
                                Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča 
                                                       č.   9/2017 
                                              zo dňa 8.novembra 2017 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských 
zariadeniach v znení neskorších doplnkov 

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 v znení neskorších predpisov 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 
 

 

                                                             Čl. 1 

1/  Čl.1  ods. 1 znie: 

   Výška príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole je mesačne: 
    a) v mesiacoch september až jún                 12 € 
    b) v mesiacoch júl a august                         20 € 

 

 2/  Čl.5 ods. 1 znie: 
      Výška nákladov na nákup potravín  na jedno jedlo – tretie pásmo 
       a) veková kategória do 6 rokov 
           - desiata          0,28 € 
           - obed             0,68 € 
           - olovrant        0,23 € 
            Spolu             1,19 € 
 
        b) veková kategória 6-11 rokov             1,01 € 
                                        11-15 rokov            1,09 € 
                                        15-19 rokov            1,19 € 
                                        dospelí stravníci      1,19 € 
 
Finančné prostriedky na nákup potravín sú uhrádzané stravníkmi priamo na účet školských 
jedální. Uhrádzajú sa vopred do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa náklady na nákup potravín uhrádzajú.  
 
 
 
 
 



3/ Čl. 5 odsek 3 znie: 
 
3.  Zákonný zástupca dieťaťa  a žiaka  prispieva na úhradu réžijných nákladov v školskej 
jedálni  paušálne finančnou čiastkou 2 € na jedného stravníka mesačne. Poplatok hradí spolu 
s finančnou normou na potraviny.  Školská jedáleň vybraté poplatky za príslušný kalendárny 
mesiac odvedie na účet  zriaďovateľa  najneskôr do 8.dňa nasledujúceho mesiaca. 
 
 
 
                                                             Čl. 2 
 
 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom uznesením  
      č. 167/2017 zo dňa 8. novembra 2017. 
2.  Toto VZN nadobúda účinnosť 1.januára 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Bc.   Miroslav Minárčik 
                                                                                           primátor mesta  
 


