
N Á V R H  DODATKU  č. 4

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008 o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích 
zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatku č. 1 zo dňa 25.6.2009, 
dodatku č. 2 zo dňa 10.12.2009 a dodatku č. 3 zo dňa 30.6.2011.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 
ods. 6, § 116 ods. 6, § 140  ods. 9 a 10, § 141 ods. 5 a 6 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

sa uznieslo

na vydaní  Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 
28.8.2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-
vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských 
účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatku č. 1 zo dňa  
25.6.2009, dodatku č. 2 zo dňa 10.12.2009 a dodatku č. 3 zo dňa 30.6.2011, ktorým sa 
uvedené VZN mení a dopĺňa nasledovne:

V § 1 bod 2 sa vypúšťa veta: 

Čiastočná úhrada nákladov zákonným zástupcom dieťaťa, žiaka alebo dospelej osoby v 
jednotlivých školách a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach je zákonom 
stanovená mesačne vo výške najviac 15% životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa a 
pre dospelú osobu.

V § 4 Školské účelové zariadenie sa za bod 1.5. vkladá bod 1.6. až 1.8 s týmto znením:

1.6. Príspevok na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach a výdajných 
školských jedálňach pri základných a materských školách

1.6.1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov 
v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach pri základných a materských školách 
paušálne, čiastkou 1,00 € na jedného stravníka mesačne.

1.6.2. Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa alebo žiaka:
a) ktorý sa neodstravoval ani jediný deň v mesiaci
b) ktorý je v hmotnej núdzi



1.7. Podmienky a spôsob úhrady príspevku na režijné náklady

1.7.1. Uhrádza sa mesačne vopred spolu s nákladmi na nákup potravín
a) príspevok na úhradu režijných nákladov sa pripočíta k sume vypočítanej za náklady na 
potraviny na poštovú poukážku,
b) príspevok na úhradu režijných nákladov sa odpočíta zo sumy zaplatenej za náklady na 
potraviny trvalým príkazom alebo bezhotovostným bankovým prevodom

1.7.2. Po zaplatení všetkých príspevkov, najneskôr však do 7. dňa nasledujúceho mesiaca, 
odvedie vedúca jedálne príslušnú sumu 
a) ZŠS pri ZŠ na príjmový účet školy a tá následne na príjmový účet MsÚ v Nitre
b) ZŠS pri MŠ na príjmový účet MsÚ v Nitre

1.8  Podmienky použitia príspevku na režijné náklady

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na režijné náklady sa použije výlučne na 
nákup materiálno technického vybavenia zariadení školského stravovania pri MŠ a ZŠ                 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry.

Na vydaní Dodatku č. 4  k VZN č.21/2008 sa MZ v Nitre uznieslo dňa ............................ 
a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli 
Mestského úradu v Nitre, t. j. .........................




