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Návrh na uznesenie

Mestské  zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, žiaka jazykovej školy 
a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry

u z n i e s l o   s a  n a v y d a n í

Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, žiaka jazykovej školy 
a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry

u k l a d á 

vedúcej Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre zabezpečiť prostredníctvom referátu 
klientskeho centra služieb

- vyvesenie vydaného Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2010 na úradnej tabuli   T: do 10 dní

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým          T: do 10 dní
         K:referát organizačný



N Á V R H   D O D A T K U č. 6

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitra č. 1/2010 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, žiaka 

jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia
so sídlom na území 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 predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR 
č. 668/2004 Z. z o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov

sa uznieslo

na vydaní Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, žiaka jazykovej 
školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry.

Dodatkom č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, žiaka jazykovej 
školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry sa 
všeobecne záväzné nariadenie mení a dopĺňa nasledovne:

1.   V § 2 písm. a) sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

a) základná umelecká škola, materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej  

pôsobnosti mesta 

2.   V § 2 písm. b) sa ruší, doterajšie písm. c) sa označuje ako písm. b)

3.   Za § 2 sa vkladá nový § 3, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 3
Žiadosť o dotáciu

1) Zriaďovateľ cirkevnej, súkromnej školy alebo školského zariadenia požiada o dotáciu 

na príslušný kalendárny rok písomnou žiadosťou.

2) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva na Mestský úrad v Nitre.

3) Termín podania žiadosti o poskytnutie dotácie je do 30. septembra kalendárneho roka, 

ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa dotácia poskytuje.

4) Žiadosť vrátane príloh o poskytnutie dotácie obsahuje:

a) názov a sídlo zriaďovateľa,
b) názov a sídlo školy alebo školského zariadenia, na ktoré sa žiadosť predkladá,



c) kópia právoplatného rozhodnutia MŠVVaŠ SR o zaradení školy alebo školského 

zariadenia do siete škôl a školských zariadení SR,

d) kópia zriaďovacej listiny školy alebo školského zariadenia,

e) potvrdenie o pridelení IČO školy alebo školského zariadenia,
f) bankové spojenie,

g) štatistický výkaz potvrdzujúci počet detí, na ktoré sa žiadosť predkladá

h) čestné vyhlásenie zriaďovateľa o pravdivosti poskytnutých údajov

5) Každú zmenu predložených údajov je zriaďovateľ povinný bezodkladne oznámiť 

poskytovateľovi dotácie.

3.   V § 3 sa za bod 4) vkladá bod 5), ktorý znie:

5) Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonať finančnú kontrolu na úseku hospodárenia 

s pridelenými finančnými prostriedkami a kontrolu správnosti poskytnutých údajov. 

4.   Doterajšie  § 3 až § 5 sa označujú ako § 4 až § 6.

5.   Príloha č. 1 sa ruší a nahrádza novým znením:

Príloha	č.	1

Dotácia	pre	školy	a školské	zariadenia	na	dieťa	a žiaka	pre	rok	2016

Na vydaní dodatku č. 6 k VZN č. 1/2010 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo 
dňa .................... a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom po jeho vyvesení na 
úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, t. j. .........................
  

Jozef Dvonč        Igor Kršiak
   primátor        prednosta

            mesta Nitry        Mestského úradu v Nitre

Kategória školy, školského zariadenia
Verejné školy 
a školské 
zariadenia

Cirkevné 
súkromné školy
a školské
zariadenia

Žiak základnej umeleckej školy
individuálna forma štúdia 764,4 672,7
skupinová forma štúdia 469,4 413,1
Dieťa materskej školy
vo veku od troch rokov 1 830,5 1 610,8
Žiak školského klubu detí 107,3 94,4
Žiak základnej školy  - potenciálny stravník 120,7 106,2
Žiak centra voľného času 73,8 64,9
Žiak jazykovej školy 33,5 29,5
Žiak centra špeciálno-pedagogického poradenstva 134,1 118
Žiak školského klubu detí pri špeciálnej škole 885,1 778,9



                                                                   
Dôvodová správa

Návrh dodatku  č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2010 je spracovaný 
v zmysle novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ zákona č. 596/2003 Z. z.“) a nariadenia vlády SR č. 
668/2004 Z. z o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov.

Zo  zákona č. 596/2003 Z. z. mestu vyplýva povinnosť  určiť výšku dotácie na 
prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením mesta na 
žiaka základnej umeleckej školy, žiaka jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, súkromnej fyzickej a právnickej osoby.

Mesto je povinné poskytnúť na žiaka súkromnej  základnej umeleckej školy, žiaka 
súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej a súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného 
školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku 
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, v cirkevných zariadeniach školského stravovania 
a v súkromných zariadeniach školského stravovania dotáciu na mzdy a prevádzku na 
stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Zriaďovateľ cirkevnej, súkromnej školy alebo školského  zariadenia žiada o dotáciu na

príslušný kalendárny rok písomnou žiadosťou. Dodatkom č. 6 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 1/2010 sa všeobecne záväzné nariadenie dopĺňa o špecifikáciu obsahu 

požadovanej žiadosti. Mesto Nitra ako poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonávať 

finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami a kontrolu 

správnosti poskytnutých údajov.

Komisia MZ v Nitre pre školstvo, mládež a šport na svojom zasadnutí dňa 10.02.2016 
prerokovala návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, žiaka 
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta 
Nitry a uznesením č. 5/2016-KŠMaŠ odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť 
vydanie Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, žiaka jazykovej 
školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry.

Mestská rada v Nitre na 22. zasadnutí konanom dňa 09.02. 2016 prerokovala návrh 
Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, žiaka jazykovej školy 
a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry a uznesením č. 
131/2016-MR odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 6
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, žiaka jazykovej školy a dieťa 
materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry podľa predloženého 
návrhu.




