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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 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 
 
 
VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 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 VZN č. 1/2019 o určení 
výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na  území 
mesta Nitry na úradnej tabuli mesta Nitry 
 
        T: do 10 dní 
        K: referát organizačný 
 
-   prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného VZN č. 1/2019 
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na  
území mesta Nitry na webovom sídle mesta Nitry    
          
 
          

T: do 30 dní 
K: :referát organizačný 

 
 
 
 
 
 



Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2019 
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského 

zariadenia so sídlom na  území mesta Nitry 
 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nitry v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, s § 6 ods. 12 písm.c) 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  uznieslo na tomto Všeobecne záväznom 
nariadení mesta (ďalej len „VZN“). 
 
 

Čl. I. 
 

Základné ustanovenia 
 

Účelom tohto VZN je určiť 
1. podrobnosti financovania : 

• základných umeleckých škôl, 
• jazykových škôl, 
• materských škôl, 
• škola pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
• centier voľného času, 
• školských klubov detí, 
• školských klubov detí pri špeciálnej škole, 
• potencionálnych stravníkov - žiakov základnej školy v zariadení školského 

stravovania, 
             ktoré sú zriadené na  území mesta Nitry a ktoré sú na základe rozhodnutia 
Ministerstva školstva,      
             vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky. 

2. podmienky poskytnutia a spôsob použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 
výkonové ukazovatele. 
Výkonové ukazovatele sú počty: 

• žiakov základnej umeleckej školy, 
• poslucháčov jazykovej školy, 
• detí materskej školy, 
• detí školských zariadení so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
• detí a zúčastnených osôb centra voľného času, 
• žiakov základnej školy v školskom klube detí, 
• potencionálnych stravníkov - žiakov základnej školy v zariadení školského 

stravovania, 
3. výšku a spôsob poskytovania finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 

výkonové ukazovatele, 
4. spôsob podávania žiadosti a lehotu na predloženie údajov potrebných k financovaniu škôl 

a školských zariadení, 
5. deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky školám a školským zariadeniam 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry a zriaďovateľom cirkevných a súkromných škôl 
a školských zariadení, 



6. účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov a podmienky vyúčtovania finančných 
prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom cirkevných a súkromných škôl a školských 
zariadení, 

7. vykonanie kontroly použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na výkonové 
ukazovatele. 
 

 
Čl. II. 

 
Poskytnutie finančných prostriedkov 

 
A. Pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra 

 
1. Mesto Nitra poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku vo svojich školách 

a školských zariadeniach na nasledovné výkonové ukazovatele: 
a) 
� žiakov základnej umeleckej školy v príslušnom kalendárom roku podľa počtu žiakov 

v individuálnej a skupinovej forme vzdelávania od 5 do 25 rokov veku podľa stavu k 15. 
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala v štatistickom 
výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Škol (MŠVVŠ SR) 24-01 zo zdrojov poukázaných 
podľa osobitného predpisu (zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov),  

� žiakov základnej umeleckej školy v príslušnom kalendárom roku podľa počtu žiakov 
v individuálnej a skupinovej forme vzdelávania od 3 do 5 rokov veku  a od 25 rokov 
veku podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola 
vykázala v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 24-01 z ostatných príjmov mesta. 

b) 
� deti materskej školy alebo materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy podľa počtu 

detí prijatých do MŠ podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 
ktorý škola vykázala v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Škol (MŠVVŠ SR) 
1-01 zo zdrojov poukázaných podľa osobitného predpisu (zákon č. 564/2004 Z.z. 
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)  

� deti materskej školy alebo materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy podľa počtu 
detí prijatých do MŠ podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 
ktorý škola vykázala v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Škol (MŠVVŠ SR) 
1-01 z ostatných zdrojov mesta 

             c) 
� žiakov základnej školy v školskom klube detí z nultého až 5. ročníka základnej školy, 

podľa stavu k  15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala 
v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR)  40-01 a Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 zo zdrojov 
poukázaných podľa osobitného predpisu (zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov)  

� žiakov základnej školy v školskom klube detí z nultého až 5. ročníka základnej školy, 
podľa stavu k  15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala 
v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 z ostatných 
zdrojov mesta 

            d) 
� potencionálnych stravníkov – všetkých žiakov základnej školy podľa stavu k 15. 

septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala v štatistickom 
výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 zo zdrojov poukázaných 
podľa osobitného predpisu (zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane 



z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov),  

� potencionálnych stravníkov – všetkých žiakov základnej školy podľa stavu k 15. 
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala v štatistickom 
výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 z ostatných zdrojov mesta 

e) 
� detí centra voľného času podľa počtu  osôb s trvalým pobytom na území mesta Nitry 

prijatých do jedného centra voľného času k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho 
roka, ktorý CVČ vykázalo v štatistickom výkaze  Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 vo veku od 5 
do 15 rokov veku zo zdrojov poukázaných podľa osobitného predpisu (zákon č. 564/2004 
Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)   

� detí centra voľného času podľa počtu  osôb s trvalým pobytom na území mesta Nitry 
prijatých do jedného centra voľného času k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho 
roka, ktorý CVČ vykázalo v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 vo veku od 3 
do 5 rokov veku a od 15 rokov veku z ostatných zdrojov mesta 

2. Ročná výška finančných prostriedkov poskytnutá pre školy a školské zariadenia sa určí ako 
súčin výkonových ukazovateľov vymedzených v Čl. I. tohto VZN a výške finančných 
prostriedkov učenej na jeden výkonový ukazovateľ uvedený v Prílohe č. 1 tohto VZN. 

3. Finančné prostriedky pre školu a školské zariadenie sa poskytnú do 25. dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca vo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky na účet školy a školského 
zariadenia. V prípade preklenutia nedostatku finančných prostriedkov je možné požiadať 
o zmenu výšky mesačných preddavkov písomnou žiadosťou s odôvodnením zmeny. 

4. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra zašlú v termíne najneskôr 
do 25. septembra príslušného kalendárneho roka zoznam žiakov a detí na odbor školstva, 
mládeže a športu MsÚ Nitra . Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Nitra zašlú zriaďovateľovi písomné čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka 
a poslucháča na započítanie detí, žiakov a poslucháčov do zberu údajov na poskytnutie 
finančných prostriedkov. Čestné vyhlásenie musí byť poskytnuté s dátumom do 15.9. bežného 
roka a podpísané zákonným zástupcom. 
 
 

B.  Pre zriaďovateľa, ktorým je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná 
právnická osoba alebo fyzická osoba 

       
            1. Mesto Nitra poskytne zriaďovateľom cirkevných a súkromných škôl a školských 
zariadení  
                 dotáciu na mzdy a prevádzku na nasledovné výkonové ukazovatele: 

a) žiakov základnej umeleckej školy podľa počtu žiakov v individuálnej a skupinovej 
forme vzdelávania vo veku od 5 do 15 rokov  podľa stavu k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala v štatistickom výkaze Škol 
(MŠVVŠ SR) 40-01 a Škol (MŠVVŠ SR) 24-01, 

b) deti materskej školy, deti MŠ ktorá je súčasťou základnej školy podľa počtu detí 
prijatých do MŠ podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 
ktorý škola vykázala v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Škol (MŠVVŠ 
SR) 1-01, 

c) žiakov základnej školy v školskom klube detí z nultého až 5. ročníka základnej školy, 
podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola 
vykázala v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Škol (MŠVVŠ SR) 3-01, 

d) potencionálnych stravníkov – všetkých žiakov základnej školy podľa stavu k 15. 
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala v štatistickom 
výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 poslucháčov jazykovej 
školy v príslušnom kalendárnom roku od veku plnenia povinnej školskej dochádzky 
do veku 15 rokov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 



ktorý škola vykázala v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Škol (MŠVVŠ 
SR) 18-01,  

e) detí školského zariadenia výchovného poradenstva do veku 15 rokov, ktorým boli 
poskytnuté služby v predchádzajúcom školskom roku podľa stavu k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala v štatistickom výkaze Škol 
(MŠVVŠ SR) 40-01 a Škol (MŠVVŠ SR) 5-01,  

f) detí centra voľného času podľa počtu žiakov s trvalým pobytom na území mesta Nitra 
vo veku od 5 do 15 rokov  prijatých do jedného centra voľného času k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý centrum vykázalo v štatistickom výkaze 
Škol (MŠVVŠ SR) 15-01.  

2. Prijímateľom dotácie je zriaďovateľ cirkevnej alebo súkromnej školy 
a školského   
    zariadenia, ktoré je zriadené na území mesta Nitry a ak o dotáciu požiada. 
3. Ročná výška dotácie poskytnutá pre cirkevné a súkromné školy a školské 
zariadenia sa určí      
    ako súčin počtu žiakov a výšky finančných prostriedkov na jeden výkonový 
ukazovateľ     
    určený v prílohe č. l tohto VZN.  Suma poskytnutej dotácie sa zaokrúhľuje na 
celé eurá  
    nahor. Zmena výšky ročnej dotácie podlieha schváleniu v Mestskom 
zastupiteľstve formou  
   VZN. 
4. Dotácia pre cirkevnú a súkromnú školu a školské zariadenie sa poskytne 
prijímateľovi  
    dotácie do 25. dňa  príslušného kalendárneho mesiaca vo výške 1/12 z ročnej 
výšky dotácie   
    na účet  zriaďovateľa.  
    Zriaďovateľ je povinný do 5 dňa ako je dotácia pripísaná na jeho účet, previesť 
dotáciu na  
    účet školy a školského zariadenia. 
5. Dotácia na jeden výkonový ukazovateľ v cirkevných a súkromných školách 
a školských    
    zariadeniach zriadených na území mesta Nitra sa poskytuje vo výške uvedenej 
v Prílohe č.  
   1 tohto VZN. 
   

Čl. III. 
 

Náležitosti žiadosti o poskytovaní dotácie 
 

Mesto Nitra poskytne zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej školy a školského 
zariadenia dotáciu na príslušný kalendárny rok na základe písomnej a úplnej žiadosti 
o poskytnutí dotácie a po splnení všetkých podmienok stanovených týmto VZN. 

 
1. Zriaďovateľ cirkevnej, súkromnej školy alebo školského zariadenia (ďalej len „žiadateľ“) 

požiada o dotáciu na príslušný kalendárny rok písomnou žiadosťou, ktorá je v Prílohe č.2 
tohto VZN. 

2. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva na Mestský úrad Nitra, odbor školstva, mládeže 
a športu. 

3. Termín podania žiadosti o poskytnutie dotácie je do 25. septembra kalendárneho roka, ktorý 
predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa dotácia poskytuje. 

4. Žiadosť vrátane príloh o dotácie obsahuje: 



a) názov, sídlo, IČO žiadateľa,  
b) kópiu zmluvy o zriadení bankového účtu a IBAN účtu žiadateľa, 
c) názov, IČO, sídlo školy a školského zariadenia, na ktoré sa žiadosť predkladá, 
d) kontaktnú osobu, ktorá je oprávnená konať v mene žiadateľaa (meno, číslo telefónu, e-

mail), 
e) kópia právoplatného rozhodnutia MŠVVaŠ SR o zaradení školy a školského zariadenia do 

siete škôl a školských zariadení SR, 
f) kópia zriaďovacej listiny školy a školského zariadenia, 
g) potvrdenie o pridelení IČO školy a školského zariadenia. 
h) Štatutárom potvrdený štatistický výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a menný zoznam detí od 

5 do 15 rokov veku s dátumom narodenia a bydliskom, ktoré potvrdzujú počet detí, na 
ktoré sa žiadosť predkladá podľa Prílohy č. 3 tohto VZN. 

i) Písomné čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a poslucháča na započítanie 
do zberu údajov pre zriaďovateľa predloží prijímateľ dotácie. Čestné vyhlásenie nesmie 
byť poskytnuté po dátume 15.9. bežného roka. V prípade, že dieťa navštevuje viaceré 
školy  alebo školské zariadenia, zákonný zástupca je oprávnený odovzdať písomné čestné 
vyhlásenie len pre jednu školu alebo školské zariadenia rovnakého druhu. 

j) Čestné vyhlásenie zriaďovateľa o pravdivosti poskytnutých údajov. 
 

V prípade opakovanej žiadosti náležitosti uvedené v písm. e), f), g) nie je potrebné 
predkladať každoročne. Každú zmenu predložených údajov je zriaďovateľ povinný 
bezodkladne oznámiť poskytovateľovi dotácie. 

Žiadateľom, ktorí splnili všetky podmienky stanovené týmto VZN, bude dotácia na 
mzdy a prevádzku  poskytnutá v súlade so schváleným rozpočtom mesta od januára 
nasledujúceho kalendárneho roka. 

 
                                                                            Čl. IV. 
 
Použitie dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, žiaka 
jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a dieťa centra 
voľného času v zariadeniach, ktoré nie sú zriadené mestom Nitra 

 
Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené verejné prostriedky použiť na mzdy a prevádzku s 
výnimkou použitia na úhradu nájomného podľa zmluvy o nájme veci s právom kúpy 
prenajatej veci do 31.12. príslušného kalendárneho roka. 
 
1. Prijímateľ dotácie má povinnosť: 

a. zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť poskytnutej dotácie v súlade s 
osobitným zákonom (§ 19, ods.3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy)  

b. zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii v súlade so zákonom č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  

c. vyznačiť na origináloch účtovných dokladov „dotácia z rozpočtu mesta Nitry“. 
2. Dotácia podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. Do 25. januára 

nasledujúceho roka je prijímateľ povinný podložiť vyúčtovanie dotácie na predpísanom 
tlačive Príloha č. 4 tohto VZN. Vyúčtovanie je základnou podmienkou pre poskytnutie 
dotácie v nasledujúcom roku. 

3. Súčasťou vyúčtovania je predloženie výročnej správy o hospodárení, ročnej účtovnej 
závierky za predchádzajúci kalendárny rok a kópií štvrťročných výkazov o práci v 
školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1 – 04 (výkaz 1-04 sa nevzťahuje na CVČ).  

4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12., je prijímateľ povinný nevyčerpanú 
časť dotácie vrátiť späť na účet mesta, z ktorého mu bola dotácia poskytnutá, do 31. 
januára nasledujúceho roka. 



5. Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný 
zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote do 30 dní od ukončenia činnosti a v tomto 
termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet mesta. 

6. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené verejné prostriedky použiť len na mzdy 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov a na prevádzku škôl a školských 
zariadení s výnimkou použitia na úhradu nájomného podľa zmluvy o nájme veci s právom 
kúpy prenajatej veci. 

 
Čl. V. 

Kontrola použitia finančných prostriedkov 
 

1. Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia v zmysle § 6 
ods. 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona o finančnej kontrole. 

2. Prijímateľ dotácie je povinný pri kontrole  predložiť označené účtovné doklady „dotácia 
z rozpočtu mesta Nitry“ súvisiace s použitím dotácie a byť súčinný.  

3. Mesto Nitra si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť poskytovanie dotácie prijímateľovi 
dotácie v prípade: 
a) začatia súdneho konania, exekučného konania alebo trestného konania voči prijímateľovi 
dotácie, v súvislosti s činnosťou, na ktorú mu bola poskytnutá dotácia v zmysle tohto VZN 
a to až do právoplatného skončenia konania, 
b) po kontrolnom zistení porušenia finančnej disciplíny, 
c)) vzniku pohľadávky z porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Mesto Nitra si vyhradzuje právo dočasne znížiť výšku poskytnutej dotácie o 50 % v prípade: 
a) kontrolného zistenia, že prijímateľ dotácie v písomnej žiadosti poskytol nesprávne 
informácie až do doby hodnoverného potvrdenia sporných údajov, 
b) ak prijímateľ poruší svoju povinnosť predložiť poskytovateľovi vyúčtovanie dotácie, Mesto 
Nitra o pozastavení dotácie písomne informuje prijímateľa. 

 
 

Čl. VI. 
 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov. 
2. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území 
mesta, neupravené týmto VZN, sa vzťahujú príslušné právne predpisy. 

3. Schválením VZN sa ruší VZN č. 1/2010 a jej 10 dodatkov. 
4. Toto VZN bolo schválené uznesením MZ v Nitre č. ….. zo dňa ….. a účinnosť nadobúda dňa 

….. . 
 
 
 
 
 

    Marek Hattas                                                                                       Ján Odzgan                

primátor mesta  Nitry                                                                     prednosta MsÚ v Nitre 



                                                                                                                                                                    
Príloha č 1    
 

Ročná výška finančných prostriedkov a dotácií poskytovaných na mzdy 
a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ  v Eur pre rok 2019  
v súlade s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

 
 
 
 
Kategória školy, školského zariadenia školy a školské 

zariadenia mesta 
Nitry 

Cirkevné, 
súkromné školy 
a školské 
zariadenia 

88 % 
Žiak ZUŠ – individuálna forma od 5-15 
rokov veku 

1261,30 1110,00 

Žiak ZUŠ- skupinová forma od 5-15 
rokov veku 

411,90 362,50 

Dieťa materskej školy  2342,40 2061,20 
Žiak školského klubu detí 514,80 453,00 
Žiak ZŠ – potencionálny stravník do 15 
rokov veku 

154,50 135,90 

dieťa centra voľného času detí od 5-15 
rokov veku 

278,30 244,90 

Žiak jazykovej školy do veku 15 rokov x 37,80 
Žiak súkromného školského zariadenia 
výchovného poradenstva do 15 rokov 
veku 

x 151,00 

Žiak školského klubu detí pri špeciálnej 
škole 

x 996,70 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ročná výška finančných prostriedkov poskytovaných na mzdy a prevádzku na jeden 

výkonový ukazovateľ 
 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta   

z ostatných zdrojov mesta 
pre rok 2019 

 
Kategória školy, školského zariadenia školy a školské 

zariadenia mesta 
Nitry 

Cirkevné, súkromné 
školy 
a školské zariadenia 

Žiak ZUŠ – ind. forma od 3-5 a osoby od 25 
rokov veku   

43,50 x 

Žiak ZUŠ- skup. forma od 3-5  a osoby od 25 
rokov veku  

43,50 x 

Dieťa materskej školy 68,30 x 

Žiak školského klubu detí  23,20 x 
Žiak centra voľného času od 3-5 a 15 -30 
rokov veku   
Podujatia, súbory, akcie pre Mesto Nitra, 
správa budovy 

278,30 
252,80 

x 
x 

Žiak ZŠ – potencionálny stravník do 15 
rokov veku  

21,80 x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                       
Príloha č 2  
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok ........ 
Identifikačné údaje žiadateľa o dotáciu 

 
Zriaďovateľ:  

Adresa/ sídlo:  

IČO zriaďovateľa:  

Štatutárny zástupca:  
IBAN   
Číslo tel./e-mail:  
Názov školy, školského 
zariadenia: 

 

Elokované pracovisko:  
Adresa/ sídlo:  
Meno a priezvisko 
vedúceho zamestnanca, 
kontakt: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                  
Príloha č 3 
 

Údaje o počtoch detí, žiakov a poslucháčov na pridelenie dotácie k 15.9. 20.. 
 

MŠ, ZUŠ, JŠ a školské 
zariadenie 

 Počet detí, žiakov a poslucháčov 

MŠ   

MŠ so špec.výchovno 
vzdelávacími potrebami 

  

ZUŠ vo veku od 5-15 
rokov 

Individuálna  
forma 

 

ZUŠ vo veku od 5-15 
rokov 

Skupinová 
forma 

 

Žiak centra voľného 
času  vo veku od 5-15 
rokov s trvalým pobytom 
v meste Nitra 

  

Žiak ZŠ na činnosť 
školského klubu detí 

  

Potencionálny stravník   
Poslucháč jazykovej 
školy do 25 rokov veku 

  

Žiak centra ŠPP do 15 
rokov veku 

  

Žiak ŠKD pri špeciálnej 
škole 

  

 
 
V Nitre dňa: 
Vypracoval:                                                                                                  pečiatka a podpis 
zriaďovateľa: 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
Príloha č. 4 

Vyúčtovanie dotácie za rok ...... 
V súlade s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 
Identifikačné údaje príjemcu dotácie 
 
Zriaďovateľ:  

Adresa/ sídlo:  

IČO zriaďovateľa :  

Štatutárny zástupca:  
Výška prijatej dotácie  
Vyčerpaná dotácia:  
Nevyčerpaná dotácia:  
 
 
Rozpis vyčerpanej dotácie v Eur: 
 
Názov MŠ ZUŠ ŠKD CVČ JŠ ZŠS CŠPD 

Mzdy, platy        

Odvody poistného z 
miezd 

       

Cestovné náhrady        

Energie, voda, 
komunikácie 

       

materiál        
dopravné        
údržba        
nájomné        
služby        
 
 
 
 
V Nitre dňa: 
Vypracoval:                                                                                                  pečiatka a podpis 
zriaďovateľa: 

 
 
 
 
 



 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
      V zmysle 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 prekladáme návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 
školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Nitry.  
 

Podnet na spracovanie nového Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Nitry 
o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Nitry vzišiel z útvaru 
hlavného kontrolóra. Nové VZN prehľadnejšie spracúva danú problematiku a podrobnejšie 
určuje náležitosti poskytovania finančných prostriedkov, ktoré vyplynuli z povinností 
prijímateľa a poskytovateľa dotácie z dlhodobej praxe. VZN je doplnené o ročnú výšku 
finančných prostriedkov a dotácií poskytovaných na mzdy a prevádzku na jeden výkonový 
ukazovateľ,  ročnú výšku finančných prostriedkov poskytovaných na mzdy a prevádzku na 
jeden výkonový ukazovateľ pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta, z ostatných zdrojov mesta v prílohe č.1, identifikačné údaje žiadateľa o dotáciu 
v prílohe č.2, údaje o počtoch detí, žiakov a poslucháčov na pridelenie dotácie k 15.9. 
v prílohe č.3 a vyúčtovanie dotácie v prílohe č.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 


