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Mesto Banská Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona, č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (Školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský 
zákon") vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica c. 12/2019, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystricač. 1/2019 o určení 
výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 
Bystrica (ďalej len "VZN").

I.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre 
školy a školské zariadenia v znaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystricasa mení a dopĺňa 
nasledovne:

V článku VI. Určenie výšky príspevkov v zariadeniach školského stravovaniasa upravuje me
ní a dopĺňa :

1 .v S 7 sa doterajší text bodu 1., 2. a 4. nahrádza textom v tomto znení:

1. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza finančný príspevok na stravovanie 
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 
v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR’*) v oznámení : „Finančné pásma na nákup potravín 
na jedno jedlo podľa vekových kategórií“, podľa § 140 ods. 9 al3 zákona č. 245/2008 Z.z. 
v spojení s § 3 ods. 1 písm. e) vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z..( ďalej len 3. finančné 
pásmo zverejnené MŠVVaŠ SR“).Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri 
materskej škole a iné fyzické osoby uhrádzajú príspevok určenýna stravovanie vo výške 
nákladov na nákup potravín v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným 
pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR.

Veková skupina 
stravníkov D

es
ia

ta

O
be

d

O
lo

vr
an

t

Nákup
potravín

Dotácia
na stravu

Úhrada
zákonného zástupcu

suma v € € € € € €
stravník MŠ 
(2-5 rokov) 0,38 0,90 0,26 1,54 0,- 1,54

stravník MŠ (2-5 rokov) 
-hmotná núdza 0,38 0,90 0,26 1,54 1,20 0,34

stravník MŠ (5 -6 rokov) 
dieťa v poslednom 

ročníku materskej školy
0,38 0,90 0,26 1,54 1,20 0,34

zamestnanci MS, SJ pri 
MŠ a iné fyzické osoby 1,41 1,41
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Zákonný zástupca materskej školy za ovocnú desiatu uhrádza príspevokvo výške 0,21 €.

2. Vo vybraných školských jedálňach sa pripravujú diétne jedlá pre deti, u ktorých podľa 
posúdenia lekára - špecialistu,zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (šetriaca diéta, 
bezlepková diéta alebo diabetická diéta) podľa materiálno - spotrebných noriem a receptúr 
pre diétne stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky.Zriaďovateľ určí, ktorá materská škola môže poskytovať diétne 
stravovanie.

Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza finančný príspevok na diétne 
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa vekových 
kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR. 
Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby 
uhrádzajú finančný príspevok na diétne stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín 
na diétne stravovanie v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným 
pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR.

Veková skupina 
stravníkov D

es
ia

ta

O
be

d

O
lo

vr
an

t

Nákup
potravín

Dotácia na
stravu

Úhrada
zákonného zástupcu

suma v € € € € € €
stravník MŠ 
(2-5 rokov) 0,46 1,08 0,31 1,85 0,- 1,85

stravník MŠ (2-5 
rokov)- hmotná núdza 0,46 1,08 0,31 1,85 1,20 0,65

stravník MŠ(5 -6
rokov) dieťa 

v poslednom ročníku 
materskej školy

0,46 1,08 0,31 1,85 1,20 0,65

zamestnanci MŠ, ŠJ 
pri MŠ a iné fyzické 

osoby
1,69 1,69

4. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy 
k stravovacím návykom a u ktorého podľa potvrdenia od lekára - špecialistu,zdravotný stav 
vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh stravovania nezabezpečí, 
zriaďovateľ vyplatí dotáciu bezhotovostným prevodom na bankový účet zákonného 
zástupcu dieťaťa mesiac pozadu, na základe evidencie dochádzky dieťaťa do materskej 
školy. Pokiaľ školská jedáleň uvedenému dieťaťu diétne stravovanie zabezpečí (šetriaca 
diéta, bezlepková diéta alebo diabetická diéta), zákonný zástupca je povinný doplatiť rozdiel 
medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou v súlade s 3. finančným pásmom 
zverejneným MŠVVaŠ SR.
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2. v § 8 sa doterajší text bodu l.« 2. nahrádza textom v tomto znení:

1. Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo 
výške nákladov nanákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 
v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci základnej školy, 
školskej jedálne pri základnej škole a iné fyzické osoby uhrádzajú finančný príspevok na 
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov 
v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR.

Veková skupina stravníkov
O

be
d Nákup

potravín
Dotácia na 

stravu
Úhrada

zákonného
zástupcu

suma v € € € €
Základné školy

1,21 1,21 1,20 0,01(stravníci od 6-11 rokov)
Základné školy 1,30 1,30 1,20 0,10(stravníci od 11-15 rokov)

Zamestnanci ZŠ, ŠJ pri ZŠ 
a iné fyzické osoby 1,41 1,41

2. Vo vybraných školských jedálňach sa pripravujú diétne jedlá pre žiakov, u ktorých podľa 
posúdenia lekára - špecialistu,zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (šetriaca diéta, 
bezlepková diéta alebo diabetická diéta) podľa materiálno - spotrebných noriem a receptúr 
pre diétne stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. Zriaďovateľ určí, ktorá základná škola môže poskytovať diétne 
stravovanie.

Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza finančný príspevok na diétne stravovanie 
vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa vekových kategórií 
stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci 
základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole a iné fyzické osoby uhrádzajú 
finančný príspevok na diétne stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín na diétne 
stravovanie v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom 
zverejneným MŠVVaŠ SR.
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Veková skupina stravníkov

O
be

d Nákup
potravín

Dotácia na
stravu

Úhrada
zákonného
zástupcu

suma v € € € €
Základné školy 

(stravníci od 6-11 rokov) 1,46 1,46 1,20 0,26

Základné školy 
(stravníci od 11-15 rokov) 1,56 1,56 1,20 0,36

Zamestnanci ZŠ, ŠJ pri ZŠ
a iné fyzické osoby 1,69 1,69

3. v § 8 sa za text bodu 2. vkladá novy bod 3. v tomto znení:

3. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy 
k stravovacím návykom a u ktorého podľa potvrdenia od lekára - špecialistu, zdravotný 
stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh stravovania 
nezabezpečí, zriaďovateľ prostredníctvom vedúcej školskej jedálne vyplatí dotáciu 
bezhotovostným prevodom na bankový účet zákonného zástupcu dieťaťa mesiac pozadu, 
na základe evidencie dochádzky dieťaťa do základnej školy. Pokiaľ školská jedáleň 
uvedenému dieťaťu diétne stravovanie zabezpečí (šetriaca diéta, bezlepková diéta alebo 
diabetická diéta), zákonný zástupca je povinný doplatiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou 
a sumou stanovenou v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR.

4. v S 8 sa pôvodný bod 3. prečíslováva na bod 4. a doterajší text sa nahrádza textom
v tomto znení:

4. V základných školách so športovými triedami sa v školských jedálňach pripravujú jedlá 
pre žiakov so zameraním na šport podľa materiálno - spotrebných noriem a receptúr, ktoré 
charakterizujú príslušnú územnú oblasť vydaných MŠVVaŠ SR.

Zákonný zástupca žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov 
nanákup potravín pre športové triedy podľa vekových kategórií stravníkov 
v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR.

Veková skupina stravníkov

O
be

d Nákup
potravín

Dotácia na 
stravu

Úhrada
zákonného
zástupcu

suma v € € € €
Základné školy 

(stravníci od 6-11 rokov) 1,46 1,46 1,20 0,26

Základné školy 
(stravníci od 11-15 rokov) 1,56 1,56 1,20 0,36
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5. v S 8 sa pôvodný bod 4. prečíslováva na bod 5.

6. v § 8 pôvodné body 5. a 6. sa nahrádzajú bodmi 6. a 7. v tomto znení:

6. Štátna dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytujevo výške 1,20 €.

7. Ak poskytnutá dotácia nepokryje náklady na nákup potravín určené 3. finančným pásmom 
zverejneným MŠVVaŠ SR, zákonný zástupca dieťaťa je povinný uvedený rozdiel doplatiť.

7. v S 8 sa za text bodu 1. vkladá novy bod 8. a 9.v tomto znení:

8. Finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný 
zástupca:

a) za žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom stravovacom dni, a to na základe 
prihlásenia žiaka do 14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa a najneskôr 
do 7:30 hod. ráno v danom stravovacom dni,

b) za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil žiaka 
z poskytovania stravy v školskej jedálni do 14:00 hod. predchádzajúceho pracovného 
dňa a najneskôr do 7:30 hod. ráno v danom stravovacom dni.

9. Ak zákonný zástupca neodhlási žiaka zo stravy, štátna dotácia mu nebude poskytnutá.

II.
Spoločné a záverečné ustanovenia

Toto VZN č. 12/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská 
Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesenímMestského zastupiteľstva č. 214/2019 
dňa 25. júna 2019 a nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2019.

viESTSKV CRA*. 
BANSKÁ BYS1 RM-A

-4.
Vyvesení6 dňa:

Zvesené dňa.

Ján Nosk<
primátor mesta 
Banská Bystrica
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