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Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o  
 
Návrh dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 
 
uznieslo sa  na vydaní 
 
Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 
 
podľa predloženého návrhu 
 
 
ukladá 
 
vedúcej Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre 
zabezpečiť:  
 
-  prostredníctvom referátu klientskeho centra  vyvesenie vydaného Dodatku č. 3 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu 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 Dodatku č. 3 
k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 

 
 
 
 
 
 
 



N Á V R H    D O D A T K U  č. 3 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 v znení dodatkov       
č. 1, 2 

 
 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 predpisov v súlade s § 6 ods. 24 
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 a § 114 ods.6 zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
vydaní Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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. 
 
 Dodatkom č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 sa všeobecne záväzné 
nariadenie dopĺňa nasledovne: 
 
1)  v § 2 Školy,  bod 2. Materské školy  
 
v bode 2.1. sa doterajšie znenie nahrádza novým znením : 
„Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole sa určuje: 
Dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou  a  vzdelávaním…………………… 20,00 €. 
Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku1 tým nie sú dotknuté ” 
 
bod 2.1.1. sa vypúšťa  
 
bod 2.1.2  sa vypúšťa 
 
doterajší bod 2.1.3 sa označí ako bod 2.2. 
 
bod 2.1.4 sa vypúšťa 
 
 
2)  v § 3 Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, bod 1. Centrá voľného času sa dopĺňa 
nový bod: 
„ 1.1.3 Ak je nariadený Úradom verejného zdravotníctva  zákaz prevádzky centra voľného 
času, uhrádza zákonný zástupca alebo plnoletý žiak pomernú časť určeného príspevku a to za 
pracovné dni, počas ktorých nebola prerušená prevádzka“. 
 

                                                 
1 § 28 ods. 6, ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



3) v § 3 Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, bod 2. Školský klub detí pri 
základných školách sa dopĺňa bod: 
„ 2.2.3 Ak je nariadený Úradom verejného zdravotníctva  zákaz prevádzky školského klubu 
detí, uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku a to za pracovné dni, počas 
ktorých nebola prerušená prevádzka“. 
 

Na vydaní Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 sa Mestské zastupiteľstvo  
v Nitre uznieslo dňa  ..................... a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli mesta Nitry t. j. ....................................okrem  § 2 Školy,  bod 2. 
Materské školy bodu 2.1. , ktorý nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Marek Hattas                                                                                Mgr. Martin Horák                             
 primátor mesta  Nitry                                                                      prednosta MsÚ v Nitre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

V zmysle  zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa § 28 ods. 5 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov sa výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na 
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy  určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté 
do materskej školy. 

Na základe uvedeného navrhujeme výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu 
na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 20 €. 

 
V pôvodnom VZN nebola riešená výška úhrady poplatkov zákonných zástupcov v 

prípade, keď bol z nariadenia RÚVZ určený zákaz prevádzky v školských kluboch a centrách 
voľného času. 

Z uvedeného dôvodu v prípade zákazu prevádzky v centrách voľného času 
a v školských kluboch detí, z dôvodu nariadenia RÚVZ,  zákonný zástupca dieťaťa uhrádza 
pomernú časť určeného príspevku a to za pracovné dni, počas ktorých prevádzka nebola 
prerušená. 
 
Zmeny navrhované v Dodatku č. 3  sa týkajú : 

 
§ 2 

Školy 
 
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 a poldennou výchovou  a  vzdelávaním………… 20,00 € 
Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku1 tým nie sú dotknuté ” 
 
Dieťa v MŠ s celodennou a 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  elokované 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 
(nevzťahuje sa na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, pre ktoré má mesto Nitra zriadené špeciálne triedy a 
triedy 
s vytvorenými podmienkami pre začlenenie detí ) 

10% z dofinancovania 

mesta z ostatných 

príjmov 
na žiaka za 

predchádzajúci 

rok, minimálne však vo 
výške 10% životného 

minima plnoletej 

fyzickej 
osoby zaokrúhlene na 

celé číslo. 
 
1 § 28 ods. 6, ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 



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  2.2.Termín a spôsob platby je určený vo vnútornom predpise materskej školy, ktorý je 
zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy materskej 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 plnoletej fyzickej osoby vo výške 10%, zaokrúhlene na celé číslo. 
 
 
 

§ 3 
Školské výchovno–vzdelávacie zariadenia 

 
 
 
1. Centrá voľného času 
 
„ 1.1.3 Ak je nariadený Úradom verejného zdravotníctva  zákaz prevádzky centra voľného 
času, uhrádza zákonný zástupca alebo plnoletý žiak pomernú časť určeného príspevku a to za 
pracovné dni, počas ktorých nebola prerušená prevádzka“. 
   
 
 
2. Školský klub detí pri základných školách 
 
 „ 2.2.3 Ak je nariadený Úradom verejného zdravotníctva  zákaz prevádzky školského klubu 
detí, uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku a to za pracovné dni, počas 
ktorých nebola prerušená prevádzka“. 
 
 
 
 
 


