
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYT ČA 

č. 4 /2019 z 25. apríla 2019 

 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča 

Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 4 ods. 5 písm. a) 
bod 6. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 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 Z. z. 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  

 
všeobecne záväznom nariadení :            

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje : 

a) výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole1,  

b) výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých 

školách2,  

c) výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí3,  

d) výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času4,  

e) výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné náklady5 a 

podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča. 

Článok 2 
Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov  

za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole príspevkom vo výške  

                                                             
1 § 28 ods. 5 zákona č.  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov 
2 § 49 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 
3 § 114 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 
4 § 116 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 
5 § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 



a) 12,00 eur mesačne za každé dieťa v mesiacoch september až jún príslušného 

školského roka, 

b) 20,00 eur mesačne za každé dieťa v mesiacoch júl a august. 

2. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa podľa bodu 1. tohto článku je splatný do 

desiateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.   

3. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa podľa bodu 1. tohto článku sa neuhrádza za 

dieťa, ak : 

a) ide o dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ide o dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného zákona6 a predloží o tom 

riaditeľovi materskej školy doklad, 

c) ide o dieťa, ktoré je v zariadení umiestnené na základe rozhodnutia súdu. 

4. Mesto Bytča môže rozhodnúť o tom, že príspevok zákonného zástupcu dieťaťa podľa 

bodu 1. tohto článku sa neuhrádza za dieťa 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom,  

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola 

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 

závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

určeného príspevku.  

Článok 3 
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium  

v základných umeleckých školách 

1. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách 

sa určuje vo výške : 

a) 6,97 eura mesačne za neplnoletého žiaka v individuálnej forme štúdia, 

b) 3,48 eura mesačne za neplnoletého žiaka v kolektívnej forme štúdia, 

c) 10,45 eura mesačne za plnoletého žiaka. 

2. Príspevok podľa bodu 1. tohto článku je splatný pomerne v dvoch splátkach  

a) do 30. septembra za mesiace september až december príslušného školského roka a  

b) do 31. januára za mesiace január až jún príslušného školského roka. 

3. Mesto Bytča môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa bodu 1. tohto 

článku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne 

požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 

k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného zákona6. 

 

                                                             
6 zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



Článok 4 
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosti školského klubu detí 

1. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosti školského klubu detí sa určuje vo 

výške 5,00 eur mesačne za každé dieťa. 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosti školského klubu detí podľa bodu 1. 

tohto článku je splatný do desiateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.   

3. Mesto Bytča môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa bodu 1. tohto 

článku, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že 

je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného zákona6. 

4. Mesto Bytča môže rozhodnúť o tom, že príspevok podľa bodu 1. tohto článku sa 

neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do školského klubu detí v čase školských 

prázdnin alebo počas prerušenia prevádzky školského klubu detí zapríčinenej 

zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch sa uhrádza 

pomernú časť určeného príspevku.  

Článok 5 
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosti centra voľného času 

1. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosti centra voľného času (ďalej aj len 

„CVČ“) sa určuje vo výške  

a) 1,00 euro mesačne za každého účastníka záujmovej činnosti s trvalým pobytom 

v Meste Bytča pri účasti na činnosti jedného záujmového útvaru alebo oddelenia 

CVČ, 

b) 1,70 eura mesačne za každého účastníka záujmovej činnosti s trvalým pobytom 

v Meste Bytča pri účasti na činnosti druhého a každého ďalšieho záujmového 

útvaru alebo oddelenia CVČ, 

c) 0,30 eura mesačne za každého účastníka záujmovej činnosti s trvalým pobytom 

v Meste Bytča pri účasti na činnosti jedného záujmového útvaru alebo oddelenia 

CVČ, ak žiak odovzdá CVČ v lehote podľa osobitného predpisu vzdelávací 

poukaz7, 

d) 0,60 eura mesačne za každého účastníka záujmovej činnosti s trvalým pobytom 

v Meste Bytča pri účasti na činnosti druhého a každého ďalšieho záujmového 

útvaru alebo oddelenia CVČ, ak žiak odovzdá CVČ v lehote podľa osobitného 

predpisu vzdelávací poukaz7, 

e) 8,00 eur mesačne za každého účastníka záujmovej činnosti, ktorý nemá trvalý 

pobyt v Meste Bytča pri účasti na činnosti jedného záujmového útvaru alebo 

oddelenia CVČ, 

                                                             
7 § 4ae ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení   

neskorších predpisov  

 



f) 5,10 eura mesačne za každého účastníka záujmovej činnosti, ktorý nemá trvalý 

pobyt v Meste Bytča pri účasti na činnosti jedného záujmového útvaru alebo 

oddelenia CVČ, ak žiak odovzdá CVČ v lehote podľa osobitného predpisu 

vzdelávací poukaz7. 

2. Príspevok podľa bodu 1. tohto článku je splatný pomerne v dvoch splátkach  

a) do 31. októbra za mesiace september až december príslušného školského roka a  

b) do 31. januára za mesiace január až jún príslušného školského roka. 

3. Mesto Bytča môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa bodu 1. tohto 

článku, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že 

je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu6.  

4. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ďalšími činnosťami8 centra voľného času 

podľa osobitného predpisu prispieva zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo 

plnoletý žiak mesačne sumou vo výške určenej v cenníku vydanom riaditeľom CVČ 

a v lehote určenej riaditeľom CVČ.   

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

v školských jedálňach 

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie stravníkom, ktorými môžu byť  

a) deti, žiaci, zamestnanci školy a školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je 

Mesto Bytča, 

b) deti, žiaci, zamestnanci školy a školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom nie je 

Mesto Bytča alebo  

c) iné osoby. 

2. Stravovanie sa stravníkom poskytuje za čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín 

podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky 

a čiastočnú úhradu režijných nákladov v súlade s úpravou finančných pásiem9 

určujúcich rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky.  

3. 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 prvého 

finančného pásma vo výške :  

a) veková kategória do 6 rokov :  

i. desiata 0,34 eura,  
                                                             
8 § 2 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku 

záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe  
 
9 § 140 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
 



ii.  obed 0,80 eura, 

iii.  olovrant 0,23 eura,  

b) veková kategória od 6 do 11 rokov  

i. obed 1,08 eura, 

c) veková kategória od 11 do 15 rokov 

i. obed 1,16 eura, 

d) veková kategória od 15 do 19 rokov 

i. obed 1,26 eura, 

e) veková kategória nad 19 rokov 

i. obed 1,26 eura. 

4. Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov za deti a žiakov uvedených v bode 1. 

písm. a) tohto článku sa určuje vo výške 2,00 eurá mesačne. 

5. Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov za iné kategórie stravníkov ako 

podľa bodu 4. tohto článku sa určuje vo výške 1,14 eura za každé jedlo.    

6. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na čiastočnú 

úhradu režijných nákladov za deti a žiakov uvedených v bode 1. písm. a) tohto článku 

sú splatné najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca predchádzajúceho 

mesiacu, za ktorý sa tieto príspevky uhrádzajú. Príspevky uhrádza zákonný zástupca 

dieťaťa alebo žiaka spoločne na účet školskej jedálne. 

7. Príjemcom príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín je školská 

jedáleň a príjemcom príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov je zriaďovateľ. 

Školská jedáleň je povinná vybratú sumu príspevku na čiastočnú úhradu režijných 

nákladov odviesť na účet zriaďovateľa do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca. 

8. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín za deti, ktoré majú jeden rok 

pred plnením povinnej školskej dochádzky a žiakov základnej školy sa znižuje o sumu 

dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa osobitného zákona10 vo 

výške (1,20 eura) a za podmienok stanovených osobitným zákonom, ak dieťa bolo 

prítomné v daný deň na výchovno-vzdelávacom procese a odobralo stravu.   

9. Každý stravník alebo zákonný zástupca stravníka je povinný odhlásiť seba alebo dieťa 

z odberu stravy v školskej jedálni, ak na to vznikne dôvod, najneskôr do 14.00 hod. 

predchádzajúceho pracovného dňa, inak je povinný uhradiť príspevky podľa tohto 

článku za daný pracovný deň v plnej výške; ustanovenie bodu 10. tohto článku tým nie 

je dotknuté. 

10. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky a žiaka 

základnej školy je povinný zaplatiť  

                                                             
10 § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky 
 



a) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v plnej výške 

(neznížený o sumu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa 

osobitného zákona) za každé jedlo v stravovacom dni, ak nesplnil povinnosť podľa 

bodu 9. tohto článku alebo  

b) rozdiel sumy príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a sumy 

dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa osobitného zákona vo 

výške (1,20 eura) za každé jedlo v stravovacom dni. 

11. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky a žiaka základnej školy je povinný uhradiť na účet školskej jedálne 

zábezpeku vo výške 20,00 eur. Zábezpeka je určená na zabezpečenie pohľadávky 

školskej jedálne z titulu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín 

podľa  bodu 10. tohto článku. Zábezpeka je splatná do 15-teho dňa prvého mesiaca 

školského roka. Nespotrebovaná zábezpeka alebo jej nespotrebovaná časť sa vráti 

zákonnému zástupcovi dieťaťa po skončení príslušného školského roka. 

12. Školská jedáleň je oprávnená po skončení kalendárneho mesiaca jednostranne 

započítať11 pohľadávku podľa bodu 10. tohto článku proti zábezpeke podľa bodu 11. 

tohto článku. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný doplniť zábezpeku do určenej výšky 

na základe oznámenia školskej jedálne o započítaní najneskôr do konca kalendárneho 

mesiaca v ktorom došlo k započítaniu. 

13. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa 

osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný 

stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k 

stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej 

osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.  

14. Plnoletí stravníci podľa bodu 1. písm. a) tohto článku a stravníci podľa bodu písm. b) 

a c) tohto článku uhrádzajú príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a 

príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov na základe zmluvy o poskytovaní 

stravy na účet zriaďovateľa spôsobom a v lehotách podľa zmluvy o poskytovaní stravy. 

Článok 7 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 2/2008 o určení výšky 

príspevku v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 3/2009, VZN č. 7/2010, 

VZN č. 9/2010, VZN č. 9/2011, VZN č. 10/2011, VZN č. 5/2012, VZN č. 3/2013, VZN 

č. 6/2013, VZN č. 5/2014, VZN č. 4/2016 a VZN č. 9/2017.       

2. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky a žiaka základnej školy je povinný uhradiť na účet školskej jedálne 

zábezpeku podľa článku 6. bod 11. tohto VZN v školskom roku 2018/19 najneskôr do 

15. mája 2019. 

                                                             
11 § 580 Občianskeho zákonníka 



3. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie 

občanov na úradnej tabuli Mesta Bytča a na webovom sídle Mesta Bytča dňa 8. apríla 

2019.  

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča nadobúda účinnosť 15-tym odo dňa 

vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Bytča, s výnimkou čl. 6, bod 3. tohto VZN, ktorý 

nadobúda účinnosť dňa 01. septembra 2019. 

 

 

 

 
Ing. Miroslav Minárčik 
       Primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


