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Návrh na uznesenie 
 
Mestské  zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 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 
 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 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 Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 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 mesta Nitry 
 
        T: do 10 dní 
        K: referát organizačný 
 
-   prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 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 webovom sídle mesta Nitry    
          
 
          

T: do 30 dní 
K: referát organizačný 
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Návrh 
Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019  

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. 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 tohto všeobecne záväzného nariadenia: 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v základnej umeleckej škole, centrách voľného času, 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. Základná umelecká škola Jozefa 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 15 
 1 vyuč. hodina nástroja 10 
Nepovinný predmet                    0,5 vyuč. hodiny nástroja 10 
 1 vyuč. hodina nástroja 15 
Štúdium pre dospelých – ŠPD  
Študenti do 25 rokov 1,5 vyuč. hodiny nástroja 15 
 1 vyuč. hodina nástroja 10 
Samostatne zárobkovo činná osoba  
nad 25 rokov 

1,5 vyuč. hodiny nástroja 
50 

 1 vyuč. hodina nástroja 40 
Skupinová forma štúdia 

Prípravné štúdium  v materskej škole              2 vyučovacie hodiny 5 
Prípravné štúdium 1 vyuč. hod. nástroja 

+ hudobná náuka 10 
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Zborový spev - samostatný  predmet      3 vyučovacie hodiny 10 
Počítačová grafika  - samostatný predmet                    2 vyučovacie hodiny 10 
ŠPD do 25 rokov – nehudobné odbory:  
Výtvarný, tanečný, literárno-dramatický   3 vyučovacie hodiny 10 
Štúdium pre dospelých – ŠPD   

Študenti do 25 rokov 3 vyučovacie hodiny 10 

Samostatne zárobkovo činná osoba nad 25 rokov 3 vyučovacie hodiny 30 
 
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 s trvalým pobytom 
v meste Nitra 

Úhrada v € 

do 3 rokov 50 
od 3 rokov 20 
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 
Dieťa v MŠ s celodennou výchovou  a vzdelávaním s trvalým pobytom 
mimo mesto Nitra 

Do výšky dofinancovania 

mesta z ostatných príjmov 
za predchádzajúci rok, 

minimálne však do výšky 
10% životného minima 

zaokrúhlene na celé číslo 

 
2.1.1 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 
 
2.1.2 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. 

 
 

2.1.3 Termín a spôsob platby je určený vo vnútornom predpise materskej školy, ktorý je zverejnený na 
verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy. 
 
2.1.4.Výška valorizácie poplatkov za dieťa v MŠ s celodennou výchovou  a vzdelávaním s trvalým 
pobytom v meste Nitra od troch rokov bude v nasledujúcich rokoch závislá od zmeny životného 
minima do výšky 10%, zaokrúhlene na celé číslo.
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§ 3 

Školské výchovno –vzdelávacie zariadenia 
 
1. Centrá voľného času 
 
1.1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra 
voľného času: 
 

Finančná náročnosť záujmového 
útvaru (ZÚ) 

Týždenná hodinová dotácia Úhrada v € 

ZÚ 1A - ZÚ s vyššou finančnou náročnosťou  
a špecifickým zameraním 4 6,00 

ZÚ 1B - ZÚ s vyššou finančnou náročnosťou  
a špecifickým zameraním 4 5,00  

ZÚ 2A - ZÚ s vyššou finančnou náročnosťou  
a špecifickým zameraním 3 4,50  

ZÚ 2B - ZÚ s vyššou finančnou náročnosťou  
a špecifickým zameraním 3 4,00 

ZÚ 3 - ZÚ so strednou finančnou náročnosťou 
a špecifickým zameraním 2 3,50 

ZÚ 4 - ZÚ s nižšou finančnou náročnosťou      
a špecifickým zameraním 2 2,50  

ZÚ 5 - ZÚ s nižšou finančnou náročnosťou       
a špecifickým zameraním 2 2,00  

6 - Kluby rekreačných činností 

nepravidelne počas šk. r., prázdnin 
formou podujatí, letných kurzov, letných 

škôl 1-3 hodiny denne 3,00  

7 - Otvorené kluby 
voľnejšia forma klubových stretnutí 1x 

mesačne 4 hodiny mesačne 2,00  

8(a) Prevencia závislostí 
pravidelná prednášková činnosť pre 
žiakov ZŠ mesta NR 7 hodín/týždeň 0,00  

8(b) Žiacky parlament 

koordinácia výchovnej činnosti a 
prednášková činnosť pre členov 

Žiackych školských rád ZŠ mesta Nitry 0,00  
 
 
1.1.1 Špecifikácie jednotlivých záujmových útvarov (ZÚ) sú uverejnené na webových stránkach CVČ. 
 
1.1.2 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. 
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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 7% životného minima zaokrúhlene na celé číslo 

 
 
2.1.1 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 
 
Školská  jedáleň, ktorej  zriaďovateľom je Mesto  Nitra,  poskytuje  stravovanie podľa odporúčaných 
výživových dávok pre obyvateľstvo slovenskej republiky, materiálno-spotrebných noriem a receptúr 
pre školské stravovanie a finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 
vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre: 

         a) deti materských škôl, 
  b) žiakov základných škôl, 
         c) zamestnancov škôl a školských zariadení, 

    d) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 

 
1.1. Určenie  výšky  príspevku  na  úhradu  nákladov na nákup  potravín na  jedno jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov pre dieťa materskej školy, žiaka základnej školy, zamestnancov 
škôl a iné fyzické osoby 
 
Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov sa stanovuje v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona: 
 
1.1.1 Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza výšku finančného príspevku na  
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. 
finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a  
iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú  v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. 
finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR. 
 
1.1.2 Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na  stravovanie 
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným 
pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci základnej školy, školskej jedálne 
pri základnej škole a  iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 
rokov v súlade s 3. finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR. 
 
 
1.2.  Určenie  výšky  príspevku na  úhradu  nákladov na  nákup  potravín na jedno  jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie: 
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Zriaďovateľ určil na prípravu diétnej stravy ZŠS pri ZŠ Krčméryho 2,  Nitra s rozvozom na: 
 
a) ZŠS pri ZŠ Beethovenova 11, Nitra –  pre žiakov ZŠ a MŠ  
b) ZŠS pri ZŠ Topoľová 8, Nitra  – pre žiakov ZŠ a MŠ 
 
V školskej jedálni pri ZŠ Krčméryho 2,  Nitra sa pripravujú diétne jedlá pre deti, u ktorých podľa 
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (šetriaca diéta, 
bezlepková diéta alebo diabetická diéta) podľa materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre diétne 
stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Základnou podmienkou pre začatie prípravy diétnej stravy je minimálny počet stravníkov pre každý 
druh diéty ( šetriaca, bezlepková a diabetická), ktorý zriaďovateľ určuje na počet 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 1.2  
písm.  a),  b),  pričom  v danom  prípade  je  rozvoz  stravy  zabezpečený  individuálne  na  základe 
dohody ZŠS a zákonného zástupcu stravníka. 

 
1.2.1 Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného 
príspevku na diétne stravovanie  vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa 
vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ  SR. 
Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby majú výšku 
príspevku určenú na nákup potravín na diétne stravovanie v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v 
súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR. 
 
1.3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 
 
Výška dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti materských škôl a žiakov 
základných škôl je 1,20 Eur za každý stravovací deň. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím 
návykom sa poskytuje: 
 
1.3.1 Na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy za každý stravovací deň v ktorom sa 
dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, 
olovrant). Ak dieťa v materskej škole odoberie iba desiatu, nemá nárok na dotáciu. Zákonný zástupca 
dieťaťa je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a  sumou stanovenou finančným 
pásmom. 
 
1.3.2 Na dieťa v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúce posledný ročník materskej školy, ktoré 
žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške 
životného minima, za každý stravovací deň v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu 
v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant). 
 
1.3.3 Na žiaka navštevujúceho základnú školu od 1.9.2019 za každý stravovací deň,                      
v ktorom sa zúčastní vzdelávacieho procesu v základnej škole a súčasne odoberie obed. 
 
1.3.4  Na žiaka navštevujúceho základnú školu, ktorý žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, za každý stravovací deň, 
v ktorom sa žiak zúčastnil vzdelávacieho procesu v základnej škole a súčasne odoberie obed. 
 
1.3.5 Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy 
k stravovacím návykom a u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho odborného lekára zdravotný 
stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh stravovania nezabezpečí, 
zriaďovateľ pri materských školách a štatutár pri základných školách vyplatí dotáciu bezhotovostným 
stykom na jeho bankový účet mesiac pozadu, na základe evidencie dochádzky dieťaťa alebo žiaka do 
školy. Pokiaľ školská jedáleň uvedenému dieťaťu diétne stravovanie zabezpečí (šetriaca diéta, 
bezlepková diéta alebo diabetická diéta), zákonný zástupca je povinný doplatiť rozdiel medzi 
poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom. 
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1.4. Určenie výšky príspevku na úhradu režijných nákladov pre deti v materských školách, 
žiakov v základných školách, zamestnancov a iné fyzické osoby 
 
Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na 
úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto: 
 
1.4.1 Zákonný zástupca každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu 
výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri: 
 
-  materskej škole paušálne čiastkou 2,50 Eur mesačne 
-  základnej škole paušálne čiastkou 5,00 Eur mesačne 
 
1.4.2. Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa alebo žiaka: 
 
-  ktorý sa neodstravoval ani jediný deň v mesiaci 
-  ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi  a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

 
1.4.3 Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materských škôl, základných škôl, 
školských zariadení a iných fyzických osôb sa stanovuje každoročným prepočtom skutočných 
režijných nákladov za predchádzajúci kalendárny rok, vynaložených na výrobu jedného hlavného jedla 
(obed) v školských jedálňach pri materských a základných školách.  
 
1.5 Podmienky a spôsob  úhrady  za  stravovanie, režijné  náklady a dotácie  v školskej jedálni   
pri  materských školách a základných školách 
 
1.5.1 Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka 
mesačne vopred, vo výške uvedenej na dve desatinné miesta a to:  
 
-   bezhotovostným bankovým prevodom 
-   poštovou poukážkou 
 
Platný doklad o zaplatení úhrady príspevku na nákup potravín je zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka 
povinný predložiť vedúcej jedálne na požiadanie. 
 
1.5.2  Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 14.00 hodiny. Zákonný 
zástupca dieťaťa  alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy 
a podobne. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. 
 
1.5.3 Ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa 
má platiť v nasledujúcom období. 
 
1.5.4 Žiaka alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca 
v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod. 
  
1.5.5  Príspevok na režijné náklady sa uhrádza vopred, spolu s nákladmi na nákup potravín. Príspevok  
na  úhradu  režijných  nákladov  sa  pripočíta  k sume  vypočítanej  za  náklady  na potraviny. 
 
1.5.6  Podmienky použitia príspevku na režijné náklady: 
Príspevok zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady sa použije najmä na nákup materiálno 
technického vybavenia a údržby toho zariadenia školského stravovania pri  ZŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry, kde má zákonný zástupca žiaka. 
 
1.5.7 Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa MŠ na režijné náklady sa použije najmä na nákup 
materiálno technického vybavenia a údržby podľa požiadaviek jednotlivých ZŠS pri MŠ v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry. 
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1.5.8 Finančná zábezpeka: 
Finančnú  zábezpeku  bude  zákonný  zástupca  dieťaťa  alebo  žiaka  platiť  začiatkom školského roka 
a bude slúžiť na to, aby sa mohla z tejto zábezpeky stiahnuť nedotovaná stravná jednotka (neodhlásená 
alebo neodobratá strava). 
 
1.5.9. Termíny  a  spôsoby  platby  za  stravovanie, režijné náklady a dotácie v školskej  jedálni  pri 
materských školách a základných školách sú určené v Usmernení k spôsobom platby za  stravovanie, 
režijné náklady a k dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pri materských 
školách a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry, platnom od 1.9.2019, 
vydanom Odborom školstva mládeže a športu Mestského úradu v Nitre. 
 
 

§ 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 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nitry 
č. 8/2019 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 dňa ....................  a toto VZN 
nadobúda účinnosť 15 –tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Nitry t. j. ......................... . 
 
2. Účinnosťou Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 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 sa ruší 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, 7, 8 a dodatku č.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Marek Hattas                 Ján Odzgan   
      primátor mesta Nitry                          prednosta Mestského úradu v Nitre 
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Dôvodová správa 
 
Mesto Nitra v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách 
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade so zákonom 596/2003 o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov určuje 
výšku mesačného príspevku v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach                  
a v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti všeobecne záväzným nariadením.  
 
Mesto Nitra naposledy v roku 2013 dodatkom č.5 VZN 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 upravovalo výšku mesačných príspevkov, ktoré zostali nezmenené do roku 
2019. 
Od 1.1.2019 sa navýšili mzdové prostriedky o 10% pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom 
a upravili sa mzdové tarify, čo spôsobilo ďalšie navýšenie miezd a odvodov. Nová dotácia na podporu 
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa priniesla zvýšené náklady, ktoré plynú z personálneho 
 navýšenia v ZŠS, dovybavenia, prípadne rozšírenia kuchýň a jedální, spôsobených zväčšením  
stravovacích kapacít a odvozom odpadu.  Okrem toho sa v posledných rokoch pravidelne zvyšujú 
ceny tovarov a služieb, čím sa zvýšili náklady na prevádzku škôl a školských zariadení.  
 
V prílohe 1-3 predkladáme prehľadné tabuľky k nárastom nákladov na školy a školské zariadenia za 
obdobie od r. 2014 - 2018. Porovnanie pôvodných s navrhovanými cenami 
 
V prílohe 1 - MŠ 

ROK počet  čerpanie celkové výd. výdavky z PD PD na dieťa nárast dofinanc. dofinanc. platby      

  detí k 15.9. rozpočtu dieťa/rok   v MŠ   mesto  na žiaka rodičov/rok 

2014 2 350 4 580 657 1 949 3 881 965 1 651,90   698 692 297,32 140 

2015 2 380 5 019 904 2 109 4 082 414 1 715,30 63,40 937 490 393,90 140 

2016 2 405 5 421 456 2 254 4 402 353 1 830,50 115,20 1 019 104 423,74 140 

2017 2 391 6 235 499 2 608 4 849 904 2 028,40 197,90 1 385 595 579,50 140 

2018 2 412 6 837 504 2 835 5 274 320 2 186,70 158,30 1 563 184 648,09* 140 

 
 
MŠ - pôvodné platby  

      
  poplatok za MŠ/€ stravná jednotka/€ dotácia strava -20 dní/€ réžia/€ zábezpeka 

dieťa celkom za 20 
dní/€ 

deti do 3 rokov 50,- 1,27 0 25,4 1,- 0 76,4 

deti od 3 rokov 14,- 1,27 0 25,4 1,- 0 40,4 

predškoláci 0 1,27 0 25,4 1,- 0 26,4 

        

        MŠ - navrhované platby 
      

  poplatok za MŠ/€ stravná jednotka/€ dotácia strava -20 dní/€ réžia/€ zábezpeka 
dieťa celkom za 20 

dní/€ 

deti do 3 rokov 50,- 1,54** 0 30,8 2,5 0 83,3 

deti od 3 rokov 20,- 1,54 0 30,8 2,5 0 53,3 

predškoláci 0 1,54 1,2 6,8 2,5 30,- 9,3 

deti mimo NR 65,-* 1,54 0 30,8 2,5 0 98,3 

predškoláci mimo NR 0 1,54 1,2 6,8 2,5 30,- 9,3 
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*Do výšky dofinancovania mesta z ostatných príjmov za predchádzajúci rok, minimálne však do výšky 
10% životného minima, zaokrúhlene na celé číslo. 
*V roku 2018 Mesto Nitra  dofinancovalo MŠ z ostatných príjmov vo výške 648,09 €. 
Zábezpeka sa platí len prvý mesiac, v prípade vyčerpania budú rodičia vyzvaní na doplatenie. Na konci 
školského roka bude zvyšok zábezpeky vrátený. 
** Od 1.9.2019 vydalo MŠVVaŠ nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019. 
Nová VZN 8/2019 určuje v bode 1.1.1 úhradu stravy podľa 3.finančného pásma. 
3.finančné pásmo pre MŠ  - 1,54  

        
V prílohe 2 - ŠKD 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

rozpočet na ŠKD 818720 885550 935530 1101100 1251200 1428260 

medziročný nárast v Eur   66830 49980 165570 150100 177060 

v %   8,16 5,64 17,70 13,63 14,15 

počet žiakov 2153 2153 2284 2498 2569 2655 

Eur na l žiaka 380,27 411,31 409,60 440,79 487,04 537,95 

 
Doteraz platná suma : 10,-€ 
Navrhovaná suma : 7% zo životného minima zaokrúhlene na celé číslo. 
Od 1.7.2019 životné minimum pre dieťa : 210,20 € 
7% ................................14,70€ / 15,-€ 
 
 
V prílohe 3 - ZŠS 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

rozpočet na ZŠS 852710 867710 881580 984600 1059900 1273900 

medziročný nárast v Eur   15000 13870 103020 75300 214000 

v %   1,76 1,60 11,69 7,65 20,19 

počet žiakov 5766 5767 5809 5921 6046 6155 

Eur na l žiaka 147,89 150,46 151,76 166,29 175,31 206,97 

 
ZŠ  ZŠS - pôvodné platby  

      

 
4.pásmo 

        stravná jednotka/€ dotácia strava -20 dní/€ réžia/€ zábezpeka dieťa celkom za 20 dní/€ 

 žiaci 1.-4. stupeň 1,09 0 21,8 1,- 0 22,8 
 žiaci 5.-9. stupeň 1,16 0 23,2 1,- 0 24,2 
  

ZŠ  ZŠS- navrhované platby 
      

 
3.pásmo 

        stravná jednotka/€ dotácia strava -20 dní/€ réžia/€ zábezpeka dieťa celkom za 20 dní/€ 

 žiaci 1.-4. stupeň 1,21 1,2 0,2 5,- 30,- 5,20 + 30,-* 
 žiaci 5.-9. stupeň 1,3 1,2 2,- 5,- 30,- 7,- + 30,-* 
 * zábezpeka sa platí len prvý mesiac, v prípade vyčerpania sa doplatí. Na konci školského roka bude 

 zvyšok vrátený. 
 
** Od 1.9.2019 vydalo MŠVVaŠ nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových  
kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019. 
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Nová VZN 8/2019 určuje v bode 1.1.1 úhradu stravy podľa 3.finančného pásma. 
 
Vzhľadom na zvyšujúce sa náklady je potrebné riešiť dofinancovanie prevádzok MŠ, ŠKD, ZŠS, ZUŠ 
a CVČ aj primeraným zainteresovaním zákonných zástupcov detí a žiakov, úpravou výšky príspevkov 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.  
 
Odôvodnenie zvýšenia poplatkov v ZUŠ a CVČ                                   
Zvýšené poplatky v ZUŠ a CVČ budú slúžiť na údržbu a nákup nových hudobných nástrojov. 
 
Náklady pre ZUŠ za roky 2015 -2018 
V roku 2018  bol zakúpený cimbal, klasická a elektrická gitara,klavír Roland, keybord -   hudobné 
nástroje  za 14 999,-€, 7.965,-EUR na opravu  a stavebné úpravy nových učební, ktoré sa využívajú 
ako sklad hudobných nástrojov, krojovňu a sklad zvukovej techniky. 
V roku 2017 prebehla obnova miestností - rekonštrukcia  podláh v učebniach školy, vybavenie 
tanečných sál a šatní -kapitálové výdavky v sume 19 999,-€ a 4.000,- EUR na servis plynovej kotolne. 
V roku 2016 bolo zakúpené  ďalšie vybavenie pre výtvarný odbor v sume okolo 2000,- EUR (sušičky 
na výkresy, stoly), kamery a kopírka v sume  1.300 ,- EUR. 
V roku  2015 bolo zakúpené vybavenie pre VO v sume 2200,-EUR, v sume 4000,-EUR bolo zakúpený 
prenosný ozvučovací systém. 
 
Plánovaná rekonštrukcia strechy  na ZUŠ J. Rosinského vo výške 134 386,68 € v roku 2019 bude 
poskytnutá z prostriedkov mesta. 
Plánovaná rekonštrukcia ihriska v roku 2019 bude poskytnutá z prostriedkov mesta a dotácie z 
MŠVVaŠ 
 
Porovnanie príspevkov zákonných zástupcov s inými krajskými mestami  do konca roku 2018 
Mesto Nitra malo v uplynulých rokoch najnižšie príspevky od zákonných zástupcov v porovnaní 
s ostatnými krajskými mestami. Pre porovnanie prikladáme prílohy  4,5,6 
V prílohe 7 predkladáme odhadovaný finančný dopad podľa návrhu VZN 8/2019 za 4 mesiace roka 
2019 
 
 
Príloha 4 - Porovnanie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ v krajských iných 
krajských  mestách SR 
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Príspevok v € 14,00 30,00- 50,00 20,00 16,00 17,00 15,00 15,00 
 

20,00 
% zo živ. minima 

 
25% 

     
15%  

 
 
Príloha 5 - Porovnanie výšky réžie za  dieťaťa v ZŠS  v krajských mestách SR  
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Príspevok v € 1,00 5,00-10,00 4,00 4,5/8 2,00 4,00 1,20 
  

% zo živ. minima 
       

15%  

 
 
Príloha 6 - Porovnanie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v ŠKD v krajských mestách SR  
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V záujme neustáleho skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálno-technického 
zabezpečenia detí, žiakov a poslucháčov v v školách a školských zariadeniach, navrhujeme upraviť 
príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu výdavkov novým všeobecne záväzným 
nariadením Mesta Nitry. 
 
Navrhované zmeny boli prerokované s riaditeľmi základných a materských škôl. 
 
 
 
Príloha 7 – Odhadovaný finančný dopad podľa návrhu VZN 8/2019 za 4 mesiace roka 2019 
 

z 10 →15 z 1→5 

zvýš. 5 Eur zvýš. 4 Eur 

  
počet 
ž. 

počet 
ž. počet ž. počet ž. Dopad Dopad Dopad 

Š K O L A ZŠ ŠKD ZŠS MŠ a na vl.príjmy RO na vl.príjmy RO na rozpočet mesta 

          

ŠKD za 
mesiac 

ZŠS za 
mesiac MŠ v roku 2019 

A. Šulgana 521 242 521   1 210 2 084   

Beethovenova 406 179 406   895 1 624   

Benkova 929 456 929   2 280 3 716   

Cabajská 273 112 273   560 1 092   

Drážovská 363 230 363   1 150 1 452   

Fatranská 687 313 687   1 565 2 748   

Krčméryho 152 0 152   0 0   

Na Hôrke 405 118 405   590 1 620   

Nábrežie ml. 817 355 817   1 775 3 268   

Novozámocká 131 22 131 50 110 524   

Sčasného 107 15 107   75 0   

Škultétyho 437 218 385   1 090 1 540   

Topoľová 505 240 505   1 200 2 020   

Tulipánová 422 155 422   775 1 688   

spolu ZŠ: 
6 

155 
2 

655 6 103   13 275 23 376   

dopad na rok 2019 v RO  ( 4 mesiace)         53 100 93 504   
Mesto Nitra - deti s TP v MŠ nárast 6 Eur (bez 
predškolákov)       1 375     33000 

Mesto Nitra - deti bez TP v MŠ nárast 51 Eur (bez 
predškolákov) 

   
191 38964 

Mesto Nitra - predškoláci 
   

887 0 

Mesto Nitra - réžia v MŠ nárast 1,50 Eur       2 453     14718 

Dopad na rok 2019 v rozpočte mesta na MŠ (4 
mesiace)             86 682 

 

 

Údaje treba brať ako odhad, pretože nevieme koľko detí sa zapíše do ŠKD a koľko detí sa bude stravovať 
alebo bude hmotnej núdzi, tí réžiu neplatia. 
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Prehľad zmien  z VZN 21/ 2008  
§ 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→15 
 1 vyuč. hodina nástroja 9→10 
Nepovinný predmet                    0,5 vyuč. hodiny nástroja 9→10 
 1 vyuč. hodina nástroja 13→15 
Štúdium pre dospelých – ŠPD:  
ŠPD do 25 rokov 1,5 vyuč. hodiny nástroja 13→15 
 1 vyuč. hodina nástroja 9→10 
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→5 
Prípravné štúdium Hudobná náuka – 2 vyuč. h. 9→10 
Prípravné štúdium HN + hudobný nástroj 1 vyuč. 

hod. nástroja + hud. náuka 
13 
10 

Zborový spev –    samostatný  predmet      3 vyučovacie hodiny 8,50→10 
samostatný predmet :                    
Počítačová grafika,  Hudba a počítač   

2 vyučovacie hodiny 13→10 

ŠPD do 25 rokov – nehudobné odbory:  
Výtvarný, tanečný, literárno-dramatický   2 - 3 vyučovacie hodiny 9→10 
Študenti do 25 rokov 4,5 3 vyučovacej hodiny 13→10 
ŠPD Samostatne zárobkovo činná osoba 
nad 25 rokov 

skupinové vyučovanie           
3 vyučovacie hodiny 

30 

 
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 vých.  a vzdel. s trvalým pobytom v meste Nitra Úhrada v € 
do 3 rokov 50 
od 3 rokov 14→20 
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 
Dieťa v MŠ s celodennou výchovou  a vzdelávaním s trvalým pobytom 
mimo Mesto Nitra 

Do výšky dofinancovania mesta 

z ostatných príjmov za 

predchádzajúci rok, minimálne 
však do výšky 10% životného 

minima zaokrúhlene na celé číslo 



15 
 

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. 
2.1.3 Termín a spôsob platby je určený vo vnútornom predpise materskej školy, ktorý je zverejnený na 
verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy. 

 
2.1.4.Výška valorizácie poplatkov za dieťa v MŠ s celodennou výchovou  a vzdelávaním s trvalým 
pobytom v Meste Nitra od troch rokov bude v nasledujúcich rokoch závislá od zmeny životného 
minima do výšky 10%,zaokrúhlene na celé číslo. 

 
§ 3 Školské výchovno –vzdelávacie zariadenia 

 
1. Centrum voľného času 
 
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 11A 

 
4 

 
5→6 

Záujmové útvary s vyššou finančnou 
náročnosťou  –  ZÚ 11B 

 
4 

 
5 

Záujmové útvary s vyššou finančnou 
náročnosťou  –  ZÚ 2 2A 

 
3 

 
3,50→4,50 

Záujmové útvary s vyššou finančnou 
náročnosťou  –  ZÚ 2 2A 

 
3 

 
4 

Záujmové útvary s vyššou finančnou 
náročnosťou  –  ZÚ 3 

 
2 

 
3→3,50 

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 
1-3 

0,50/1 
3 

Otvorené kluby  - ZÚ 7 1-2 4 hod. mesačne 1,50→2 
 

Prevencia závislostí; 
Žiacky parlament    -  ZÚ 8 

 
priebežne 

 
0 

 
 
 
 
1.1.1. Špecifikácie jednotlivých záujmových útvarov (ZÚ) sú zverejnené na webových stránkach  
          CVČ 
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. 
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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→7% životného minima zaokrúhlene na celé číslo 

 
 
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. 
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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: 
 
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 
        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.  
 
1.6.1 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. 
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§ 4 Školské účelové zariadenie 
 

1. Školské jedálne a výdajné školské jedálne pri základných a materských školách 
 
Školská  jedáleň, ktorej  zriaďovateľom je Mesto  Nitra,  poskytuje  stravovanie podľa odporúčaných 
výživových dávok pre obyvateľstvo slovenskej republiky, materiálno-spotrebných noriem a receptúr 
pre školské stravovanie a finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 
vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre: 

         a) deti materských škôl, 
  b) žiakov základných škôl, 
         c) zamestnancov škôl a školských zariadení, 

    d) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 

 
1.1. Určenie  výšky  príspevku  na  úhradu  nákladov na nákup  potravín na  jedno jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov pre dieťa materskej školy, žiaka základnej školy, zamestnancov 
škôl a iné fyzické osoby 
 
Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov sa stanovuje v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona: 
 
1.1.1 Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza výšku finančného príspevku na  
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. 
finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a  
iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú  v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. 
finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR. 
 
1.1.2 Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na  stravovanie 
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným 
pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci základnej školy, školskej jedálne 
pri základnej škole a  iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 
rokov v súlade s 3. finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR. 
 
 
1.2.  Určenie  výšky  príspevku na  úhradu  nákladov na  nákup  potravín na jedno  jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie: 
 
Zriaďovateľ určil na prípravu diétnej stravy ZŠS pri ZŠ Krčméryho 2, Nitra s rozvozom na: 
 
a) ZŠS pri ZŠ Beethovenova 11, Nitra –  pre žiakov ZŠ a MŠ  
b) ZŠS pri ZŠ Topoľová  8, Nitra  – pre žiakov ZŠ a MŠ 
 
V školskej jedálni pri ZŠ Krčméryho 2,  Nitra sa pripravujú diétne jedlá pre deti, u ktorých podľa 
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (šetriaca diéta, 
bezlepková diéta alebo diabetická diéta) podľa materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre diétne 
stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Základnou podmienkou pre začatie prípravy diétnej stravy je minimálny počet stravníkov pre každý 
druh diéty ( šetriaca, bezlepková a diabetická), ktorý zriaďovateľ určuje na počet 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 1.2  
písm.  a),  b),  pričom  v danom  prípade  je  rozvoz  stravy  zabezpečený  individuálne  na  základe 
dohody ZŠS a zákonného zástupcu stravníka. 
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1.2.1 Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného 
príspevku na diétne stravovanie  vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa 
vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ  SR. 
Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby majú výšku 
príspevku určenú na nákup potravín na diétne stravovanie v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v 
súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR. 
 
1.3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 
 
Výška dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti materských škôl a žiakov 
základných škôl je 1,20 Eur za každý stravovací deň. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím 
návykom sa poskytuje: 
 
1.3.1 Na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy za každý stravovací deň v ktorom sa 
dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, 
olovrant). Ak dieťa v materskej škole odoberie iba desiatu, nemá nárok na dotáciu. Zákonný zástupca 
dieťaťa je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a  sumou stanovenou finančným 
pásmom. 
 
1.3.2 Na dieťa v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúce posledný ročník materskej školy, ktoré 
žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške 
životného minima, za každý stravovací deň v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu 
v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant). 
 
1.3.3 Na žiaka navštevujúceho základnú školu od 1.9.2019 za každý stravovací deň,                      
v ktorom sa zúčastní vzdelávacieho procesu v základnej škole a súčasne odoberie obed. 
 
1.3.4  Na žiaka navštevujúceho základnú školu, ktorý žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, za každý stravovací deň, 
v ktorom sa žiak zúčastnil vzdelávacieho procesu v základnej škole a súčasne odoberie obed. 
 

 
1.3.5 Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy 
k stravovacím návykom a u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho odborného lekára zdravotný 
stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh stravovania nezabezpečí, 
zriaďovateľ pri materských školách a štatutár pri základných školách vyplatí dotáciu bezhotovostným 
stykom na jeho bankový účet mesiac pozadu, na základe evidencie dochádzky dieťaťa alebo žiaka do 
školy. Pokiaľ školská jedáleň uvedenému dieťaťu diétne stravovanie zabezpečí (šetriaca diéta, 
bezlepková diéta alebo diabetická diéta), zákonný zástupca je povinný doplatiť rozdiel medzi 
poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom. 
 
 
1.4. Určenie výšky príspevku na úhradu režijných nákladov pre deti v materských školách, 
žiakov v základných školách, zamestnancov a iné fyzické osoby 
 
Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na 
úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto: 
 
1.4.1 Zákonný zástupca každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu 
výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri: 
 
 
-  materskej škole paušálne čiastkou 2,50 Eur mesačne 
-  základnej škole paušálne čiastkou 5,00 Eur mesačne 
 
1.4.2. Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa alebo žiaka: 
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-  ktorý sa neodstravoval ani jediný deň v mesiaci 
-  ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi  a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

 
1.4.3 Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materských škôl, základných škôl, 
školských zariadení a iných fyzických osôb sa stanovuje každoročným prepočtom skutočných 
režijných nákladov za predchádzajúci kalendárny rok, vynaložených na výrobu jedného hlavného jedla 
(obed) v školských jedálňach pri materských a základných školách.  
 
1.5 Podmienky a spôsob  úhrady  za  stravovanie, režijné  náklady a dotácie  v školskej jedálni   
pri  materských školách a základných školách 
 
1.5.1 Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka 
mesačne vopred, vo výške uvedenej na dve desatinné miesta a to:  
 
-   bezhotovostným bankovým prevodom 
-   poštovou poukážkou 
 
Platný doklad o zaplatení úhrady príspevku na nákup potravín je zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka 
povinný predložiť vedúcej jedálne na požiadanie. 
 
1.5.2  Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 14.00 hodiny. Zákonný 
zástupca dieťaťa  alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy 
a podobne. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. 
 
1.5.3 Ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa 
má platiť v nasledujúcom období. 
 
1.5.4 Žiaka alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca 
v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod. 
  
1.5.5  Príspevok na režijné náklady sa uhrádza vopred, spolu s nákladmi na nákup potravín. Príspevok  
na  úhradu  režijných  nákladov  sa  pripočíta  k sume  vypočítanej  za  náklady  na potraviny. 
 
1.5.6  Podmienky použitia príspevku na režijné náklady: 
Príspevok zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady sa použije najmä na nákup materiálno 
technického vybavenia a údržby toho zariadenia školského stravovania pri  ZŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Nitry, kde má zákonný zástupca žiaka. 
 
1.5.7 Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa MŠ na režijné náklady sa použije najmä na nákup 
materiálno technického vybavenia a údržby podľa požiadaviek jednotlivých ZŠS pri MŠ v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry. 
 
1.5.8 Finančná zábezpeka: 
Finančnú  zábezpeku  bude  zákonný  zástupca  dieťaťa  alebo  žiaka  platiť  začiatkom školského roka 
a bude slúžiť na to, aby sa mohla z tejto zábezpeky stiahnuť nedotovaná stravná jednotka (neodhlásená 
alebo neodobratá strava). 
 
 
1.5.9. Termíny  a  spôsoby  platby  za  stravovanie, režijné náklady a dotácie v školskej  jedálni  pri 
materských školách a základných školách sú určené v Usmernení k spôsobom platby za  stravovanie, 
režijné náklady a k dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pri materských 
školách a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, platnom od 1.9.2019, 
vydanom Odborom školstva mládeže a športu Mestského úradu v Nitre. 
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Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie  

prerokovala Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 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 a uznesením č.30/2019 – 
KMŠaV   odporúča   Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  uzniesť  sa na vydaní Všeobecne 
záväzného  nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


