
Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča 
č. 2/2008 zo dňa 24. júla 2008 

o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach 
v znení VZN č. 3/2009, VZN č. 7/2010, VZN č. 9/2011, VZN č. 10/2011, VZN č. 5/2012, VZN č. 3/2013, VZN č. 6/2013, 

VZN č. 5/2014  a VZN č. 4/2016 
 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov vydáva 
toto všeobecne záväzné nariadenie. 
 

Čl. 1 
Materské školy 

 
1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 10 € mesačne. 
2. Príspevok sa uhrádza do desiateho dňa v mesiaci. 
3. Príspevok sa neuhrádza za dieťa 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy  doklad o tom, že je poberateľom dávky v 

hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

4. Príspevok sa uhrádza v pomernej časti za dieťa 
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní 

z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, preukázateľným spôsobom, 
b) ktoré navštevuje materskú školu počas letných školských prázdnin len v období prevádzky materskej školy a 

vo zvyšnej časti mesiaca je prevádzka prerušená . 
 

Čl. 2 
Základná umelecká škola 

 
1. Výška príspevku je mesačne 

a) pre žiaka v individuálnej forme štúdia 6,97 €, 
b) pre žiaka v kolektívnej forme štúdia 3,48 €, 
c) pre dospelého 10,45 € 

2. Príspevok sa uhrádza za mesiace september – december a január – jún. 
3. Príspevok sa neuhrádza ak zákonný zástupca žiaka predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov  k dávke v hmotnej núdzi. 
 

Čl. 3 
Školský klub detí 

 
1. Výška  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu je 5 €. 
2. Príspevok sa uhrádza do desiateho dňa v mesiaci. 
3. Príspevok sa neuhrádza  ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je  poberateľom dávky v hmotnej  

núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 
4. Príspevok sa uhrádza v pomernej časti za dieťa, ktoré navštevuje školský klub detí počas letných prázdnin len v 

období prevádzky zariadenia a vo zvyšnej časti mesiaca je prevádzka prerušená. 
 

Čl. 4 
Centrum voľného času 

 
1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov pre dieťa s trvalým pobytom v meste Bytča je mesačne: 

a) za účasť na jednom krúžku  1,00 €, 
b) za účasť na ďalšom krúžku 1,70 €. 



2. Pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu je mesačný príspevok pre dieťa s trvalým pobytom v meste Bytča: 
a) za účasť na jednom krúžku 0,30 €, 
b) za účasť na ďalšom krúžku 0,60 €. 

3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov pre dieťa s trvalým pobytom mimo mesta Bytča je mesačne: 
a) za účasť na jednom krúžku 8 €, 
b) za účasť na jednom krúžku pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu 5,10 € 

4. Príspevok sa uhrádza do desiateho dňa v mesiaci. Príspevok je možné uhradiť naraz i na ďalšie mesiace.  
5. Príspevok sa neuhrádza, ak zákonný zástupca  dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky  v hmotnej 

núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 
6. Príspevok sa uhrádza v pomernej časti za dieťa, ktoré navštevuje centrum voľného času počas letných prázdnin len 

v období prevádzky zariadenia a vo zvyšnej časti mesiaca je prevádzka prerušená. 
7. Riaditeľ vydá cenník na činnosti vykonávané okrem pravidelnej krúžkovej činnosti (jednorazové použitie internetu, 

spontánna činnosť, letné tábory a pod. ). 
 

Čl. 5 
Školská jedáleň 

 
1. Výška nákladov na nákup potravín – druhé pásmo 

a) veková kategória do 6 rokov  
- desiata 0,26 € 
- obed 0,64 € 
- olovrant 0,22 € 

spolu 1,12 € 
b) poskytovanie obeda 

veková  kategória 6 -11 roční 0,95 € 
 11 -15 roční 1,01 € 
 15 -19 roční 1,12 € 
 dospelí stravníci 1,12 € 

Finančné prostriedky na nákup potravín sú uhrádzané stravníkmi priamo na účet školských jedální. Uhrádzajú sa  
vopred do konca kalendárneho mesiaca, ktorý prechádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa náklady na nákup 
potravín  uhrádzajú. 

2. Výška príspevku na čiastočnú  úhradu nákladov v školskej jedálni  pre dospelých stravníkov a stravníkov škôl a 
školských zariadení, ktorých mesto nie je zriaďovateľom,  je 1,14 € na jeden obed. Príspevok sa uhrádza na účet 
mesta na základe zmluvy o poskytovaní stravy. 

3. Zákonný zástupca detí a žiakov prispieva na úhradu réžijných nákladov na jedno poskytnuté jedlo (obed) vo výške 
0,08 €. Poplatok hradí spolu s finančnou normou na potraviny. Školská jedáleň vybraté poplatky za príslušný 
kalendárny mesiac odvedie na účet zriaďovateľa do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. 

 
Čl. 6 

Záverečné ustanovenie 
 
1. Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava odkazuje sa na školský zákon, zákon o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon o financovaní škôl a školských zariadení a na vykonávacie 
predpisy vydané na ich základe. 

2. Dňom účinnosti  tohto VZN sa rušia Pokyny na úpravu finančných limitov na nákup potravín za stravovanie v 
zariadeniach školského stravovania vydané primátorom mesta dňa 30.8.2004. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2008. 
VZN č. 3/2009 nadobudlo účinnosť 1. januára 2010, VZN č. 7/2010 nadobudlo účinnosť 1. septembra 2010, 
VZN č. 9/2010 nadobudlo účinnosť 1. januára 2011, VZN č. 9/2011 nadobudlo účinnosť 1. septembra 2011, 
VZN č. 10/2011 nadobudlo účinnosť 1. októbra 2011, resp. 1. januára 2012. 
VZN č. 5/2012 nadobudlo účinnosť 1. septembra 2012, VZN č. 5/2014 nadobudlo účinnosť 1. septembra 2014. 
VZN č. 4/2016 nadobudlo účinnosť 1. januára 2017. 

 
  

Bc. Miroslav Minárčik 
primátor mesta 



Príloha č. 1 
 
Výška príspevku v školách a školských zariadeniach 
 

Názov zariadenia 
Výška 

mesačného 
príspevku v € 

Materská škola  10 
 
Základná umelecká škola 
a)   účasť na jednom krúžku    

- individuálna forma štúdia 
- kolektívna forma štúdia 
- dospelý 

 
 
 

6,97 
3,48 
10,45 

Školský klub detí 5,00 

 
Centrum voľného času 
1. Deti s trvalým pobytom v meste Bytča 

a) účasť na jednom krúžku 
b) účasť na ďalšom krúžku  
c) účasť na krúžku  pri odovzdaní vzdel. poukazu 
d) účasť na ďalšom krúžku pri odovzdaní vzdel. 

poukazu 
2. Deti s trvalým pobytom mimo mesta Bytča 

a) za účasť na jednom krúžku 
b) za účasť na jednom krúžku pri odovzdaní vzdel. 

poukazu 
 

 
 
 

1,00 
1,70 
0,30 
0,60 

 
 

8,00 
5,10 

 
Náklady na nákup potravín 
a) veková kategória do 6 rokov 

- desiata 
- desiata a obed 
- desiata, obed, olovrant 

       
b) veková kategória  6-11 rokov 
                               11-15 rokov 
                               15-19 rokov 
                               dospelí stravníci 

 
 
 

0,26 
0,90 
1,12 

 
0,95 
1,01 
1,12 
1,12 

Čiastočná úhrada nákladov na jeden obed 
- dospelí a cudzí stravníci 
- deti a žiaci 
(platí pre všetky jedálne) 

 
1,14 
0,08 

 
 
Pozn.: 
Materské školy, školské kluby detí a centrum voľného času vyberajú príspevky v hotovosti, v základnej umeleckej škole 
a v školských jedálňach sa uplatňujú bezhotovostné platby. 


