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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. 21/2008 o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a 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. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu výdavkov a 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 
 
vedúcej Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre zabezpečiť prostredníctvom referátu 
klientskeho centra 
 
- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 
21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a 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 
 
 
 
 

 
 
 



 
Návrh dodatku č. 8 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov a 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. 

 
   
 

Návrh dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008            
o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a 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 predkladáme    
z dôvodu  

1. zrušenia dátumu na úhradu príspevku na nákup potravín zákonným zástupcom 
dieťaťa alebo žiaka, 

2. zrekonštruovania kuchyne na ZŠS pri ZŠ Krčméryho ul. v Nitre, 
3. zabezpečenia rozvozu diétnej stravy individuálne mimo stanovených ZŠS, 
4. z dôvodu zmeny počtu stravníkov na začatie prípravy jednotlivých druhov diét. 

 
K bodu 1  

Konkrétny dátum úhrady príspevku na nákup potravín zákonným zástupcom dieťaťa 
alebo žiaka je stanovený v školských poriadkoch jednotlivých MŠ. 
 
K bodu 2 
 Na ZŠ Krčméryho ul. v Nitre bola zrekonštruovaná kuchyňa za účelom zabezpečovať diétne 
stravovanie pre stravníkov, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. 
 
K bodu 3 
 Odber diétnej stravy sa na základe dohody ZŠS a zákonného zástupcu dieťaťa môže 
zabezpečiť aj individuálne.  
 
K bodu 4 
 Základnou podmienkou pre začatie prípravy diétnej stravy je stanovený minimálny počet 
stravníkov 5 pre každý druh diéty ( šetriaca, bezgluténová  a diabetická) z dôvodu, že pôvodných 10 
stravníkov pre každú diétu sa nepodarilo v predchádzajúcich rokoch naplniť. 
 
  

  
 
 
 



 
D O D A T O K    č. 8 

 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov a 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. 10 a § 141 ods. 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. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a 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: 
 
1. V § 4 bod 1 ods. 1.3 písm. a)  sa vypúšťa text „najneskôr do 20. dňa v mesiaci“ a zároveň aj 

„Ak pripadne 20. deň v mesiaci na sobotu, nedeľu alebo sviatok, úhrada sa vykoná v najbližší 
pracovný deň.“ 

 
2. V § 4 bod 1 ods. 1.5  sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením: 
 
„1.5    Zriaďovateľ určil na prípravu diétnej stravy ZŠS pri ZŠ Krčméryho ul. v Nitre 
s rozvozom na:  
 
a)      ZŠS pri ZŠ Beethovenova –  pre žiakov ZŠ a MŠ  
 
b)      ZŠS pri ZŠ Topoľová – pre žiakov ZŠ a MŠ“  
 
3.       V § 4 bod 1 ods. 1.5. sa dopĺňa na záver nasledovný odsek: 
    
          „ZŠS pri ZŠ Krčméryho môže zabezpečiť prípravu diétnej stravy aj pre stravníkov mimo bodu        

1.5 písm. a), b), pričom v danom prípade je rozvoz stravy zabezpečený individuálne na základe 
dohody ZŠS a zákonného zástupcu stravníka.“ 

 
4.      V § 4 bod 1 ods. 1.5 za bodmi a) a b) sa na konci prvej vety vypúšťa text „určuje na 

počet 10 stravníkov“ a nahrádza sa textom: „určuje na počet 5 stravníkov“ 
 
Na vydaní Dodatku č. 8 k VZN č. 21/2008 sa MZ v Nitre uznieslo dňa ............................  
a tento dodatok nadobúda účinnosť dňa..........................  
 
 
 
 
 
 
   Jozef Dvonč                 Igor Kršiak   
        primátor mesta Nitry                    prednosta Mestského úradu v Nitre 



Všeobecne záväzné  nariadenie Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a 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, 2, 3, 4, 5,  
6, a dodatku č. 7 a dodatku č. 8 
 
 
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. 10 a § 141 ods. 6 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

sa uznieslo 
na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia: 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v ZUŠ J. Rosinského, CVČ Domino, školských kluboch, materských školách a na čiastočnú 
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry. 

 
2. Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje 

MŠVVaŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno 
jedlo určuje zriaďovateľ. 
 
 

§ 2 
Školy 

 
1. ZUŠ J. Rosinského 
 
1.1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 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. h. 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 vyučovacie hodiny 9 
 4,5 vyučovacej hodiny 13 
ŠPD nad 25 rokov skupinové vyučovanie 30 

 
Ak zákonný zástupca bude uhrádzať viac ako dva príspevky na čiastočnú úhradu nákladov za svoje 
deti, príspevok v individuálnej forme štúdia sa upraví tak, že pri 1. a 2. dieťati uhradí zákonný 
zástupca príspevok v plnej výške a každá ďalšia platba bude vo výška 7 €.  
 
1.2. Mesto  ako  zriaďovateľ  rozhoduje o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú  úhradu 

nákladov   spojených  so   štúdiom  v  ZUŠ,  ak   plnoletý   žiak   alebo  zákonný   zástupca 
neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

 
 
2. Materské školy 
 
2.1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole sa určuje: 
 
Dieťa v MŠ s celodennou výchovou  a  vzdelávaním Úhrada v € 
do 3 rokov 50 
od 3 rokov 14 
Dieťa v MŠ s  poldennou  výchovou  a vzdelávaním       
v ZŠ s MŠ Novozámocká 129, Nitra  elok. pracovisko MŠ  Orechov Dvor 

 

do 3 rokov 20 
od 3 rokov 5 

 
 
2.2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa 
 
a)  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom  
    dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
c)  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 
 
 
 
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. 

 
 

§ 3 
 



Školské výchovno –vzdelávacie zariadenia 
 
1. CVČ  
 
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 

 
1.2. Mesto ako  zriaďovateľ  rozhoduje o  znížení  alebo  odpustení  príspevku   na  čiastočnú 
       úhradu  nákladov  spojených s činnosťou CVČ, ak plnoletý žiak alebo zákonný  zástupca 
       neplnoletého  žiaka  o to  písomne  požiada  a predloží  doklad  o tom, že je  poberateľom 
       dávky v hmotnej  núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 
 
    
2. Školský klub detí pri základných školách 
 
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 

 
 
2.2. Riaditeľ rozhoduje o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených  

s činnosťou ŠKD, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne 
požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

§ 4 
 

Školské účelové zariadenie 
 

1. Školské jedálne a výdajné školské jedálne pri základných a materských školách 
 
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. 

 
b)      odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 14.30 hodiny, 
          zákonný zástupca dieťaťa  alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, 
          odchode zo školy  a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada        
          neposkytuje 
 
c)      ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií  
         suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období 
 
d)     žiaka alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca 
         v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod. 
 
 
  
1.4.   Podmienky pri zabezpečovaní diétneho stravovania 
 
Na poskytovanie diétneho stravovania je potrebné vytvoriť nasledovné pracovné podmienky : 
 
a)      materiálno-technické a technologické vybavenie kuchyne musí byť prispôsobené na prípravu 
         diétnych jedál, 
b)      musia byť vytvorené vhodné skladovacie podmienky, 
c)      dostatok chladiaceho zariadenia, 
d)      možnosť nákupu potrebných surovín na prípravu diétnych jedál 
e)      vedúca školskej jedálne a kuchárka musí byť odborne spôsobilá na prípravu diétnej stravy 
f)       v školskej jedálni zabezpečujúcej diétne stravovanie detí a žiakov je povinná vedúca školskej  
          jedálne viesť samostatný stravný list na prípravu diétnych jedál a musí zabezpečiť rovnomerné 
          čerpanie finančného pásma v rámci mesiaca 
g)      diétne stravovanie musí byť uvedené v prevádzkovom poriadku školskej jedálne (môže byť 
          i formou dodatku), ktorý schvaľuje RÚVZ. 
 
 
 
1.5    Zriaďovateľ určil na prípravu diétnej stravy nasledovné zariadenia: ZŠS pri ZŠ Krčméryho ul. 
v Nitre s rozvozom na: 
 



 
a)      ZŠS pri ZŠ Beethovenova –  pre žiakov ZŠ a MŠ – sídlisko Klokočina 
 
b)      ZŠS pri ZŠ Topoľová – pre žiakov ZŠ a MŠ – sídlisko Chrenová 
 
        Základnou podmienkou pre začatie prípravy diétnej stravy je minimálny počet stravníkov pre   
        každý druh diéty ( šetriaca, bezgluténová  a diabetická),  ktorý zriaďovateľ určuje na počet 10 5 
        stravníkov na každý druh diéty. Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré deti a žiaci sú odkázaní  
        na  iný  typ  diéty,   zostáva  naďalej  v platnosti  možnosť  nosiť  si  diétne  jedlo do všetkých   
        školských jedální na ohriatie.  
 

ZŠS pri ZŠ Krčméryho môže zabezpečiť prípravu diétnej stravy aj pre stravníkov mimo bodu 1.5 
písm. a), b), pričom v danom prípade je rozvoz stravy zabezpečený individuálne na základe 
dohody ZŠS a zákonného zástupcu stravníka. 

 
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 

 
1.8       Podmienky použitia príspevku na režijné náklady 
 

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na režijné náklady sa použije najmä na 
nákup materiálno technického vybavenia toho zariadenia školského stravovania pri MŠ a ZŠ                   
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, kde má zákonný zástupca dieťa. 

 
§ 5 

Kontrolná činnosť 
 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva: 
a) Útvar hlavného kontrolóra MsÚ v Nitre 
b) Odbor školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre 

 
§ 6 

Záverečné ustanovenie 
 

 
        Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia č. 21/2008 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ZUŠ J. Rosinského, CVČ 
Domino, školských kluboch, materských školách a školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Nitry dňa 28.8.2008 a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 23.9.2008. 
 
       



 Dodatok č.1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov a podmienky úhrady v ZUŠ J. Rosinského, CVČ Domino, školských kluboch, materských 
školách a školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry bol schválený na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 25.6. 2009 a nadobúda účinnosť 17.júla 2009. 
 
       Dodatok č.2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov a podmienky úhrady v ZUŠ J. Rosinského, CVČ Domino, školských kluboch, materských 
školách a školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry bol schválený na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 10.12. 2009  a nadobúda účinnosť 1.januára 2010. 
 
       Dodatok č.3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov a podmienky úhrady v ZUŠ J. Rosinského, CVČ Domino, školských kluboch, materských 
školách a školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry bol schválený na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 30.6. 2011 a nadobúda účinnosť 1. septembra 2011. 
 
       Dodatok č.4 Všeobecne záväzného nariadenia 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 
bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 5. apríla 2012 a nadobúda účinnosť                
4. mája 2012. 
 
      Dodatok č.5 Všeobecne záväzného nariadenia 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 
bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 27. júna 2013 a nadobúda účinnosť                
1.septembra 2013. 
 
     Dodatok č.6 Všeobecne záväzného nariadenia 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 
bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 10. septembra 2015 a nadobúda 
účinnosť 12.októbra 2015. 
 
    Dodatok č.7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov a 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 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 15.12.2016 
uznesením č. 369/2016-MZ a nadobúda účinnosť 15-tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ 
v Nitre, t.j. 05.01.2017. 
 
 
 
    Dodatok č.8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov a 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 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa .............. 
uznesením č. ......................a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ 
v Nitre, t.j. ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
       Jozef Dvonč,  v. r.                                                                          Ľubomír Martinka,  v. r.  
    primátor mesta Nitry                                                               prednosta Mestského úradu v Nitre 


