
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo                           

a vzdelávanie zo dňa 6.apríla 2022 

 

Miesto zasadnutia: online rokovanie 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 2 

Neospravedlnení: 1 

Prizvaní / hostia: PaedDr. Mária Orságová 

 

Program:   
1. Otvorenie 

2. Informácia o aktuálnej situácii v školách a školských zariadeniach. 

3. Materiál na rokovanie MsZ – Návrh Dodatku č. 5 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 

4. Informácia o zabezpečení a platobnej schopnosti za dodávku energií v školách a školských  

    zariadeniach do konca roka 2022. Požiadavky OŠMaŠ na záverečný účet Mesta z pohľadu  

    finančného zabezpečenia škôl. 

5. Návrh možností rozšírenia kapacít materských škôl (Párovská ul. 40, Lomnická ul. 44;  

    vyčíslenie predbežného finančného dopadu na rozpočet). 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Zasadnutie komisie viedol: Ing. Miloslav Hatala  – predseda komisie (otvoril ho podpredseda 

komisie). 

 

Priebeh zasadnutia: 

 

K bodu 1/ 

Otvorenie 
Podpredseda komisie Mgr. Miloslav Špoták otvoril zasadnutie Komisie Mestského 

zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie (ďalej len „komisie“), nakoľko 

predseda komisie Ing. Hatala sa zo začiatku zasadnutia ospravedlnil a oznámil neskorší 

príchod. Privítal prítomných, oboznámil ich s návrhom programu a vyzval v prípade 

požiadavky na jeho doplnenie. Nikto z členov nemal ďalšie návrhy a námietky. 

 

K bodu 2/ 

Informácia o aktuálnej situácii v školách a školských zariadeniach  

PaedDr. Orságová informovala komisiu o aktuálnej situácii v školách a školských 

zariadeniach. Zamerala sa adaptáciu detí prichádzajúcich z Ukrajinskej republiky po 

vypuknutí konfliktu do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta a po predchádzajúcom 

získaní štatútu odídenca. Predložila údaje o počte ukrajinských žiakov v jednotlivých školách 

(Príloha č.1) a priblížila ich proces adaptácie. Použila vyjadrenia všetkých základných škôl, 

ktoré prijali takýchto žiakov (Príloha č.2). Zhrnula, že sú pozitívne ohlasy a skúsenosti, ale aj 

drobné problémy. V základných školách máme 212 detí v štatúte odídenca a 21 detí, ktoré 

prišli za účelom zlúčenia rodiny. V materských školách máme umiestnených 55 detí, ale 



kapacity sú už naplnené. Uviedla, že zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Nitry sa bude konať v dňoch 3. a 4.mája 2022. Spomenula, že dôkazom veľmi dobrého 

zvládania prijímania detí z Ukrajiny je aj článok v médiách v dnešný deň (pozn. Základná 

škola s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra). 

  

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   informáciu o aktuálnej situácii v školách a školských zariadeniach a  

uznesením č.13/2022 – KMŠaV  b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o aktuálnej situácii 

v školách a školských zariadeniach.  

 

 

K bodu 3/ 

Materiál na rokovanie MsZ – Návrh Dodatku č. 5 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. 

PaedDr. Orságová predložila materiál – návrh dodatku č.5 k VZN č.8/2019. Dodatok č.5 sa 

týka čiastočnej úhrady za pobyt dieťaťa v materskej škole a čiastočnej úhrady nákladov 

spojených s činnosťou centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 

(Príloha č.3). „V súlade s novelou školského zákona účinného od 1.1.2022 v § 28 ods. 7 

zriaďovateľ určí všeobecne záväzným nariadením „Podmienky zníženia, zvýšenia alebo 

odpustenia príspevku“. V predchádzajúcom období tieto podmienky presne špecifikoval 

školský zákon. Mesto Nitra týmto všeobecne záväzným nariadením určuje podmienky 

odpustenia, vrátenia, zníženia alebo zvýšenia príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra. 

Z dôvodu rôznych finančných potrieb jednotlivých záujmových útvarov v centrách voľného 

času dopĺňame aj tabuľku Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou centier voľného času o mesačný poplatok 3 €  za 2 hodiny týždennej 

činnosti.“ (výňatok z materiálu). Doplnila, že deti z Ukrajiny sa riešia cez inštitút hmotnej 

núdze v rámci ÚPSVaR. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a    Návrh   Dodatku č. 5   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  a  uznesením 

č.14/2022 – KMŠaV     o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu   v   Nitre   u z n i e s ť  s a   

n a    v y d a n í    Dodatku č. 5 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.   

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 7 ,  proti: 0 ,  zdržal sa: 0   

 

PaedDr. Orságová - doplnila, že okrem tohto materiálu sa na najbližšom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva  budú OŠMaŠ týkať ešte dva materiály. V materiáli o záverečnom účte Mesta 

sú uvedené aj položky OŠMaŠ – tie sú už všetky vyčerpané do 31.3.2022. A druhý materiál, 

kde je uvedený aj OŠMaŠ, bude predkladať odbor investičnej výstavby a rozvoja a je to 

materiál spracovaný na základe schváleného uznesenia predloženého pánom poslancom 

Štefekom o použití finančných prostriedkov v rámci kapitoly odboru investičnej výstavby 



a odboru školstva, čo sa týka opravy alebo rekonštrukcie školských budov v rokoch 2017 – 

2021. OŠMaŠ dalo všetky podklady a predkladať ho bude OIVaR. 

 

Predseda komisie Ing. Hatala prišiel na zasadnutie. 

 

K bodu 4/ 

Informácia o zabezpečení a platobnej schopnosti za dodávku energií v školách 

a školských zariadeniach do konca roka 2022. Požiadavky OŠMaŠ na záverečný účet 

Mesta z pohľadu  finančného zabezpečenia škôl. 

PaedDr. Orságová – predložila komisii prehľad energetického zabezpečenia prevádzky 

základných škôl a školských zariadení do konca kalendárneho roka 2022 (Príloha č.4). 

Základné školy, CVČ a ZUŠ predložili údaje – porovnanie priemerných platieb za elektrinu, 

plyn a kúrenie v roku 2021 a predpoklad na rok 2022 podľa v súčasnosti rastúcich cien 

energií, resp. zvýšených platieb od 1.1.2022. Nakoľko školy platia mesačne skutočnú 

spotrebu, ceny sa spriemerovali, aby mohol byť vytvorený odhad a záverečná suma bola 

vyčíslená ako požiadavka na zabezpečenie prevádzky v roku 2022 (suma celkom - 610 543 

€). Školy majú zazmluvnené energie k rôznym termínom – do mája 2022 a až do konca roka 

2023, prípadne na neurčito. 

RNDr. Ronec – uviedol, že je ťažké odhadnúť platby do budúcna, bol to len hrubý odhad. 

PaedDr. Orságová – doplnila, že v materských školách bude potrebné dať na prevádzku 

540 000 €, ale všetko sú to odhady, lebo nevieme, ako sa bude situácia vyvíjať. 

PhDr. Kratochvílová – informovala sa, či to bude Mesto riešiť cez dohodovacie konanie 

v rámci MŠVVaŠ? 

PaedDr. Orságová – uviedla, že základné školy cez dohodovacie konanie, materské školy sú 

originálne kompetencie a tie sú financované z rozpočtu Mesta. 

PhDr. Kratochvílová – podotkla, že oni už v januári vyčísľovali nárast cien energií a posielali 

na ministerstvo.  

RNDr. Rácová – ocenila predložený materiál, podotkla, že by sa mali aj ostatné odbory 

zaoberať situáciou zvyšovania cien energií a vyčísliť vo svojich objektoch, aj v zariadeniach 

sociálnych služieb. Nemá vedomosť o tom, že by MŠVVaŠ reagovalo na túto situáciu 

a upravovalo normatívy škôl. Keďže financie nie sú ešte poskytnuté, musíme si vytvoriť 

rezervu, aby sme to v prípade potreby mohli riešiť. Navrhla, aby komisia prijala uznesenie, 

aby sa v záverečnom účte Mesta vyčlenila rezerva na úhradu zvýšených prevádzkových 

nákladov škôl. 

Mgr. Špoták – informoval, že na mestskej rade bolo prijaté uznesenie, že pri záverečnom účte 

je odporúčanie hlavnej kontrolórky všetky peniaze dať do rezervného fondu  a použiť na 

úhradu zvýšených energií a prevádzkových nákladov tam, kde to bude potreba. Možno ani 

tieto prostriedky nebudú dostatočné. Na doplnenie – je na úrade takto spracovaný materiál, 

kde sú zahrnuté aj budovy sociálne, odboru majetku, verejné osvetlenie a podobne – 

dohromady je to vyše milióna alebo milión a pol.  

Ing. Hatala – súhlasil s návrhom RNDr. Rácovej, že by mala komisia prijať uznesenie, ktoré 

bude len takým upozornením, že bude potrebné pri záverečnom účte vyčleniť v rozpočte 1 

milión € na školstvo a je potrebné s tým počítať. 

 

Členovia komisie následne prijali uznesenie: 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   materiál Informácia o zabezpečení a platobnej schopnosti za dodávku 

energií v školách a školských zariadeniach do konca roka 2022. Požiadavky OŠMaŠ na 

záverečný účet Mesta z pohľadu  finančného zabezpečenia škôl a uznesením č.15/2022 – 



KMŠaV   o d p o r ú č a    Mestskému zastupiteľstvu v Nitre   v y č l e n i ť  finančné 

prostriedky vo výške minimálne 1 milión € v prebytku rozpočtu Mesta na pokrytie nárastu 

cien energií v školstve. 

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 8, proti: 0,   zdržal sa: 0.   

 

RNDr. Rácová – informovala sa, ako to vyzerá v zariadeniach školského stravovania 

s nákupom potravín a ako nárast cien ovplyvňuje stravné jednotky? 

PaedDr. Orságová – uviedla, že dodávatelia žiadajú dodatky k zmluvám a zvýšenie 

dodávateľských cien o 10 % pri všetkých základných potravinách, ako je mlieko, maslo 

a podobne. Takto prevárame, sme v mínuse a nestačia peniaze od rodičov. Únia miest 

Slovenska preto žiada MŠVVaŠ, aby sa vytvorilo ďalšie finančné pásmo, lebo 3.pásmo už 

nestačí. Sú dve možnosti – buď ministerstvo zdvihne sumu v pásmach alebo pridá ešte dve 

pásma. Ministerstvo by sa malo k tomu v najbližšej dobe vyjadriť. Bude to mať dopad na 

poplatky rodičov, lebo nákup potravín platia rodičia. 

RNDr. Ronec – zaujímal sa, aká je filozofia Mesta pri verejnom obstarávaní dodávateľov 

energií - či sa neplánuje spoločné obstarávanie pre všetky školy naraz alebo si to má každá 

škola sama obstarať? Napríklad mesto Trenčín to má spoločne obstarané, potom aj tie ceny sú 

iné. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že zistí záujem ostaných škôl, vedenia mesta, zozbiera nejaké 

informácie a dá vedieť. 

RNDr. Rácová – upozornila, že podľa údajov z tabuľky sa to nebude dať, lebo školy majú 

rôzne uzatvorené zmluvy a to by bolo problematické. Školy sú viazané zmluvami, verejné 

obstarávanie nás čaká od januára, bolo by dobré ten proces nejako nastaviť a určiť nejaký 

termín, odkedy by mohlo Mesto nejako zasiahnuť, pretože takto sa to hromadne nebude dať. 

Mgr. Špoták – súhlasil s RNDr. Rácovou, je tam dôležitá tá koordinácia platnosti tých zmlúv, 

aby sme to mohli naraz obstarať, ten prvý krok by bol skoordinovať to. 

 

 

K bodu 5/ 

Návrh možností rozšírenia kapacít materských škôl (Párovská ul. 40, Lomnická ul. 44;     

vyčíslenie predbežného finančného dopadu na rozpočet). 

Ing. Hatala – uviedol, že s pribúdajúcim počtom detí v materských školách a v súčasnosti aj 

s príchodom detí z Ukrajiny by bolo potrebné pristúpiť aj k rozširovaniu kapacít 

predškolských zariadení. Budovu Párovská 40 a Lomnická 44 považuje za vhodné na 

uvedenie do prevádzky.  

PaedDr. Orságová – poďakovala sa poslancom za podporu na mestskom zastupiteľstve pri 

vyjadrení súhlasu s použitím budovy Párovská 40 na účely školstva. V Starom meste a tiež na 

Chrenovej je nárast výstavby, súhlasí s tým, že by boli tieto budovy vhodné pre účely 

rozšírenia kapacít materských škôl. Nevie odhadnúť náklady na rekonštrukciu, lebo ceny sú 

teraz veľmi vysoké, len keby sa urobila projektová dokumentácia. V budove na Párovskej 40 

si vie predstaviť aj umiestnenie  logopéda, lebo Materská škola, Párovská 36, Nitra má 

začlenené aj deti so sluchovým postihnutím a využil by sa aj pre ZŠ Tulipánová, kde potom 

tieto deti pokračujú v povinnej školskej dochádzke. Do tejto budovy sa musí ísť ešte pozrieť, 

v budove na Lomnickej 44 už bola a je to tam potrebné dorobiť. Pri týchto budovách pomôže, 

že nebude potrebné budovať kuchyne, lebo  kuchyňa je veľmi veľká položka, MŠ Nábrežie 

mládeže má kuchyňu a veľkú školskú jedáleň, tak isto  aj MŠ Párovská – toto je veľké plus. 

Mgr. Špoták – doplnil, že na Lomnickej by stačilo opraviť strechu, ostatné by mohlo byť 

v poriadku, skôr ten areál treba upratať, ale na to sa hlásia dobrovoľníci. 



PaedDr. Orságová – podotkla, že aj na Čermáni a Dieloch máme nižšie kapacity, ako by sme 

potrebovali – vyzerá to skôr na rozšírenie MŠ Golianova, ale aj MŠ Dolnočermánska má 

znížené kapacity. 

Mgr. Špoták – pripomenul, že sme dali tieto materské školy, ich rozšírenie a rekonštrukciu 

predbežne do zásobníka pre ministerstvo školstva, ktoré bude v priebehu mája vyhlasovať 

výzvu – 22.mája 2022 má byť výzva na rekonštrukcie, dúfa, že sa tam dostanú aj naše, ale 

v každom prípade tam potrebuje byť pripravená projektová dokumentácia. Mali by sme ju 

mať pripravenú, buď ju podáme tu alebo niekde inde. Teba to mať nachystané. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – uvítala zámer OŠMaŠ vytvoriť priestor pre logopéda 

na Párovskej 40, aj keď je MŠ Párovská 36 primárne určená deťom s poruchami sluchu, 

začínajú sa nám vyskytovať vážne prípady detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

niekedy ide aj o nehovoriace deti – je to ťažké znevýhodnenie, ale treba ho podporiť, 

a postupuje sa pri nich presne ako pri deťoch s poruchou sluchu. Ide tu o vážnu poruchu. Ak 

by sa podarilo OŠMaŠ tam otvoriť ambulanciu klinickej logopédie alebo akejkoľvek 

logopédie, bude to pridaná hodnota tejto materskej školy a keby to zastrešovalo Mesto, veľmi 

by to uvítala a podporila. 

RNDr. Rácová – nadviazala na informáciu Mgr. Špotáka, že v máji by mala byť výzva 

MŠVVaŠ a odporučila urýchliť proces rekonštrukcie, ísť sa pozrieť na tieto budovy so 

stavebnou firmou, s ktorou máme dobré skúsenosti, povedali by, koľko by to stálo, aj by 

pripravili projektovú dokumentáciu. 

Ing. Hatala – doplnil informácie, že v lokalite Zobor sa pripravuje ďalší developerský projekt, 

môže sa nám situácia v tejto mestskej časti ešte zhoršiť, preto odporúča vedúcej OŠMaŠ, aby 

sa bližšie pozrela na tieto budovy a dala vyčísliť náklady na rekonštrukcie. 

 

Ing. Králová, PhD. sa pripojila k rokovaniu komisie. 

 

RNDr. Rácová – informovala sa, či sú ešte nejaké základné školy, ktoré by mali voľné 

priestory na zriadenie materskej školy - ako sa to urobilo v ZŠ Na Hôrke? 

PaedDr. Orságová – uviedla, že teraz nemáme také školy, lebo je nárast počtu detí. Mali 

priestor v ZŠ Škultétyho, ale už sa zapĺňa žiakmi školy.  

RNDr. Rácová – pýtala sa, ktoré iné budovy v meste by sa dali použiť na účely školy, ktorá 

by sa dala vrátiť do siete škôl? 

Mgr. Špoták – spomenul, že z budov je to budova bývalej ZŠ Levická, ktorá sa v súčasnosti 

používa ako miesto dočasného ubytovania pre odídencov z Ukrajiny. Záujem o budovu 

prejavil Nitriansky samosprávny kraj, ale majú tiež zmenené plány, lebo idú stavať novú 

budovu, možno by sa dalo dohodnúť s krajom, aby to ostalo v majetku Mesta. 

RNDr. Rácová – zaujímala sa, či sa nedajú využiť prenájmy v našich budovách základných 

škôl – to všetko je využité?  

PaedDr. Orságová – podotkla, že máme prenájom na Krčméryho, ale Na Hôrke 30 je budova 

bývalej materskej školy a je tam všetko možné – naše CVČ, polícia, súkromná základná škola 

s narušenou komunikačnou schopnosťou, budova patrí Službytu a je to tiež jedna možnosť, 

ktorá by mohla byť využitá na materskú školu. Na Hôrke je veľmi málo kapacít, čo sa týka 

materských škôl.  

RNDr. Rácová – upozornila, že táto budova je využitá veľmi dobre, z hľadiska školstva to je 

veľký prínos, je tam súkromná základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou 

schopnosťou, je tam skoro 100 detí, rodičia sú radi. Táto škola by potrebovala pomoc, hoci je 

súkromná, lebo tam zateká strecha – je to vec Službytu, nevie, či sú tam iné subjekty, ale 

takáto škola je veľmi potrebná aj pre nás a bude naliehať na Službyt, aby tú strechu opravil. 

Mgr. Špoták – zdôraznil, že teraz je správna doba a tie tri základné školy by sa mohli využiť, 



tam sú kapacity, hlavne Novozámocká a Dražovce, ale to je krok za krôčikom, postupne by 

tam boli zmiešané triedy. 

RNDr. Rácová – uviedla, že v budove na Novozámockej by sa mohla opraviť aspoň jedna 

chodba, aby tam mohli chodiť deti, využiť tú budovu a tak pomôcť situácii. Je to dobre 

naštartované, mohlo by sa to rozšíriť už k 1.septembru. Možno by sa to využilo aj pre deti 

z Ukrajiny. 

PaedDr. Orságová – dodala, že v máji končí nájomcovi zmluva na prenájom malej budovy 

v areáli ZŠ Krčméryho, tak by sa mala vrátiť naspäť škole. 

Ing. Hatala – navrhol neprijímať k tejto téme uznesenie, bola to diskusia, ktorá upozornila na 

to, aby sme boli pripravení a nebudeme súhlasiť s využitím týchto dvoch budov - Párovská 40 

a Lomnická 44 na niečo iné ako na školstvo. 

 

 

K bodu 6/  

Rôzne 

 

PaedDr. Orságová – využila prítomnosť predsedníčky sociálnej komisie PhDr. Laurinec 

Šmehilovej, PhD. a informovala sa na opätovne doručené uznesenie tejto komisie ohľadom 

školských bytov v ZŠ Benkova. 

PhDr. Laurinec Šmehilová, PhD. – uviedla, že uznesenie bolo adresované pánovi prednostovi, 

aby to riešil z právneho hľadiska. Ale zdôraznila, že títo nájomcovia si musia podať žiadosť 

o nájomný byt a následne sa to bude ďalej riešiť. 

PaedDr. Orságová – podotkla, že už s nájomcami komunikovala a bude to riešiť s pánom 

prednostom. 

 

PaedDr. Orságová – uviedla, že sme v projekte School Food 4 Change, ktorý okrem iného 

kladie dôraz na používanie regionálnych potravín od lokálnych dodávateľov. Doteraz sme pri 

nákupe potravín oslovovali regionálnych dodávateľov, ale po zmene legislatívy týkajúcej sa 

verejného obstarávania nemôžeme túto podmienku uvádzať. V najbližších dňoch máme 

stretnutie a potrebujeme toto riešiť. 

 

PaedDr. Orságová – informovala, že sme mali problém s obstarávaním pomôcok pre 

predškolákov. Sú určité veci, ktoré vyrábajú len určité firmy, každá materská škola má každý 

rok iný počet predškolákov, školský rok nie kalendárny rok a jedna firma nevie dodať všetko. 

Do 31.3. 2022 sme mali obstarať, ale bol to problém. Pýtala sa aj iných vedúcich odborov 

školstva, ako toto riešia – nemajú tento problém, robia to napriamo, okrem Banskej Bystrice, 

ktorá to obstaráva ako my.  

R. Plevková – doplnila, že doteraz to bolo tak, že vždy, keď prišli dotácie na predškolákov, 

každá riaditeľka si napísala, čo by potrebovala a teraz to mala vysúťažiť jedna firma. Máme 

26 materských škôl – je to problém aj pri pomôckach. 

PaedDr. Orságová – podotkla, že problém je ten, že my teraz musíme združovať a to nie je 

rovnaké, že napríklad  didaktické pomôcky nemá každá firma a rovnaké, jedna má to, druhá 

to a my musíme vybrať jednu a problém je ten, že tie ceny sa menia. Nevrátili sme nič, minuli 

sme všetko, ale bolo to náročné. Nakoniec sme nakúpili niektoré veci aj napriamo. Budeme to 

musieť nejako riešiť, nejakou právnou subjektivitou alebo nájsť iný spôsob. 

Ing. Hatala – toto sme dávno preberali, právnu subjektivitu materských škôl, bude sa to 

musieť nejakým spôsobom poriešiť, do konca roka nie, ale  sa budeme musieť tým zaoberať, 

lebo tieto problémy tu zostanú. 

Ing. Králová, PhD. – zaujímala sa o stav rekonštrukcie budovy Centra zdravia Párovské Háje. 



PaedDr. Orságová – uviedla, že celá agenda tejto akcie prešla na investičné oddelenie, nemá 

bližšie informácie. 

 

 

K bodu 7/ 

Záver 

Ing. Hatala  - poďakoval prítomným za účasť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

PaedDr. Tatiana Vaňová, v. r.                                                      Ing. Miloslav Hatala, v. r. 

       sekretár komisie                                                    predseda komisie 



Uznesenie 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  

                 a vzdelávanie zo dňa 6.apríla 2022 

 

 

Uznesenie č.13/2022 – KMŠaV 
  

 

K bodu: 2/ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a    

informáciu o aktuálnej situácii v školách a školských zariadeniach 

b e r i e   n a   v e d o m i e    

informáciu o aktuálnej situácii v školách a školských zariadeniach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      PaedDr. Tatiana Vaňová, v. r.                                                  Ing. Miloslav Hatala, v. r. 

            sekretár komisie                                           predseda komisie  



Uznesenie 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  

                 a vzdelávanie zo dňa 6.apríla 2022 

 

 

Uznesenie č.14/2022 – KMŠaV 
  

 

K bodu: 3/ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a      

Návrh Dodatku č. 5 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  

o d p o r ú č a    

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre    

u z n i e s ť  s a   n a    v y d a n í     

Dodatku č. 5 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       PaedDr. Tatiana Vaňová, v. r.                                                 Ing. Miloslav Hatala, v. r. 

            sekretár komisie                                           predseda komisie  



Uznesenie 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  

                 a vzdelávanie zo dňa 6.apríla 2022 

 

 

Uznesenie č.15/2022 – KMŠaV 
  

 

K bodu: 4/ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a    

materiál Informácia o zabezpečení a platobnej schopnosti za dodávku energií 

v školách a školských zariadeniach do konca roka 2022. Požiadavky OŠMaŠ na 

záverečný účet Mesta z pohľadu  finančného zabezpečenia škôl 

o d p o r ú č a     

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

v y č l e n i ť   

finančné prostriedky vo výške minimálne 1 milión € v prebytku rozpočtu Mesta na 

pokrytie nárastu cien energií v školstve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       PaedDr. Tatiana Vaňová, v. r.                                                Ing. Miloslav Hatala, v. r. 

            sekretár komisie                                           predseda komisie  


