho príloha č.1, 

ktorou sa určuje výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka jednotlivých 

škôl a jednotlivých školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča na rok 

2023. 

 

 

Článok 2 

 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov 

na úradnej tabuli Mesta Bytča a na webovom sídle Mesta Bytča dňa 29.11.2022. 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Miroslav Minárčik 

                                                                                           primátor mesta 

 



Príloha č. 1 k VZN  č.  9/2022 
  
  

Škola/školské zariadenie 

Finančné prostriedky a mzdy a 

prevádzku na žiaka/dieťa 

 na rok 2023 v € 
 

ŠKD pri ZŠ Ul. Mieru 1235, Bytča 706,57 
 

ŠKD pri ZŠ Ul. E.Lániho 261/7, Bytča 807,22 
 

Materská škola, Dostojevského ul. 933/5, Bytča 3 415,68 
 

Materská škola, Hurbanova ul. 247/5, Bytča 3 419,63 
 

Materská škola, Hrabové 89, Bytča 3 392,80 
 

Materská škola, Hliník nad Váhom 167, Bytča 3 789,56 
 

Materská škola, Malá Bytča 103, Bytča 4 194,12  

Materská škola, Pšurnovice 176, Bytča 4 510,59 
 

Školská jedáleň, Ul. Mieru 1357, Bytča 402,45 
 

Školská jedáleň, Ul. E.Lániho 261/7, Bytča 463,91 
 

Centrum voľného času, Ul.Mieru 1357, Bytča 324,24 
 

Základná umelecká škola - ind.forma vyučovania, 

Zámok 105, Bytča 2125,04 
 

Základná umelecká škola- kol.forma vyučovania, 

Zámok 105, Bytča 440,00 
 

 

 

 


