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Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o  
 
Návrh dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 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 
 
 
u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í 
 
Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 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 
 
 
u k l a d á 
 
vedúcemu odboru školstva, mládeže a športu  
 
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra  
 

- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry               
č. 21/2008 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   
 
na úradnej tabuli MSÚ                                                                        T: do 10 dní 

 
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým                      T: do 30 dní        

                                K: referát organizačný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



N Á V R H   D O D A T K U  č. 5 
 
       k  Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 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. 
 
 

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 § 141 ods. 5 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. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 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, ktorým sa uvedené VZN mení 
a dopĺňa nasledovne: 
 
V § 2 bod 1 ods. 1.1. sa vypúšťa pôvodné znenie  a nahrádza sa novým znením: 
 
1.1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom   
        v základnej umeleckej škole: 
 

Forma štúdia Týždenná  hodinová dotácia Úhrada v €

Individuálna forma štúdia 
Základné štúdium                       1,5 vyuč. hodiny nástroja 13 
 1 vyuč. hodina nástroja 9 
Nepovinný predmet                    0,5 vyuč. hodiny nástroja 9 
 1 vyuč. hodina nástroja 13 
Štúdium pre dospelých – ŠPD:  
ŠPD do 25 rokov 1,5 vyuč. hodiny nástroja 13 
 1 vyuč. hodina nástroja 9 
Samost. zárob. osoba a ŠPD nad 25 rokov 1,5 vyuč. hodiny nástroja 50 
 1 vyuč. hodina nástroja 40 
ZŤP nad 25 rokov 1,5 vyuč. hodiny nástroja 13 
 1 vyuč. hodina nástroja 9 

Skupinová forma štúdia 
Prípravné štúdium  v materskej škole             2 vyučovacie hodiny 2,50 
Prípravné štúdium Hudobná náuka – 2 vyuč. hod. 9 
Prípravné štúdium HN + hudobný nástroj 13 
Zborový spev –    samostatný  predmet      3 vyučovacie hodiny 8,50 
samostatný predmet :                    
Počítačová grafika,  Hudba a počítač   

2 vyučovacie hodiny 13 

ŠPD do 25 rokov – nehudobné odbory:  



Výtvarný, tanečný, literárno-dramatický   2 - 3 vyuč. hodiny 9 
 4,5 vyuč. hodiny 13 
ŠPD nad 25 rokov skupinové vyučovanie 30 

 
V § 2 bod 2 ods. 2.1. a ods. 2.3 sa vypúšťa pôvodné znenie  a nahrádza sa novým znením: 
 
2.1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole : 

 
Dieťa v MŠ Úhrada v € 
do 3 rokov 50 
od 3 rokov 14 

 
2.3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa 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 z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných  prázdnin,   
c) pomernú časť príspevku uhrádza zákonný zástupca  v prípade, že bola prerušená  
prevádzka  
    materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia  
    dieťaťa do náhradnej materskej školy. 

 
 

V § 3 bod 1 ods. 1.1. sa vypúšťa pôvodné znenie  a nahrádza sa novým znením: 
 
1.1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra  
        voľného času: 
 
Finančná náročnosť záujmového útvaru: Týždenná hodinová dotácia:  Úhrada v € 
Záujmové útvary s vyššou finančnou 
náročnosťou  –  ZÚ 1 

 
4 

 
5 

Záujmové útvary s vyššou finančnou 
náročnosťou  –  ZÚ 2 

 
3 

 
3,50 

Záujmové útvary s vyššou finančnou 
náročnosťou  –  ZÚ 3 

 
2 

 
3 

Záujmové útvary s nižšou finančnou 
náročnosťou  –  ZÚ 4 

 
2 

 
2,50 

Záujmové útvary s nižšou finančnou 
náročnosťou  –  ZÚ 5 

 
2 

 
2 

Kluby rekreačných činností  - ZÚ 6 1 
2 

0,50 
1 

Otvorené kluby  - ZÚ 7 1-2 1,50 
 

Prevencia závislostí; 
Žiacky parlament    -  ZÚ 8 

 
priebežne 

 
0 

 
 
 V § 3 bod 2 ods. 2.1. sa vypúšťa pôvodné znenie  a nahrádza sa novým znením: 
   
2.1.Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí  
      pri základných školách       



Žiak v ŠKD Úhrada v € 
1 žiak 10 

 
 
V § 3 sa bod 3 vypúšťa v plnom znení 
 

 
V § 4 bod 1 ods. 1.1., 1.2. a 1.3.a) sa vypúšťa pôvodné znenie  a nahrádza sa novým 
znením: 
 
1.1.  Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa 
        vekových kategórií stravníkov: 
 
- v sume stanovenej MŠVVaŠ SR pre štvrté finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno 
jedlo 
   podľa vekových kategórií stravníkov 
                
1.2.  Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno  jedlo 
podľa 
        vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie: 
 
- v sume stanovenej MŠVVaŠ SR pre štvrté  finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno 
jedlo 
   podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie 
 
1.3. Podmienky úhrady príspevku: 
 
a)     príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo 
         žiaka mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci, vo výške uvedenej na dve desatinné 
miesta 
        v stĺpci úhrada v  €  a to:  
  
         -   bezhotovostným bankovým prevodom 

-   poštovou poukážkou 
 
*ak pripadne 20. deň v mesiaci na sobotu, nedeľu alebo sviatok, úhrada sa vykoná v najbližší pracovný deň 

 
Platný doklad o zaplatení úhrady príspevku na nákup potravín je zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka 
povinný predložiť vedúcej jedálne. 
 
V § 5 písm. b) sa vypúšťa pôvodné znenie  a nahrádza sa novým znením: 
 

b ) Odbor školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre 
 
 
Na vydaní dodatku č. 5 k VZN č. 21/2008 sa MZ v Nitre uznieslo dňa ............................ 
a tento dodatok nadobúda účinnosť 1. septembra 2013. 

 
 
 
Jozef Dvonč              Igor Kršiak  

      primátor mesta Nitry            prednosta  Mestského úradu v Nitre      
  



Dôvodová správa 
 
 

       Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 
predpisov ukladá zriaďovateľovi určiť všeobecne záväzným nariadením výšku príspevku 
zákonného zástupcu alebo dospelej osoby na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 
škôl alebo s činnosťou školských výchovno-vzdelávacích zariadení. Taktiež ukladá 
zriaďovateľovi určiť všeobecne záväzným nariadením výšku príspevku na  úhradu nákladov 
(nákup potravín na jedno jedlo ) a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej jedálni. 
 
     Zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-
vzdelávacích zariadeniach a na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno  jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov navrhujeme z dôvodu zvýšenia finančných nárokov na 
pokrytie  výdavkov spojených so zabezpečením stravovania a  čiastočné pokrytie výdavkov 
výchovno-vzdelávacieho procesu  v školách a školských zariadeniach. 
 
 Školské strediská záujmovej činnosti boli v zmysle novely zákona č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) pretransformované  na centrá voľného času, 
z uvedeného dôvodu navrhujeme paragraf týkajúci sa školského strediska záujmovej činnosti 
vypustiť. 
 
 
Komentár k jednotlivým návrhom 
 
 
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom   
v základnej umeleckej škole ( § 2 bod 1 ods. 1.1. ) 
 

Forma štúdia Týždenná  hodinová 
dotácia 

Terajšia 
platba v € 

Návrh na 
zmenu  v € 

Individuálna forma štúdia 
Základné štúdium                       1,5 vyuč. hod. nástroja 12,60 13,00 
 1 vyuč. hod. nástroja 8,60 9,00 
Nepovinný predmet                    0,5 vyuč. hod. nástroja 8,50 9,00 
 1 vyuč. hod. nástroja 12,60 13,00 
Štúdium pre dospelých – ŠPD:   
ŠPD do 25 rokov 1,5 vyuč. hod. nástroja 12,60 13,00 
 1 vyuč. hod.  nástroja 8,60 9,00 
Samost. zárob. osoba a ŠPD nad 25 r. 1,5 vyuč. hod. nástroja nové 50,00 
 1 vyuč. hod. nástroja nové 40,00 
ZŤP nad 25 rokov 1,5 vyuč. hod. nástroja nové 13,00 
 1 vyuč. hod.  nástroja nové 9,00 
Študenti nad 18 rokov 1,5 vyuč. hod. nástroja 12,90 vypúšťa sa 
 1 vyuč. hod.  nástroja 8,60 vypúšťa sa 
Dôchodcovia 1,5 vyuč. hod. nástroja 12,90 vypúšťa sa 
 1 vyuč. hod. nástroja 8,60 vypúšťa sa 
Samostatne zárobková osoba 1,5 vyuč. hod. nástroja 19,00 vypúšťa sa 



Skupinová forma štúdia 
Prípravné štúdium  v materskej škole     2 vyučovacie hodiny 2,50 2,50 
Prípravné štúdium HN – 2 vyučov. hodiny 8,50 9,00 
Prípravné štúdium HN + hudobný nástroj 8,50 13,00 
Zborový spev –    samostatný  predmet   3 vyučovacie hodiny 8,50 8,50 
Počítač. grafika,  Hudba a počítač   2 vyučovacie hodiny 8,60 13,00 
ŠPD do 25 rokov – nehudobné odbory:   
Výtvarný, tanečný, literár.-dramatický  2 - 3 vyuč. hodiny 8,50 9,00 
 4,5 vyuč. hodiny nové 13,00 
ŠPD nad 25 rokov skupinové vyučovanie nové 30,00 
Do 18 rokov 3 vyučovacie hodiny 8,50 vypúšťa sa 
Nad 18 rokov 3 vyučovacie hodiny 8,50 vypúšťa sa 
Dôchodcovia 3 vyučovacie hodiny 8,50 vypúšťa sa 
 
Zdôvodnenie: 

- od 1.1.2013 – zmena vo financovaní – dotácia na žiakov nad 25 rokov sa ruší 
- v rámci lepšej a prehľadnejšej manipulácii s platbami zaokrúhliť platby nahor na celé 

€ 
- v skupinovej forme štúdia sa zvýšili náklady na materiálne zabezpečenie, najmä vo 

výtvarnom odbore, ktorý je náročný na prevádzku, taktiež v literárno - dramatickom 
odbore je vyučovanie aj individuálnou formou 

- v prípravnom štúdiu prišlo ku zvýšeniu nákladov na vyučovací proces – časová 
dotácia podľa nových UP je 1 hodina nástroja týždenne, čo je individuálne vyučovanie 

- zborový spev – v rámci získavania nových žiakov vytvoriť výhodnejšie podmienky 
 
 
 
 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za 
pobyt dieťaťa v materskej škole ( § 2 bod 2 ods. 2.1. ) 

 
Dieťa v MŠ Terajšia platba v € Návrh na zmenu  v € 
do 3 rokov nové 50,00 
od 3 rokov 12,00 14,00 

 
Zdôvodnenie: 
Zákonom č. 390/2011 Z. z. sa zrušili limity na určenie maximálnej výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov (max. výška bola 15% sumy životného minima pre jedno 
nezaopatrené dieťa).  
Zmenu výšky príspevkov na  čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení  
navrhujeme z dôvodu nepriaznivého vývoja dane z príjmu fyzických osôb a zvýšenia 
nákladov v školách a školských zariadeniach.  Dôvodom je taktiež zmena výšky dotácií na 
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zmysle VZN č. 1/2010 v znení neskorších 
dodatkov. 
 
 
 

 



Porovnanie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ  v krajských  mestách 
SR 

MŠ na území mesta: 
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Príspevok v € 12,00 
13,32 – 
22,20 

15,00 14,00 17,00 13,00 9,96 13,32 
14,0

0 

% zo životného minima 13,51 
15,00 – 
25,00 

16,89 15,76 19,14 14,64 11,21 15,00 
15,7

6 
 
Návrh výšky príspevku pre deti od 2 do 3 rokov navrhujeme v súlade so zákonom č. 561/2008   
Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa 
ktorého úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe preukázaných výdavkov poskytuje 
zákonnému zástupcovi dieťaťa príspevok na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť 
o dieťa do troch rokov veku až do výšky 230 eur mesačne. Z uvedeného vyplýva, že 
príspevok bude zákonnému zástupcovi v plnej výške refundovaný. 
 
 
 
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra  
voľného času  ( § 3 bod 1 ods. 1.1. ) 
 
Finančná náročnosť záujmového 
útvaru: 

Týždenná hodinová 
dotácia: 

Terajšia platba 
v € 

Návrh  
na zmenu v € 

Záujmové útvary s vyššou finančnou 
náročnosťou  –  ZÚ 1 

 
4 

 
3,50 

 
5,00 

Záujmové útvary s vyššou finančnou 
náročnosťou  –  ZÚ 2 

 
3 

 
3,00 

 
3,50 

Záujmové útvary s vyššou finančnou 
náročnosťou  –  ZÚ 3 

 
2 

 
2,50 

 
3,00 

Záujmové útvary s nižšou finančnou 
náročnosťou  –  ZÚ 4 

 
2 

 
2,30 

 
2,50 

Záujmové útvary s nižšou finančnou 
náročnosťou  –  ZÚ 5 

 
2 

 
1,80 

 
2,00 

 
Kluby rekreačných činností  - ZÚ 6 

 
nepravidelne 

 
0,50–1,00/deň 

 
0,50–1,00/deň 

 
Otvorené kluby  - ZÚ 7 

 
1x mesačne 

 
1,50/deň 

 
1,50/deň 

Prevencia závislostí; 
Žiacky parlament    -  ZÚ 8 

 
priebežne 

 
0 

 
0 

 
   
 
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí  
pri základných školách ( § 3 bod 2 ods. 2.1. ) 
        

Žiak v ŠKD Terajšia platba  
v € 

Návrh na zmenu  
v € 

1 žiak 5,00 10,00 
 
 



Zdôvodnenie: 
Zvýšenie poplatku v školských kluboch detí navrhujeme z dôvodu nepriaznivého vývoja 
podielových daní fyzických osôb, čo má za následok nedostatočné financovanie originálnych 
kompetencií. 
 
Súčasné príspevky na žiaka v ŠKD v jednotlivých krajských mestách SR 
Mesto BA TT NR TN ZA BB KE PO Priemer 
Platba v € od 13,00 10,00 5,00 6,22 8,00 8,50 11,00 8,00 8,70 
 
 
 
Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo 
podľa vekových kategórií stravníkov  (§ 4 bod 1 ods. 1.1., 1.2. ) 
 
Navrhujeme výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno 
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 
- v sume stanovenej MŠVVaŠ SR pre štvrté finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno 
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 
             
 Súčasná platba podľa 

3.finančného pásma  
v €/ deň 

Návrh platby podľa 
4. finančného 

pásma 
V €/deň 

Zvýšenie o 
v €/deň  

Zvýšenie o 
v €/mesiac 

(priemerne) 

MŠ 1,19 1,27 0,08 1,60 
ZŠ I. st. 1,01 1,09 0,08 1,60 
ZŠ II. st. 1,09 1,16 0,07 1,40 
Zamestnanci 1,19 1,26 0,07 1,40 
 
Zdôvodnenie: 
Zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov navrhujeme z dôvodu zvýšenia finančných nárokov na 
pokrytie  výdavkov spojených so zabezpečením stravovania - nárastu cien potravín a zníženie 
poskytovaných finančných prostriedkov na nákup školského ovocia. 
 
 
Navrhujeme výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno  
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie: 
- v sume stanovenej MŠVVaŠ SR pre štvrté  finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno 
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie 
 
Poznámka: 
Z dôvodu nedostatočného záujmu o diétne stravovanie ( min. počet 10 na jeden druh diéty) 
v súčasnosti žiadne zariadenie školského stravovania diétne stravovanie neposkytuje.  
 
 
 
 
 
 
 



 Komisia MZ v Nitre pre školstvo, mládež a šport na svojom zasadnutí dňa 15.05.2013 
prerokovala Návrh dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 
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 a uznesením č. 26/2013-
KŠMaŠ odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť vydanie Dodatku č. 5 
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 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. 

 
 

     
Mestská rada v Nitre na 46. zasadnutí konanom dňa 11. júna 2013 prerokovala Návrh 

dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 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 a uznesením č. 347/2013-MR odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 5 k  Všeobecne záväznému nariadeniu 
Mesta Nitry č. 21/2008 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 predloženého návrhu. 
 
 


