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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o
Návrh na zaradenie Materskej školy, Na Hôrke 30, Nitra do siete škôl 
a školských zariadení MŠVVaŠ  SR a jej následné zriadenie 
k 01.09.2017

A.   schvaľuje
zaradenie Materskej školy, Na Hôrke 30, Nitra do siete škôl a 
školských zariadení MŠVVaŠ SR a jej následné zriadenie k 01.09.2017

B.    ukladá
prednostovi Mestského úradu v Nitre 
-    predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky spolu s požadovanými  prílohami  žiadosť  o zaradenie  
Materskej školy, Na Hôrke 30, Nitra do siete škôl a školských zariadení 
MŠVVaŠ  SR a jej následné zriadenie k 01.09.2017
                                                                 T: 31. 03.2017    K: MR
-  požiadať  príslušné  orgány  štátnej  správy  a školskej  samosprávy  o 
vyjadrenia   k  zaradeniu  Materskej školy, Na Hôrke 30, Nitra siete 
škôl a školských zariadení SR 
                                                                  T: 31.10.2017    K: MR

Podpis predkladateľa:



Dôvodová správa
Základnou    úlohou  obce,  pri  výkone  samosprávy  je starostlivosť  o všestranný  rozvoj  jej  

územia  a o potreby  jej  obyvateľov  (§  1  ods.  2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).  
Vzhľadom na kapacitu materských škôl napriek tomu, že je plne využitá,  nároky obyvateľov Mesta 
Nitra  na zabezpečenie predškolskej výchovy ich detí v súčasnosti nie sú dostatočne uspokojené. 

Vzhľadom  na  vyššie  uvedené  Mesto Nitra  ako  zriaďovateľ materských  škôl  neustále  hľadá  
možnosti  získavania  priestorov  pre  zabezpečovanie predškolskej výchovy. Dobrou možnosťou  ako 
rozšíriť  súčasnú  kapacitu  miest v materských školách  je úprava nevyužitých priestorov v objekte ZŠ 
Na Hôrke 30, Nitra. 

Podľa zákona 596/2003Z. z. § 21 Označovanie škôl alebo školských zariadení v odseku (1) Názov 
školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy a 
úradného názvu sídla školy. Názov školy sa uvádza v prvom páde. Názov školy musí byť zhodný s 
názvom školy uvedeným v sieti. V zmysle uvedených právnych predpisov je potrebné pomenovať 
novovzniknutý subjekt ako Materská škola, Na Hôrke 30, Nitra.

Mesto Nitra pri úprave týchto objektov pre MŠ bude reagovať na Výzvu na predkladanie projektových 
zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, ktorú vyhlasuje Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný 
regionálny operačný program vyhlásenú dňa 3.11.2016. Dokumentácia pre realizáciu tohto zámeru 
bude pomenovaná ako Základná škola s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra.
V prípade, že predmetom projektu je zriadenie novej materskej školy, je žiadateľ povinný pred 
predložením ŽoNFP predložiť MŠVVŠ SR žiadosť o zaradenie materskej školy do siete škôl 
a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. 
Rozšírenie kapacít úpravou:  Materská škola, Na Hôrke 30, Nitra

Plánovaný počet tried a detí podľa vekovej štruktúry

vekové zloženie počet detí  v triede

3. - 6. ročné 24

3. - 6. ročné 24

Spolu 48

Potrebné stavebné úpravy, vybavenie upraveného priestoru
Požiadavky  na  školy  a  zariadenia  pre  detí  a  mládež  sú  stanovené  vyhláškou  MZ  SR  č. 527/2007 Z. z.  o 
podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre  deti a mládež  (ďalej len vyhláškou 527/2007).
Následné stavebné úpravy vyplynú z nového pôdorysného členenia. Pôjde hlavne o nové podlahy, dlažby, 
obklady, omietky, vymaľovanie priestorov, nové osvetlenie. 
V poslednej  fáze  budú  priestory  vybavené  novým  nábytkom,  kobercami  a ďalším zariadením  a  predmetmi  
zabezpečujúcimi  komplexnú  prevádzku  materskej  školy.

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  § 16 Zaraďovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk 
praktického vyučovania do siete Mesto Nitra ako zriaďovateľ MŠ predloží žiadosť o zaradenie Materskej školy,  
Na Hôrke 30, Nitra do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ  SR.

Žiadosť  predloží  zriaďovateľ   Ministerstvu  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu   SR najneskôr  do 31. marca 
kalendárneho roka.  V žiadosti sa uvedie  aj  predpokladaný termín začatia činnosti zaraďovanej materskej školy.

Uznesenie Komisie MZ v Nitre pre školstvo, mládež a šport, ktorá bude prerokovávať materiál č.848/2016 na 
zasadnutí  konanom dňa 07.12. 2016, bude predložené na zasadnutie Mestského zastupiteľstva konané dňa 
15.12.2016. 




