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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. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry  č. 1/2010 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 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. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 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  
 
- vyvesenie vydaného Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta 
Nitry 
 
na úradnej tabuli MsÚ                                                                         T: do 10 dní 
 
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým                        T: do 30 dní        
     

                           K: referát organizačný 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry  č. 1/2010  
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na 
území mesta Nitry 

 
  Návrh dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta 
Nitry sa vydáva na základe odporúčania Útvaru hlavného kontrolóra MsÚ v Nitre z dôvodu 
nejednoznačnosti určenia poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie 
v centrách voľného času. 
 
K bodu 1 
 V texte sa dopĺňa úplný názov zriaďovateľa, ktorým je Mesto Nitra. 
 
K bodu 2 
 Z dôvodu kontroly správnosti poskytovaných  údajov žiadateľa sa dopĺňajú prílohy 
o menný zoznam detí s dátumom narodenia a bydliskom, ktoré potvrdzujú počet detí, na ktoré 
sa žiadosť predkladá. 

V prípade opakovanej žiadosti nie je potrebné každoročne predkladať kópiu 
právoplatného rozhodnutia MŠVVaŠ SR o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete 
škôl a školských zariadení SR, kópiu zriaďovacej listiny školy alebo školského zariadenia              
a potvrdenie o pridelení IČO školy alebo školského zariadenia. 

K bodu 3 
 Pri centrách voľného času, ktorého zriaďovateľom je Mesto Nitra sa podrobne uvádza 
poskytovanie dotácie pre deti s trvalým pobytom na území mesta Nitry do 30 rokov veku 
podľa stavu k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. 
 Pri neštátnych zriaďovateľoch sa dotácia poskytuje pre deti s trvalým pobytom na 
území mesta Nitry od 5 do 15 rokov veku podľa stavu k 1. januáru príslušného kalendárneho 
roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. 
 Pri ukončení činnosti záujmového vzdelávania v priebehu kalendárneho roka je 
poskytovateľ povinný poskytnutú dotáciu zúčtovať a do 30 dní od skončenia činnosti odviesť 
nevyčerpané prostriedky na účet Mesta Nitry spolu s avízom o vrátení poskytnutých 
finančných prostriedkov. 
 Z dôvodu, že deti navštevujú centrá voľného času viacerých zriaďovateľov, dopĺňa sa 
vymedzenie pre poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie. Dotácia bude poskytnutá len 
jednému centru voľného času podľa rozhodnutia zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý predloží 
riaditeľovi centra voľného času čestné vyhlásenie o poskytnutí súhlasu so započítaním 
dieťaťa na poskytnutie dotácie z Mesta Nitry na záujmové vzdelávanie. Riaditeľ centra 
voľného času, ktorému zákonný zástupca neposkytol čestné vyhlásenie, vyzve zákonného 
zástupcu dieťaťa na úhradu plnej výšky dotácie a zároveň uvedie lehotu na jej úhradu. Ak 
rodič plnú výšku dotácie v stanovenom termíne neuhradí, riaditeľ centra voľného času 
dieťaťu neumožní účasť na záujmovom vzdelávaní. 
  

Mestská rada v Nitre na 45. zasadnutí konanom dňa 2. mája 2017 uznesením              
č. 328/2017-MR prerokovala Návrh dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 
Nitry č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom 
na území mesta Nitry.  



 
D O D A T O K    č. 8 

 
k  Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010  

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča 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 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. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry, ktorým 
sa uvedené VZN mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V § 2 v písmene  a) sa za slovo Mesta vkladá  „Nitra“ 
 
2. V § 3 v bode 4 sa znenie písmena g) a h) ruší a nahrádza novým znením: 
 

 „g) štatutárom potvrdený štatistický výkaz Škol ( MŠVVŠ SR) 40-01 a menný 
zoznam detí s dátumom narodenia a bydliskom, ktoré potvrdzujú počet detí, na ktoré 
sa žiadosť predkladá; (uvedený štatistický výkaz  sa na centrum voľného času 
nevzťahuje),“ 

 „h) čestné vyhlásenie zriaďovateľa o pravdivosti poskytnutých údajov. 
 V prípade opakovanej žiadosti náležitosti uvedené v písm. c), d), e) nie je potrebné 

predkladať každoročne.“ 
 
3. Znenie § 4 sa ruší a a nahrádza novým znením: 
 

„§ 4 
Výška a účel dotácie 

1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry je určená v prílohe všeobecne 
záväzného nariadenia.  

 Na záujmové vzdelávanie v centre voľného času, ktorého je Mesto Nitra 
zriaďovateľom, poskytne Mesto Nitra dotáciu pre deti s trvalým pobytom na území 
mesta Nitry do 30 rokov veku podľa stavu k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, 
v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. 

2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 



spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby je určená v prílohe všeobecne 
záväzného nariadenia. 

 Na záujmové vzdelávanie v centre voľného času, ktorého zriaďovateľom je štátom 
uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická alebo fyzická osoba, 
poskytne Mesto Nitra dotáciu pre deti s trvalým pobytom na území mesta Nitry od 5 
do 15 rokov veku podľa stavu k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa 
zisťovanie uskutočňuje. 

3) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných 
a prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových 
škôl a školského zariadenia so sídlom na území mesta a pri jej použití musí zabezpečiť 
hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. 

4) V prípade, že príjemca nevyčerpá dotáciu do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je 
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet Mesta Nitry do 31.12. príslušného 
kalendárneho roka. 

 Ak prijímateľ ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný 
poskytnutú dotáciu zúčtovať a do 30 dní od skončenia činnosti odviesť nevyčerpané 
prostriedky na účet Mesta Nitry spolu s avízom o vrátení poskytnutých finančných 
prostriedkov. 

5) V prípade, ak dieťa navštevuje viac ako 1 centrum voľného času na území mesta 
Nitry, dotácia na záujmové vzdelávanie bude poskytnutá len jednému centru voľného 
času podľa rozhodnutia zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý predloží riaditeľovi centra 
voľného času čestné vyhlásenie o poskytnutí súhlasu so započítaním dieťaťa na 
poskytnutie dotácie z Mesta Nitry na záujmové vzdelávanie. Riaditeľ centra voľného 
času, ktorému zákonný zástupca neposkytol čestné vyhlásenie, vyzve zákonného 
zástupcu dieťaťa na úhradu plnej výšky dotácie a zároveň uvedie lehotu na jej úhradu. 
Ak rodič plnú výšku dotácie v stanovenom termíne neuhradí, riaditeľ centra voľného 
času dieťaťu neumožní účasť na záujmovom vzdelávaní. 

6) Ak na dieťa s trvalým pobytom mimo územia mesta Nitry neposkytne obec, v ktorej 
má dieťa trvalý pobyt, dotáciu na záujmové vzdelávanie v centre voľného času 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry alebo ju poskytne v zníženej výške, oznámi 
Mesto Nitra túto skutočnosť riaditeľovi centra voľného času, ktorý vyzve zákonného 
zástupcu dieťaťa na úhradu plnej výšky dotácie alebo jej alikvotnej časti a zároveň 
uvedie lehotu na jej úhradu. Ak rodič plnú výšku dotácie, prípadne je alikvotnú časť 
v stanovenom termíne neuhradí, riaditeľ centra voľného času dieťaťu neumožní účasť 
na záujmovom vzdelávaní. 

7) Mesto Nitra neposkytuje dotáciu na deti s trvalým pobytom v meste Nitra, ktoré 
navštevujú centrá voľného času v iných obciach. 

8) Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonať finančnú kontrolu na úseku hospodárenia 
s poskytnutými finančnými prostriedkami a kontrolu správnosti poskytnutých údajov.“ 

 
 
 
Na vydaní dodatku č. 8 k VZN č. 1/2010 sa MZ v Nitre uznieslo dňa ............................  
a tento dodatok nadobúda účinnosť   ..........................  
 
 
 
   Jozef Dvonč                 Igor Kršiak   
        primátor mesta Nitry                    prednosta Mestského úradu v Nitre 



Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2010  
(v znení dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, a č. 7 a č. 8) o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy 

a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 
2 a ods. 12 písm. d) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 
 

sa uznieslo 
na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia 

 
§ 1 

Predmet úpravy 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta určuje výšku a účel použitia dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka¹) základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry, ktoré sú na základe 
rozhodnutia Ministerstva školstva, mládeže a športu SR zaradené do siete škôl a školských 
zariadení SR²). 

 
§ 2 

 
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je 
 

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

b) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba 
a fyzická osoba ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy, materskej školy, 
jazykovej školy a školského zariadenia, ktoré majú sídlo na území mesta, ak o dotáciu 
požiada3). 

 

§ 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) štatutárom potvrdený štatistický výkaz Škol ( MŠVVŠ SR) 40-01 a menný zoznam 

detí s dátumom narodenia a bydliskom, ktoré potvrdzujú počet detí, na ktoré sa 
žiadosť predkladá; (uvedený štatistický výkaz  sa na centrum voľného času 
nevzťahuje), 

 h) čestné vyhlásenie zriaďovateľa o pravdivosti poskytnutých údajov. 
 V prípade opakovanej žiadosti náležitosti uvedené v písm. c), d), e) nie je potrebné 

predkladať každoročne. 
5) Každú zmenu  predložených údajov je zriaďovateľ povinný bezodkladne oznámiť 

poskytovateľovi dotácie. 
 

§ 4 
Výška a účel dotácie 

1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry je určená v prílohe všeobecne 
záväzného nariadenia.  

 Na záujmové vzdelávanie v centre voľného času, ktorého je Mesto Nitra 
zriaďovateľom, poskytne Mesto Nitra dotáciu pre deti s trvalým pobytom na území 
mesta Nitry do 30 rokov veku podľa stavu k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, 
v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. 

2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby je určená v prílohe všeobecne 
záväzného nariadenia. 

 Na záujmové vzdelávanie v centre voľného času, ktorého zriaďovateľom je štátom 
uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická alebo fyzická osoba, 
poskytne Mesto Nitra dotáciu pre deti s trvalým pobytom na území mesta Nitry od 5 
do 15 rokov veku podľa stavu k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa 
zisťovanie uskutočňuje. 

3) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných 
a prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových 
škôl a školského zariadenia so sídlom na území mesta a pri jej použití musí zabezpečiť 
hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. 

4) V prípade, že príjemca nevyčerpá dotáciu do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je 
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet Mesta Nitry do 31.12. príslušného 
kalendárneho roka. 

 Ak prijímateľ ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný 
poskytnutú dotáciu zúčtovať a do 30 dní od skončenia činnosti odviesť nevyčerpané 
prostriedky na účet Mesta Nitry spolu s avízom o vrátení poskytnutých finančných 
prostriedkov. 



5) V prípade, ak dieťa navštevuje viac ako 1 centrum voľného času na území mesta 
Nitry, dotácia na záujmové vzdelávanie bude poskytnutá len jednému centru voľného 
času podľa rozhodnutia zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý predloží riaditeľovi centra 
voľného času čestné vyhlásenie o poskytnutí súhlasu so započítaním dieťaťa na 
poskytnutie dotácie z Mesta Nitry na záujmové vzdelávanie. Riaditeľ centra voľného 
času, ktorému zákonný zástupca neposkytol čestné vyhlásenie, vyzve zákonného 
zástupcu dieťaťa na úhradu plnej výšky dotácie a zároveň uvedie lehotu na jej úhradu. 
Ak rodič plnú výšku dotácie v stanovenom termíne neuhradí, riaditeľ centra voľného 
času dieťaťu neumožní účasť na záujmovom vzdelávaní. 

6) Ak na dieťa s trvalým pobytom mimo územia mesta Nitry neposkytne obec, v ktorej 
má dieťa trvalý pobyt, dotáciu na záujmové vzdelávanie v centre voľného času 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry alebo ju poskytne v zníženej výške, oznámi 
Mesto Nitra túto skutočnosť riaditeľovi centra voľného času, ktorý vyzve zákonného 
zástupcu dieťaťa na úhradu plnej výšky dotácie alebo jej alikvotnej časti a zároveň 
uvedie lehotu na jej úhradu. Ak rodič plnú výšku dotácie, prípadne je alikvotnú časť 
v stanovenom termíne neuhradí, riaditeľ centra voľného času dieťaťu neumožní účasť 
na záujmovom vzdelávaní. 

7) Mesto Nitra neposkytuje dotáciu na deti s trvalým pobytom v meste Nitra, ktoré 
navštevujú centrá voľného času v iných obciach. 

5) 8) Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonať finančnú kontrolu na úseku hospodárenia 
s poskytnutými finančnými prostriedkami a kontrolu správnosti poskytnutých údajov. 

 
§ 5 

Termín a spôsob poskytovania dotácie 
 

 Mesto poskytne príjemcovi dotáciu vo výške 1/12 mesačne z dotácie stanovenej 
v zmysle prílohy do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 
§ 6 

Záverečné ustanovenie 
 
 Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka 
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, neupravené týmto všeobecne 
záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy4). 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní VZN č. 1/2010 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy 
a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry na rok 2010 
dňa 28.01.2010 uznesením č. 10/2010-MZ a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j. 17. februára 2010. 

 Na vydaní dodatku č. 1 k VZN č. 1/2010 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo 
dňa 07.04.2011 uznesením č. 70/2011-MZ a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom 
po jeho vyvesení na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, t. j. 30.04.2011. 

 Na vydaní dodatku č. 2 k VZN č. 1/2010 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo 
dňa 28.06.2012 uznesením č. 159/2012-MZ a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom 
po jeho vyvesení na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, t. j. 18.07.2012. 

 



 Na vydaní dodatku č. 3 k VZN č. 1/2010 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo 
dňa 14.03.2013 uznesením č. 63/2013-MZ a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom 
po jeho vyvesení na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, t. j. 10.04.2013. 
 
 Na vydaní dodatku č. 4 k VZN č. 1/2010 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo 
dňa 13.02.2014 uznesením č. 23/2014-MZ a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom 
po jeho vyvesení na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, t. j. 07.03.2014 
 

Na vydaní dodatku č. 5 k VZN č. 1/2010 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo 
dňa 14.04.2015 uznesením č. 85/2015-MZ a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom 
po jeho vyvesení na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, t. j. 30.04.2015 
 

Na vydaní dodatku č. 6 k VZN č. 1/2010 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo 
dňa 10.03.2016 uznesením č. 69/2016-MZ a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom 
po jeho vyvesení na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, t. j. 02.04.2016. 

 
Na vydaní dodatku č. 7 k VZN č. 1/2010 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo 

dňa 31.01.2017 uznesením č. 1/2017-MZ a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom po 
jeho vyvesení na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, t. j. 18.02.2017. 
 

Na vydaní dodatku č. 8 k VZN č. 1/2010 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo 
dňa ................ uznesením č. .................. a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom po 
jeho vyvesení na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, t.j. .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Jozef Dvonč, v. r.                      Ľubomír Martinka, v. r. 

              primátor mesta Nitry                      prednosta MsÚ v Nitre 
 
 

 
1) § 6 ods. 12 písm. d) 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 
2) § 15 ) 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 
3) § 6 ods. 12 písm. b) 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 
4)  napr. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



Príloha  
 
Dotácia pre školy a školské zariadenia na dieťa a žiaka pre rok 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kategória školy, školského zariadenia 

Verejné školy  
a školské 
zariadenia 

Cirkevné 
súkromné školy 
a školské 
zariadenia 

Žiak základnej umeleckej školy   
individuálna forma štúdia 1 092,2 961,4 
skupinová forma štúdia   356,6 313,9 
Dieťa materskej školy   
vo veku od troch rokov 2 028,4     1 785,4 
Žiak školského klubu detí    118,9 104,6 
Žiak základnej školy  - potenciálny stravník     133,7 117,7 
Žiak centra voľného času      81,7   71,9 
Žiak jazykovej školy      37,2   32,7 
Žiak centra špeciálno-pedagogického poradenstva    148,6 130,8 
Žiak školského klubu detí pri špeciálnej škole    980,8 863,3 


