
                                Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča 
                                                         č.13/2020 
                                                 zo dňa 14.decembra 2020 
 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení,  ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 5/2019  
 
Mestské zastupiteľstvo v Bytči v zmysle § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v 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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 
                              
 
                                                             
 
 
1.  Podľa článku  4  ods. 1 a 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa menia  prílohy č. 1  
     a 2, ktorými sa určuje výška dotácie na rok 2021 na mzdy a prevádzku na žiaka škôl  
     a školských  zariadení. 
 
2.  Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie 

     občanov na úradnej tabuli Mesta Bytča a na webovom sídle Mesta Bytča dňa   

     27.11.2020. 

 
3.   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Ing. Miroslav Minárčik 
                                                                                           primátor mesta 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 



Príloha č. 1 k VZN  č. 13/2020 
 

  
škola/školské zariadenie 

dotácia na mzdy  
a prevádzku na žiaka 

 na rok 2021 v € 
ŠKD pri ZŠ Ul. Mieru  567,68 
ŠKD pri ZŠ Ul. E.Lániho 693,30 
Materská škola, Dostojevského ul. 2929,85 
Materská škola, Hurbanova ul.  2835,48 
Materská škola, Hrabové 2979,04 
Materská škola, Hliník nad Váhom 3209,53 
Materská škola, Pšurnovice 3196,84 
Školská jedáleň, Ul. Mieru 341,44 
Školská jedáleň, Ul. E.Lániho 351,60 
Centrum voľného času 256,96 
Základná umelecká škola - ind.forma vyučovania 1498,08 
Základná umelecká škola- kol.forma vyučovania 440 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 2 k VZN č. 13/2020 

Dotácia na rok 2021 na mzdy  a prevádzku na žiaka  škôl a školských zariadení  
v zriaďovateľskej pôsobnosti súkromného zriaďovateľa 

 

kategória škôl a školských zariadení 

Dotácia na mzdy 
a prevádzku na dieťa na rok 
2021  v € 

Hadess,s.r.o., Hliník nad Váhom 250, Bytča 
Súkromná materská škola  

                                    
2 205,64 

E.Lániho 255, Bytča    
 

 


