
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 3/2013  

o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času 

v znení dodatku č. 1, 2, 3 
 

 

 Mestské  zastupiteľstvo v  Nitre  vo  veciach  územnej  samosprávy  v  zmysle              

§ 6  ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov,           

§ 6 ods. 12 písm. d) 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,     

§ 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene                 

a doplnení niektorých  zákonov  v znení neskorších  predpisov, § 7 zákona  č.  583/2004         

Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších  predpisov 

 

sa uznieslo 

na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia: 

 

§ 1 

Predmet úpravy 
         Všeobecne   záväzné   nariadenie   mesta   určuje   výšku   a  účel   použitia   

finančného príspevku na  záujmové vzdelávanie 

a) na  obyvateľa do 30 rokov s trvalým pobytom na území mesta Nitry, ktorý navštevuje 

záujmové vzdelávanie v štátnych centrách voľného času so sídlom mimo územia 

mesta  Nitry na území Nitrianskeho kraja, ktoré sú na základe  rozhodnutia    

Ministerstva   školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských 

zariadení  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 
 

b) na  obyvateľa do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta Nitry, ktorý navštevuje 

záujmové vzdelávanie v neštátnych centrách voľného času so sídlom mimo územia 

mesta Nitry na území Nitrianskeho kraja, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva   

školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení  

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

§ 2 

Príjemca finančného príspevku 

1) Príjemcom finančného príspevku podľa tohto nariadenia je zriaďovateľ centra voľného      

času s právnou subjektivitou so sídlom mimo územia mesta Nitry na území 

Nitrianskeho kraja, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení  Ministerstva  

školstva, vedy, výskumu a športu  SR.  

 

2) Príjemca - žiadateľ, musí o poskytnutie finančného príspevku požiadať Mesto Nitra 

písomne do 28.02. príslušného roka. 

 Prílohou k žiadosti je: 

- zoznam žiakov s uvedením trvalého pobytu a dátumu narodenia 

- fotokópia rozhodnutia riaditeľa o prijatí žiaka do centra voľného času 

- fotokópia zriaďovateľskej listiny centra voľného času  

§ 3 

Výška a účel finančného príspevku 

1)       Výška  finančného príspevku na príslušný kalendárny rok na  záujmové vzdelávanie  

obyvateľa do 30 rokov s trvalým pobytom na území mesta Nitry, ktorý navštevuje 

záujmové vzdelávanie v štátnych centrách voľného času so sídlom mimo územia 



mesta Nitry na území Nitrianskeho kraja  je určená v prílohe č. 1 všeobecne záväzného 

nariadenia.  

2)       Výška finančného príspevku na príslušný kalendárny rok na  záujmové vzdelávanie  

obyvateľa do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta Nitry, ktorý navštevuje 

záujmové vzdelávanie v neštátnych centrách voľného času so sídlom mimo územia 

mesta Nitry na území Nitrianskeho kraja je určená v prílohe č. 1 všeobecne záväzného 

nariadenia. 

3)        Prijímateľ finančného príspevku podľa § 2 je oprávnený použiť finančný príspevok  

len  na  úhradu  osobných  a prevádzkových  nákladov  súvisiacich s činnosťou centra 

voľného času v príslušnom kalendárnom roku a pri použití musí zabezpečiť 

hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jeho použitia.  

4)        V prípade, že príjemca nevyčerpá finančný príspevok do 31.12. príslušného 

kalendárneho roka, je povinný nevyčerpanú časť príspevku vrátiť  na   účet  mesta  

Nitry do 31.12.  príslušného kalendárneho roka. 

5) Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi ukončenie záujmového 

vzdelávania obyvateľa s trvalým pobytom v meste Nitra v centre voľného času. 

§ 4 

Termín a spôsob poskytovania dotácie 

          Poskytovateľ uhradí príjemcovi finančný príspevok  na záujmové vzdelávanie v centre 

voľného času na základe uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na záujmové 

vzdelávanie v centre voľného času. Termín a spôsob úhrady bude špecifikovaný v zmluve 

o poskytnutí finančného príspevku. 

§ 5 

Prechodné ustanovenie 

            Finančný príspevok na záujmové vzdelávanie obyvateľov s trvalým pobytom v meste 

Nitra pre rok 2013 poskytne Mesto Nitra žiadateľom, ktorí predložia písomnú žiadosť 

o poskytnutie finančného príspevku s prílohami podľa § 2 ods. 2 tohto všeobecne záväzného 

nariadenia v termíne do 15.06.2013. 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Nitre  sa uznieslo na  vydaní tohto VZN  č.  3/2013                

o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času dňa   

9.05.2013 uznesením č. 124/2013-MZ a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia 

na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t.j. 4.06.2013 

 Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa dňa 13.02.2014 uznieslo na vydaní dodatku č. 1 k 

VZN  č.  3/2013 o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie v centrách 

voľného času a nadobúda účinnosť15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu 

v Nitre, t.j. 07.03.2014 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre dňa 19.03.2015 uznieslo na vydaní Dodatku č. 2 

k VZN č. 3/2013 o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie v centrách 

voľného času a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom po jeho vyvesení na úradnej 

tabuli Mestského úradu v Nitre, t. j. 04.05.2015 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre dňa 10.03.2016 uznieslo na vydaní Dodatku č. 3 

k VZN č. 3/2013 o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie v centrách 

voľného času a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom po jeho vyvesení na úradnej 

tabuli Mestského úradu v Nitre, t. j. 27.04.2016 

 

 

 



   ..............................      ..................................... 

     Jozef Dvonč                   JUDr. Igor Kršiak     

        primátor                 prednosta  

     mesta Nitry                                                                     Mestského úradu v Nitre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 
 

 

Finančný príspevok na rok 2016 na záujmové vzdelávanie obyvateľov v centrách 

voľného času 

 

 

Štátne  

centrum 

voľného 

času 

 

Neštátne  

centrum 

voľného 

času 

 

Žiak centra voľného času s trvalým pobytom v meste Nitra 73,80 64,90 

   

 

 

 


