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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o  
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2021 o zrušení Základnej školy, Na 
Hôrke 30, Nitra vrátane jej súčastí, Materskej školy, Na Hôrke 30, Nitra a súčasne zriadení 
Základnej školy s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra vrátane jej súčastí  
 
 
u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í 
 
 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2021 o zrušení Základnej školy, Na Hôrke 
30, Nitra vrátane jej súčastí, Materskej školy, Na Hôrke 30, Nitra a súčasne zriadení 
Základnej školy s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra vrátane jej súčastí  
 
podľa predloženého návrhu 
 
 
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. 1/2021 o zrušení Základnej školy, Na Hôrke 30, Nitra vrátane jej 
súčastí, Materskej školy, Na Hôrke 30, Nitra a súčasne zriadení Základnej školy s materskou 
školou, Na Hôrke 30, Nitra vrátane jej súčastí na úradnej tabuli mesta Nitry 
 
        T: do 10 dní 
        K: referát organizačný 
 
-   prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2021 o zrušení Základnej školy, Na Hôrke 
30, Nitra vrátane jej súčastí, Materskej školy, Na Hôrke 30, Nitra a súčasne zriadení 
Základnej školy s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra vrátane jej súčastí na webovom sídle 
mesta Nitry    
          
          

T: do 30 dní 
K: referát organizačný 

 
 
 



N Á V R H     
 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2021  
o zrušení Základnej školy, Na Hôrke 30, Nitra vrátane jej súčastí, Materskej školy, Na 
Hôrke 30, Nitra a súčasne zriadení Základnej školy s materskou školou, Na Hôrke 30, 

Nitra vrátane jej súčastí 
 

 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. 1 a 2 
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 sa uznieslo na vydaní Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2021 o zrušení Základnej školy, Na Hôrke 30, Nitra 
vrátane jej súčastí, Materskej školy, Na Hôrke 30, Nitra a súčasne zriadení Základnej školy 
s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra vrátane jej súčastí (ďalej len „všeobecne záväzné 
nariadenie“). 
   
 

§ 1 
Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

 
 Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je zrušenie Základnej školy, Na Hôrke 
30, Nitra a jej súčastí, Materskej školy, Na Hôrke 30, Nitra a zriadenie Základnej školy 
s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra a jej súčastí. 

 
 

§ 2 
Zrušenie škôl a ich súčastí 

 
1. Mesto Nitra ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle § 6 ods. 1 a 2. 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 k 31.08.2021 ruší: 
 

- Základnú školu, Na Hôrke 30, Nitra 
- Školský klub detí, Na Hôrke 30, Nitra ako súčasť Základnej školy, Na Hôrke 30, Nitra 
- Školskú jedáleň, Na Hôrke 30, Nitra ako súčasť Základnej školy, Na Hôrke 30, Nitra 
- Materskú školu, Na Hôrke 30, Nitra 

 
2. Zrušenie škôl a ich súčastí je podmienené právoplatným súhlasným rozhodnutím 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o ich vyradení zo siete škôl a školských 
zariadení v zmysle príslušných ustanovení zákona, vydaného na základe žiadosti Mesta Nitry. 
 
 

§ 3 
Zriadenie základnej školy s materskou školou 

 
1. Mesto Nitra ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle § 6 ods. 1 a 2. 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 k 01.09.2021 zriaďuje: 



- Základnú školu s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra 
- Školský klub detí, Na Hôrke 30, Nitra ako súčasť Základnej školy s materskou školou, 

Na Hôrke 30, Nitra 
- Školskú jedáleň, Na Hôrke 30, Nitra ako súčasť Základnej školy s materskou školou, 

Na Hôrke 30, Nitra 
 
2. Zriadenie škôl a ich súčastí je podmienené právoplatným súhlasným rozhodnutím 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zaradení Základnej školy s materskou 
školou, Na Hôrke 30, Nitra a jej súčastí do siete škôl a školských zariadení SR v zmysle 
príslušných ustanovení zákona, vydaného na základe žiadosti Mesta Nitry. 
 

 
§ 4 

Záverečné ustanovenie 
 

 
1. V prípade, ak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nevydá právoplatné 
súhlasné rozhodnutia v zmysle § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia, 
všeobecne záväzné nariadenie stráca platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti 
týchto rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 

Na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2021 o zrušení Základnej 
školy, Na Hôrke 30, Nitra vrátane jej súčastí, Materskej školy, Na Hôrke 30, Nitra a súčasne 
zriadení Základnej školy s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra vrátane jej súčastí sa 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa  ..................... a toto nariadenie nadobúda 
účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Nitry t. j. .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Marek Hattas                                                                                  Mgr. Martin Horák                             
primátor mesta  Nitry                                                                     prednosta MsÚ v Nitre 

 



Dôvodová správa 
 
 

 Zámerom Mesta Nitra ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení je čo 
najefektívnejšie, ekonomicky výhodné fungovanie škôl a školských zariadení.  
 Za týmto účelom chcelo Mesto zriadiť Základnú školu s materskou školou, Na Hôrke 
30, Nitra. Nakoľko však legislatíva neumožňuje vytvoriť zložený subjekt bez 
predchádzajúceho fungovania oboch subjektov samostatne minimálne tri mesiace, 
pristupujeme k zlúčeniu už existujúcich subjektov Základnej školy, Na Hôrke 30, Nitra 
a Materskej školy, Na Hôrke 30, Nitra do Základnej školy s materskou školou, Na Hôrke 30, 
Nitra po predchádzajúcom samostatnom prevádzkovaní. 
 
 V zmysle platnej legislatívy je potrebné najskôr požiadať MŠVVaŠ  SR o vyradenie 
oboch škôl zo siete škôl a školských zariadení SR a následne požiadať o zaradenie základnej 
školy s materskou školou  ako nového právneho subjektu. 
 
 V súlade s § 6 ods. 1 a 2 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 
obec pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a ruší školy a školské zariadenia 
všeobecne záväzným nariadením. 
  Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Nitry č. 1/2021 o zrušení Základnej školy, Na Hôrke 30, Nitra vrátane jej súčastí, Materskej 
školy, Na Hôrke 30, Nitra a súčasne zriadení Základnej školy s materskou školou, Na Hôrke 
30, Nitra vrátane jej súčastí. 
 
 


