
 

N á v r h  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča 
č.   /2021 

zo dňa  14. decembra 2021 

o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Bytča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Bytči v súlade ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov v spojení s ustanovením § 4 

ods. 5 písm. a) bod 6. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov 

a v súlade s ustanovením  § 28  ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 

zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní  (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa dňa 25.04.2019 uznieslo na tomto všeobecnom 

záväznom nariadení : 

 

 

Článok 1 

 

1. Článok 6  Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov a nákladov na stravovanie 

v školských jedálňach  odsek 3 sa text mení: 

1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni a druhu jedla sa určuje v rámci 

druhého finančného pásma vo výške : 

a) veková kategória do 6 rokov : 

i. desiata 0,36 €, 

ii. obed 0,85 €, 

iii. olovrant 0,24 €, 

b) veková kategória od 6 do 11 rokov : 

i. obed 1,15 €, 

c) veková kategória od 11 do 15 rokov : 

i. obed 1,23 €, 

d) veková kategória od 15 do 19 rokov : 

i. obed 1,33 €, 

e) veková kategória nad 19 rokov : 

i. obed 1,33 €. 

 

 

 

 

 



 

Článok 2 

Záverečné ustanovenie 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 

Bytča  a na webovom sídle mesta Bytča dňa 29.11.2021. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča nadobúda 1.1.2022. 

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Miroslav Minárčik 

                                                                                          primátor mesta   


