
 

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 

 
 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  4. februára 2021 a toto nariadenie nadobúda 

účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Nitry t. j. 28. februára 2021. 
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