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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o  
 
Návrh Dodatku č. 6 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. 
 
 
 
u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í 
 
 
Dodatku č. 6 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 
 
 
u k l a d á 
 
 
vedúcej Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre 
zabezpečiť:  
 
-   prostredníctvom referátu klientskeho centra  vyvesenie vydaného Dodatku č. 6                   
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. 6       
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. 6 
 
 

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, 3, 4 a 5. 

 
 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 § 28 ods. 5 a ods. 7, § 114 ods. 
6 a ods. 7, § 140 ods. 10 a ods. 13 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní  ( školský zákon ) v znení neskorších predpisov 
 

sa uznieslo 
 

na vydaní Dodatku č. 6 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. 6 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, v bode Materské školy  
 
sa bod 2.1 ruší a nahrádza novým znením: 
 
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 
Úhrada v € 

1 dieťa 37 
 
Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku1 tým nie sú dotknuté. 
 
2. V § 2 Školy, v bode Materské školy  
 
sa v bode 2.3 dopĺňa písmeno: 
 
e) V prípade detí z jednej domácnosti ( súrodenci )  sa príspevok na čiastočnú náhradu 
výdavkov a nákladov za dieťa znižuje: 

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

zákonov v znení neskorších predpisov 



- za druhé dieťa v materskej škole 30 € 
- za tretie a ďalšie dieťa v materskej škole 20 € 
s podmienkou, že v aktuálnom čase všetci súrodenci navštevujú materskú 
školu  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra 
 
3. V § 3 Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia,  v bode 2 Školský klub detí pri základných 
školách  
 
sa bod 2.1 ruší a nahrádza novým znením: 
 
2.1 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 
pri základných školách: 
        

Žiak v ŠKD Úhrada v € 
1 žiak 20 

 
 
4. V § 4 Školské účelové zariadenie, v bode 1. Školské jedálne a výdajné školské jedálne pri 
základných a materských školách, v bode 1.1. Určenie  výšky  príspevku  na  úhradu  nákladov na 
nákup  potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre dieťa materskej 
školy, žiaka základnej školy, zamestnancov škôl a iné fyzické osoby 
 
sa ruší bod 1.1.1 a nahrádza sa novým znením: 
 
1.1.1 Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza výšku finančného príspevku na  
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov            
v súlade s 5. finančným pásmom A, účinným od 1.1.2023, vydaným Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). Zamestnanci materskej školy, školskej 
jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú   v kategórii 
stravníci od 15-19 rokov v súlade s 5. finančným pásmom B, účinným od 1.1.2023, 
vydaným MŠVVaŠ SR. 
 
5. V § 4 Školské účelové zariadenie, v bode 1. Školské jedálne a výdajné školské jedálne pri 
základných a materských školách, v bode 1.1. Určenie  výšky  príspevku  na  úhradu  nákladov na 
nákup  potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre dieťa materskej 
školy, žiaka základnej školy, zamestnancov škôl a iné fyzické osoby 
 
sa ruší bod 1.1.2  a nahrádza sa novým znením: 
 
1.1.2 Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na  
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov            
v súlade so 4. finančným pásmom A, účinným od 1.1.2023, vydaným MŠVVaŠ SR. 
Zamestnanci základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole a  iné fyzické osoby majú 
výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-19 rokov v súlade so 4. finančným 
pásmom B, účinným od 1.1.2023, vydaným MŠVVaŠ SR. 
 
6. V § 4 Školské účelové zariadenie, v bode 1. Školské jedálne a výdajné školské jedálne pri 
základných a materských školách, v bode 1.2.  Určenie  výšky  príspevku na  úhradu  nákladov na  
nákup  potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie 
 
sa ruší bod 1.2.1  a nahrádza sa novým znením: 



1.2.1. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy uhrádza výšku 
finančného príspevku na diétne stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín na diétne 
stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov v súlade so 4. finančným pásmom B, 
účinným od 1.1.2023, vydaným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne 
pri materskej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú na nákup potravín na 
diétne stravovanie v kategórii stravníci od 15-19 rokov v súlade so 4. finančným pásmom B, 
účinným od 1.1.2023, vydaným MŠVVaŠ SR. 
 
7. V § 4 Školské účelové zariadenie, v bode 1. Školské jedálne a výdajné školské jedálne pri 
základných a materských školách, v bode 1.4. Určenie výšky príspevku na úhradu režijných 
nákladov pre deti v materských školách, žiakov v základných školách, zamestnancov a iné 
fyzické osoby 
  
sa ruší bod 1.4.1  a nahrádza sa novým znením: 
 
1.4.1 Zákonný zástupca každého dieťaťa prispieva na režijné náklady v školskej jedálni a vo 
výdajnej školskej jedálni pri: 
 
-  materskej škole paušálne čiastkou 3,00 Eur mesačne 
-  základnej škole paušálne čiastkou 8,00 Eur mesačne 
 
 

Na vydaní Dodatku č. 6 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 dňom 
01.01.2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
 

Mesto Nitra v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 544/2010 Z. z. 
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a o zmene a doplnení 
niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade so zákonom 596/2003 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších 
predpisov určuje výšku mesačného príspevku v školách, v školských výchovno – vzdelávacích 
zariadeniach                  a v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti všeobecne 
záväzným nariadením.  
 

Mesto Nitra naposledy  21.4.2022 dodatkom č. 5 VZN 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 upravovalo výšku mesačných príspevkov vzhľadom na zmenu legislatívy 
a zisteniam po kontrole Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Nitry. 

 
Súčasným dodatkom riešime ďalšiu zmenu legislatívy zo 17.11.2022, týkajúcu sa zmeny 

finančných pásiem na potraviny, nárast nákladov spôsobených výrazným zvýšením cien energií, 
prevádzkových nákladov a  nárastom miezd a odvodov pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov. 

Od 1.1.2023 sa očakáva ďalšie navyšovanie energií, s tým súvisiaci nárast cien a zároveň 
Nariadením vlády SR č. 296/2022 boli ustanovené zvýšené stupnice platových taríf pedagogických 
zamestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe od januára 2023 o 10% a od septembra 2023 
o 11%. Ďalej sa upravujú stupnice platových taríf nepedagogických zamestnancov  od 1.1.2023 o 7% 
a od 1.9.2023 o 10%. Takýto nárast spôsobuje zvýšenie výdavkov v školstve, ktoré nepokrýva výška 
podielových daní určená pre školstvo, použitá na originálne kompetencie, to znamená financovanie 
MŠ, ŠKD, ZŠS pri ZŠ, ZUŠ a CVČ. 

Pri návrhu na zvýšenie poplatkov sme vychádzali z predložených materiálov ZŠ ako 
porovnanie príspevkov mesta na originálne kompetencie a skutočnej potreby škôl na mzdy a odvody, 
materiálom referátu ľudských zdrojov, ekonomiky a školského stravovania v školstve k zvýšeniu 
platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v roku 2023, výkazov nákladov za potraviny 
za rok 2022, prehľadu použitia režijných nákladov.   
 
K bodu 1 a 2 
Navýšenie mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v materskej škole 
 

Porovnanie výšky príspevkov rodičov v MŠ: 
 

Návrh zvýšenia poplatkov v MŠ 2023 

MŠ - pôvodné platby v r. 2022  
 Tabuľka č. 1 

  
poplatok za 

MŠ/€ 
stravná 

jednotka/€ strava -20 dní/€ réžia/€ 
dieťa celkom za 20 

dní/€ 

deti do plnenia PPV* 20,- 1,54 30,8 2,5 53,3 

predškoláci 0 1,54 30,8 2,5 33,3 
* PPV- povinné predprimárne vzdelávanie 

 



MŠ - navrhované platby na rok 2023 

Tabuľka č. 2 

  
poplatok za 

MŠ/€ 
stravná 

jednotka/€ strava -20 dní/€ réžia/€ 
dieťa celkom za 20 

dní/€ 

deti do plnenia PPV* 37,- 2,5*** 50,- 3,- 90,- 

2. dieťa** 30,- 2,5*** 50,- 3,- 83,- 

3. dieťa** 27,- 2,5*** 50,- 3,- 80,- 

predškoláci 0 2,5*** 50,- 3,- 53,- 
** po splnení podmienky, že všetky deti aktuálne navštevujú MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry 

*** 17.11.2022 vydalo MŠVVaŠ   nové  finančné  pásma  na nákup  potravín na jedno  jedlo podľa  vekových kategórií 
stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023. Dodatok č. 6  VZN 8/2019 určuje  finančný príspevok na stravovanie podľa 
5.finančného pásma 

5.finančné pásmo pre MŠ  - 2,50 € 

 
 
Ako zmiernenie dopadov zvýšenia poplatkov pre viacdetné rodiny s deťmi navštevujúcimi MŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry navrhujeme upraviť výšku poplatku za druhé dieťa na 30,-€ 
a tretie dieťa na 27,-€ s podmienkou, že všetky deti aktuálne navštevujú MŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Nitry (Tabuľka č. 2) 
Počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry k 15.9.2022 je 2 396, koeficient na dieťa 
v MŠ podľa nariadenia vlády 668/2004 Z.z. je podľa jednotkového koeficientu z roku 2022 
vypočítaný na 2 694,50 € na dieťa za rok. V prípade, že koeficient nebude zmenený je výška rozpočtu 
na MŠ podľa podielových daní 6 456 022,- €. Reálna výška miezd na rok 2023 činí 8 626 870,- €. 
Reálna suma za 1 mesiac na 1 dieťa je 127 € bez stravy. 
 
K bodu 3  
Navýšenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri 
základných školách (Tabuľka č. 2) 
 
 
Návrh zvýšenia poplatku na ŠKD vychádza zo zmeny legislatívy. Zmena školského zákona 245/2008 
§114 ods.2 určuje maximálny počet detí v jednom oddelení ŠKD na 26, čo spôsobuje nutné vytvorenie 
nových klubov. Pred úpravou zákona bolo možné triedy spájať. Ďalším dôvodom je už spomínané 
navýšenie miest pedagogických a nepedagogických zamestnancov, čo ovplyvní výšku čerpania 
originálnych kompetencií. Príjmy za klub slúžia na materiálno – technické zabezpečenie. 
 
 
K bodu 4  
Navýšenie finančného príspevku na stravovanie dieťaťa MŠ vo výške nákladov na nákup potravín 
v súlade s 5.finančným pásmom A, pre zamestnancov a iné fyzické osoby v súlade s 5. finančným 
pásmom B 
 
 
Dôvodom zmeny finančných pásiem je zmena legislatívy. Dňa 17.11.2022 vydalo MŠVVaŠ nové 
finančné pásma na potraviny. Pri určovaní finančného pásma pre ZŠS pri MŠ sme vychádzali 
z výkazov nákladov za potraviny za rok 2022 v jednotlivých ZŠS MŠ, ktoré hlásia od mája 2022 
mesačné preváranie, čo spôsobili zvýšené náklady na potraviny. Podľa  dostupných informácií 
navrhujeme pre MŠ 5. pásmo : 2,50 € za desiatu, obed a olovrant na deň. (Tabuľka č. 2). 
 
 
 
 
 



K bodu 5  
 
Návrh zvýšenia poplatkov v ZŠS na rok 2023 
 
Návrh zvýšenia poplatkov v ZŠS ZŠ na rok 2023                

 
ZŠS v ZŠ - pôvodné platby za rok 2022  

 Tabuľka č. 3 

  stravná jednotka/€ strava -20 dní/€ réžia/€ dieťa celkom za 20 dní/€ 

žiaci 1.-4. stupeň 1,21 24,2 5,- 29,2 

žiaci 5.-9. stupeň 1,3 26,- 5,- 31,- 

 

 
ZŠS ZŠ - navrhované platby na rok 2023 

 Tabuľka č. 4 

  stravná jednotka/€ strava -20 dní/€ réžia/€ dieťa celkom za 20 dní/€ 

žiaci 1.-4. stupeň 1,9* 38,- 8,- 46,- 

žiaci 5.-9. stupeň 2,1* 42,- 8,- 50,- 

 * 17.11.2022 vydalo MŠVVaŠ nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023. Dodatok č. 6  VZN 8/2019 určuje  finančný príspevok na stravovanie podľa 
4.finančného pásma 

4.finančné pásmo pre 1.-4.r.  - 1,90 €, pre 5.-9.r. - 2,10 € 
  

Dôvodom zmeny finančných pásiem je zmena legislatívy. ZŠ prijali opatrenia proti preváraniu na rok 
2022, pretože pôvodná výška finančných prostriedkov určená za jeden obed nestačí na pokrytie 
výdavkov : 

 vylúčenie ovocia a zeleniny / zostalo len 1x do týždňa školské ovocie 

 vylúčenie šalátov 

 vylúčenie rýb ( porušovanie predpísanej skladby jedál ) 

 obmedzenie pestrosti jedál 

 nepoužívanie cereálií 

 obmedzenie používania hovädzieho mäsa, vylúčenie teľacieho  

 v polievkach používanie jedného druhu zeleniny ( väčšinou z akcii ) 

 obmedzenie mlieka a mliečnych výrobkov 

Na základe prepočtov vedúcich ZŠS pri ZŠ navrhujeme úhradu stravy podľa 4.finančného pásma: 
4.finančné pásmo pre 1.-4.r.  - 1,90 €, pre 5.-9.r. - 2,10 €. ( Tabuľka č.4 ) 
 
K bodu 6  
Určenie výšky príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov pre diétne stravovanie.  
 
Pre diétne stravovanie platí 4. finančné pásmo, nakoľko varí ZŠ, napríklad stravu pre celiatikov. Vo 
všetkých ZŠ môže byť použité iba jedno pásmo na nákup potravín. 
 
K bodu 7 
Určenie výšky príspevku na úhradu režijných  nákladov pre deti v MŠ, žiakov ZŠ, zamestnancov a iné 
fyzické osoby (Tabuľka č. 2, 4) 



Návrh zvýšenia réžie vychádza z nárastu energií a cien prostriedkov na materiálno – technické 
zabezpečenie ZŠS – čistiace a dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky do profesionálnych 
strojov, papierové utierky, oblečenie kuchárok, náhle havárie, výmena strojov a prístrojov, kuchynské 
potreby, riad, modernizácia priestorov. 
Prostriedky réžie sú používané len v ZŠS. 
 
Na záver predkladáme celkové porovnanie poplatkov za roky 2022 – 2023 
 
MŠ - pôvodné platby v r. 2022  
  

Tabuľka č. 5 

  
daňový bonus 

2022 
rodinné prídavky 

2022 
spolu príjem 
rodičia 2022 

Platby v MŠ 
celkom 2022 ZOSTATOK 

deti do plnenia 
PPV* 47,14 30,- 77,14 53,3 23,84 

predškoláci 47,14 30,- 77,14 33,3*** 43,34 

 

MŠ - navrhované platby na r. 2023 

Tabuľka č. 6 

  
daňový bonus 

2023 
rodinné prídavky 

2023 
spolu príjem 
rodičia 2022 

Platby v MŠ 
celkom 2022 ZOSTATOK 

deti do plnenia 
PPV* 100,- 60,- 160,- 90,- 70,- 

2. dieťa** 100,- 60,- 160,- 90,- 70,- 

3. dieťa** 100,- 60,- 160,- 90,- 70,- 

predškoláci 100,- 60,- 160,- 53,-*** 107,- 

 * povinná predprimárna výchova 

** po splnení podmienky, že všetky deti aktuálne navštevujú MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry 

*** platby za predškolákov zahrňujú stravu a réžiu 

   

   

ZŠ - pôvodné platby v r. 2022  

Tabuľka č. 7 

  
daňový bonus 

2022 
rodinné prídavky 

2022 
spolu príjem 
rodičia 2022 

Platby v ZŠ 
celkom 2022 ZOSTATOK 

žiaci 1.-4.r. 47,14 30,- 77,14 44,20* 32,94 

žiaci 5.-9. r. 47,14 30,- 77,14 31,-** 46,14 

 ZŠ -  platby v r. 2023  

Tabuľka č. 8 

  
daňový bonus 

2023 
rodinné prídavky 

2022 
spolu príjem 
rodičia 2022 

Platby v ZŠ 
celkom 2022 ZOSTATOK 

žiaci 1.-4.r. 100,- 60,- 160,- 66,-* 94,- 

žiaci 5.-9. r. 100,- 60,- 160,- 50,-** 110,- 

 * platby spolu zahrňujú : poplatok za ŠKD, stravu a réžiu 
** platby zahrňujú : poplatok za stravu a réžiu 
 



Všeobecne záväzné  nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 
 ( v znení dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 a č. 6) 

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 
 

 
 
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 zmien a doplnkov 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 § 28 ods. 5 a ods. 7, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6 
a ods. 7, § 116 ods. 6, § 140  ods. 9, ods. 10 a ods. 13 a § 141 ods. 5 a ods. 6 zákona  č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „školský 
zákon“) 
 

sa uznieslo 
na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia: 

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov               
a nákladov v základnej umeleckej škole, centrách voľného času, školských kluboch, materských 
školách a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach a výdajných 
školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry. 

 
2. Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje 
MŠVVaŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo 
určuje zriaďovateľ. 

 
 

§ 2 
Školy 

 
1. Základná umelecká škola Jozefa Rosinského 
 
1.1 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v 
základnej umeleckej škole: 
 

Forma štúdia Týždenná  hodinová dotácia 
(počet hodín v týždni) 

Úhrada v € 

Individuálna forma štúdia 
Základné štúdium                       1,5 vyučovacej hodiny nástroja 15 
 1 vyučovacia hodina nástroja 10 
Nepovinný predmet                    0,5 vyučovacej hodiny nástroja 10 
 1 vyučovacia hodina nástroja 15 
Štúdium pre dospelých – ŠPD  
Študenti do 25 rokov 1,5 vyučovacej hodiny nástroja 15 
 1 vyučovacia hodina nástroja 10 
Dospelá osoba nad 25 rokov 1,5 vyučovacej hodiny nástroja 50 



 1 vyučovacia hodina nástroja 40 
Skupinová forma štúdia 

Prípravné štúdium  v materskej škole             2 vyučovacie hodiny 5 
Prípravné štúdium 1 vyučovacia  hodina  nástroja 

+ hudobná náuka 10 

Zborový spev - samostatný  predmet      3 vyučovacie hodiny 10 
Počítačová grafika  - samostatný predmet                    2 vyučovacie hodiny 10 
ŠPD do 25 rokov – nehudobné odbory:  
Výtvarný, tanečný, literárno-dramatický   3 vyučovacie hodiny 10 
Štúdium pre dospelých – ŠPD   

Študenti do 25 rokov 3 vyučovacie hodiny 10 

Dospelá osoba nad 25 rokov 3 vyučovacie hodiny 30 
 
1.2 Mesto  ako  zriaďovateľ  rozhoduje o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú  úhradu 
nákladov   spojených  so   štúdiom  v  ZUŠ,  ak   plnoletý   žiak   alebo  zákonný   zástupca 
neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 
 
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 príspevku2 tým nie sú dotknuté. 
 
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 
Úhrada v € 

1 dieťa 37 
 
Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku3 tým nie sú dotknuté. 
 
2.2 Termín a spôsob platby je určený vo vnútornom predpise materskej školy, ktorý je zverejnený na 
verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy. 
 
2.3 Podmienky zníženia, zvýšenia a odpustenia príspevku:  
zákonný zástupca neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov 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 (lekárske potvrdenie, čestné vyhlásenie rodiča), 

b)  ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin (v mesiacoch júl              
a august),   

c)  ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

                                                 
2 § 28 ods. 6, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
3 § 28 ods. 6, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 



určeného príspevku. Alikvotná časť pre určenie pomernej časti na zaplatenie a vrátenie 
príspevku je 1€ na deň.  

d)  ak dieťa začalo plnenie predprimárneho vzdelávania v priebehu mesiaca alebo 
ukončilo plnenie predprimárneho vzdelávania v priebehu mesiaca z objektívnych 
príčin (ukončenie diagnostického pobytu, zdravotné dôvody a iné preukázateľné 
dôvody), bude zákonnému zástupcovi vrátená alikvotná časť za počet dní, počas 
ktorých nedochádzalo dieťa do materskej školy, z poplatku vo výške 1€ na 1 deň. 

 
e)  V prípade detí z jednej domácnosti ( súrodenci ) sa príspevok na čiastočnú náhradu 

výdavkov a nákladov za dieťa znižuje: 
- za druhé dieťa v materskej škole 30 € 
- za tretie a ďalšie dieťa v materskej škole 20 € 
s podmienkou, že v aktuálnom čase všetci súrodenci navštevujú materskú 
školu  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra 

 
 

§ 3 
Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia 

 
1. Centrá voľného času 
 

1.1 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centier 
voľného času: 

Finančná náročnosť záujmového 
útvaru (ZÚ) 

Týždenná hodinová dotácia 
( počet hodín v týždni ) 

Úhrada v € 

ZÚ 1A - ZÚ s vyššou finančnou náročnosťou  
a špecifickým zameraním 4 6,00 

ZÚ 1B - ZÚ s vyššou finančnou náročnosťou  
a špecifickým zameraním 4 5,00  

ZÚ 2A - ZÚ s vyššou finančnou náročnosťou  
a špecifickým zameraním 3 4,50  

ZÚ 2B - ZÚ s vyššou finančnou náročnosťou  
a špecifickým zameraním 3 4,00 

ZÚ 3A - ZÚ so strednou finančnou 
náročnosťou a špecifickým zameraním 2 3,50 

ZÚ 3B - ZÚ so strednou finančnou 
náročnosťou a špecifickým zameraním 2 3,00 

ZÚ 4 - ZÚ s nižšou finančnou náročnosťou      
a špecifickým zameraním 2 2,50  

ZÚ 5 - ZÚ s nižšou finančnou náročnosťou       
a špecifickým zameraním 2 2,00  

6 - Kluby rekreačných činností 

nepravidelne počas školského roka, 
prázdnin formou podujatí, letných 

kurzov, letných škôl 1-3 hodiny denne 3,00  



7 - Otvorené kluby 
voľnejšia forma klubových stretnutí 1x 

mesačne 4 hodiny mesačne 2,00  

8(a) Prevencia závislostí 
pravidelná prednášková činnosť pre 

žiakov ZŠ mesta Nitry 7 hodín/týždeň 0,00  

8(b) Žiacky parlament 

koordinácia výchovnej činnosti a 
prednášková činnosť pre členov 

žiackych školských rád ZŠ mesta Nitry 0,00  
 
 
1.1.1 Špecifikácie jednotlivých záujmových útvarov (ZÚ) sú uverejnené na webových stránkach CVČ     
         a CVČ pri základných školách. 
 
 
1.1.2 Mesto ako  zriaďovateľ  rozhoduje o  znížení  alebo  odpustení  príspevku   na  čiastočnú úhradu  
nákladov  spojených s činnosťou CVČ, ak plnoletý žiak alebo zákonný  zástupca neplnoletého  žiaka  
o to  písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 
    
 
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 
 
2.1 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 
pri základných školách: 
        

Žiak v ŠKD Úhrada v € 
1 žiak 7% životného minima plnoletej fyzickej osoby 

zaokrúhlene na celé číslo 
 
2.1 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 
pri základných školách: 
        

Žiak v ŠKD Úhrada v € 
1 žiak 20 

 
2.1.1 Riaditeľ rozhoduje o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených  
s činnosťou ŠKD, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada 
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 
núdzi podľa osobitného predpisu. 
 
 
2.2 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 
pri základných školách počas školských prázdnin: 
 

Žiak v ŠKD Úhrada v € 
1 žiak 80  

  



2.2.1 V prípade, že dieťa nebude navštevovať celý mesiac, je možná platba alikvotnej časti z celkovej 
sumy, najmenej však za 1 týždeň, t. j. 20  €.  
 
2.2.2 Školský klub detí počas školských prázdnin je v prevádzke v čase od 6,00 h do 18,00 h. Čas 
prevádzky si môže škola upraviť prevádzkovým poriadkom ŠKD, minimálne na 8 hodín denne.  
 
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. 
 
 

§ 4 
 

Školské účelové zariadenie 
 

1. Školské jedálne a výdajné školské jedálne pri základných a materských školách 
 
Školská  jedáleň, ktorej  zriaďovateľom je Mesto  Nitra, poskytuje stravovanie podľa odporúčaných 
výživových dávok pre obyvateľstvo Slovenskej republiky, materiálno-spotrebných noriem a receptúr 
pre školské stravovanie a finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 
vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre: 

         a) deti materských škôl, 
  b) žiakov základných škôl, 
         c) zamestnancov škôl a školských zariadení, 

    d) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 

 
1.1 Určenie  výšky  príspevku  na  úhradu  nákladov na nákup  potravín na jedno jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov pre dieťa materskej školy, žiaka základnej školy, zamestnancov 
škôl a iné fyzické osoby 
 
Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov sa stanovuje v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9  a § 141 ods. 5 
školského zákona: 
 
1.1.1 Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza výšku finančného príspevku na  
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. 
finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a  
iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú  v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. 
finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR. 
 
1.1.1 Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza výšku finančného príspevku na  
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov            
v súlade s 5. finančným pásmom A, účinným od 1.1.2023, vydaným Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). Zamestnanci materskej školy, školskej 
jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú   v kategórii 
stravníci od 15-19 rokov v súlade s 5. finančným pásmom B, účinným od 1.1.2023, 
vydaným MŠVVaŠ SR. 
 
1.1.2 Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na  stravovanie 
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným 
pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci základnej školy, školskej jedálne 
pri základnej škole a  iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 



rokov v súlade s 3. finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR. 
 
1.1.2 Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na  
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov            
v súlade so 4. finančným pásmom A, účinným od 1.1.2023, vydaným MŠVVaŠ SR. 
Zamestnanci základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole a  iné fyzické osoby majú 
výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-19 rokov v súlade so 4. finančným 
pásmom B, účinným od 1.1.2023, vydaným MŠVVaŠ SR. 
 
1.2  Určenie  výšky  príspevku na  úhradu  nákladov na  nákup  potravín na jedno  jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie: 
Zriaďovateľ určil na prípravu diétnej stravy ZŠS pri ZŠ Krčméryho 2,  Nitra s rozvozom na: 
 
a) ZŠS pri ZŠ Beethovenova 11, Nitra –  pre žiakov ZŠ a MŠ  
b) ZŠS pri ZŠ Topoľová 8, Nitra  – pre žiakov ZŠ a MŠ 
 
V školskej jedálni pri ZŠ Krčméryho 2,  Nitra sa pripravujú diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých 
podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (šetriaca diéta, 
bezlepková diéta alebo diabetická diéta) podľa materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre diétne 
stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Základnou podmienkou pre začatie prípravy diétnej stravy je minimálny počet stravníkov pre každý 
druh diéty (šetriaca, bezlepková a diabetická), ktorý zriaďovateľ určuje na počet 5 stravníkov na každý 
druh diéty. Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré deti a žiaci sú odkázaní na iný typ diéty, zostáva 
naďalej v platnosti možnosť nosiť si diétne jedlo do všetkých školských jedální na ohriatie. 
ZŠS pri ZŠ Krčméryho môže zabezpečiť prípravu diétnej stravy aj pre stravníkov mimo bodu 1.2  
písm.  a),  b),  pričom  v danom  prípade  je  rozvoz  stravy  zabezpečený  individuálne  na  základe 
dohody ZŠS a zákonného zástupcu stravníka. 

 
1.2.1 Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného 
príspevku na diétne stravovanie  vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa 
vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ  SR. 
Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby majú výšku 
príspevku určenú na nákup potravín na diétne stravovanie v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v 
súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR. 
 
1.2.1 Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy uhrádza výšku 
finančného príspevku na diétne stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín na diétne 
stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov v súlade so 4. finančným pásmom B, 
účinným od 1.1.2023, vydaným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne 
pri materskej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú na nákup potravín na 
diétne stravovanie v kategórii stravníci od 15-19 rokov v súlade so 4. finančným pásmom B, 
účinným od 1.1.2023, vydaným MŠVVaŠ SR. 
 
1.3 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 
 
Výška dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti materských škôl a žiakov 
základných škôl je 1,30 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-
vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu. Za vyučovanie v ZŠ sa 
považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na 
vzdelávaní v ZŠ. 
 
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje: 
 



1.3.1 Všetkým deťom v MŠ alebo v ZŠ, ak MŠ alebo ZŠ navštevuje najmenej 50% detí 
z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 
 
1.3.2  Na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje 
pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. 
 
1.3.3 Na deti navštevujúce posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žijú v domácnosti, ktorej členovia 
si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 
rokov veku. 
 
1.4 Určenie výšky príspevku na úhradu režijných nákladov pre deti v materských školách, 
žiakov v základných školách, zamestnancov a iné fyzické osoby 
 
Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 školského zákona určuje výšku 
príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni a vo 
výdajnej školskej jedálni takto: 
 
1.4.1 Zákonný zástupca každého dieťaťa prispieva na režijné náklady v školskej jedálni a vo výdajnej 
školskej jedálni pri: 
 
-  materskej škole paušálne čiastkou 2,50 Eur mesačne 
-  základnej škole paušálne čiastkou 5,00 Eur mesačne 
 
1.4.1 Zákonný zástupca každého dieťaťa prispieva na režijné náklady v školskej jedálni a vo 
výdajnej školskej jedálni pri: 
 
-  materskej škole paušálne čiastkou 3,00 Eur mesačne 
-  základnej škole paušálne čiastkou 8,00 Eur mesačne 
 
 
1.4.2 Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa alebo žiaka: 
 
-  ktorý sa neodstravoval ani jediný deň v mesiaci 
-  ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi  a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

 
1.4.3 Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materských škôl, základných škôl, 
školských zariadení a iných fyzických osôb sa stanovuje každoročným prepočtom skutočných 
režijných nákladov za predchádzajúci kalendárny rok, vynaložených na výrobu jedného hlavného jedla 
(obed) v školských jedálňach pri materských a základných školách.  
 
1.5 Podmienky a spôsob  úhrady  za  stravovanie, režijné  náklady a dotácie  v školskej jedálni  
pri  materských školách a základných školách 
 
1.5.1 Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka 
mesačne vopred, vo výške uvedenej na dve desatinné miesta a to:  
 
-   bezhotovostným bankovým prevodom 
-   poštovou poukážkou 
 
Platný doklad o zaplatení úhrady príspevku na nákup potravín je zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka 
povinný predložiť vedúcej jedálne na požiadanie. 
 



1.5.2  Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 14.00 hodiny. Zákonný 
zástupca dieťaťa  alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy 
a podobne. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. 
 
1.5.3 Ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa 
má platiť v nasledujúcom období. 
 
1.5.4 Žiaka alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca 
v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod. 
  
1.5.5  Príspevok na režijné náklady sa uhrádza vopred, spolu s nákladmi na nákup potravín. Príspevok  
na  úhradu  režijných  nákladov  sa  pripočíta  k sume  vypočítanej  za  náklady  na potraviny. 
 
1.5.6  Podmienky použitia príspevku na režijné náklady: 
Príspevok zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady sa použije najmä na nákup materiálno 
technického vybavenia a údržby toho zariadenia školského stravovania pri  ZŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry, kde má zákonný zástupca žiaka. 
 
1.5.7 Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa MŠ na režijné náklady sa použije najmä na nákup 
materiálno technického vybavenia a údržby podľa požiadaviek jednotlivých ZŠS pri MŠ                      
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry. 
 
 
 

§ 5 
Kontrolná činnosť 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Odbor školstva, mládeže 
a športu MsÚ v Nitre 
 
 

§ 6 
Záverečné ustanovenie 

 
 
1. Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného  nariadenia 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 dňa  27.06.2019  uznesením              
č. 212/2019-MZ  a toto  VZN  nadobúda  účinnosť  15 –tym  dňom  od  vyvesenia  na  úradnej  tabuli  
Mesta Nitry t. j. 23.07.2019. 
 
 
2. Účinnosťou Všeobecne záväzného nariadenia 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 ruší Všeobecne záväzné  nariadenie Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008 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 dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8 a dodatku č.9. 
 
 
3. Dodatok č. 1 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 bol schválený na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Nitre dňa 05.09.2019 Uznesením č. 265/2019-MZ a nadobudol účinnosť 15-
tym dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli mesta Nitry, t. j. 27.09.2019. 
 
 
4. Dodatok č. 2 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 bol schválený na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Nitre dňa 29.06.2020 Uznesením č. 153/2020-MZ a nadobudol účinnosť 15-
tym dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli mesta Nitry, t. j. 18.07.2020. 
 
5. Dodatok 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 bol schválený na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Nitre dňa 12.11.2020 Uznesením č. 267/2020-MZ a nadobudol účinnosť 15-tym 
dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli mesta Nitry, t. j. 10.12.2020 okrem § 2 Školy,  bod 2. 
Materské školy bodu 2.1. , ktorý nadobudol účinnosť dňom 01.01.2021. 
 
 
6. Dodatok č. 4 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 bol schválený na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Nitre dňa 9.9.2021 Uznesením č. 265/2021-MZ a nadobudol účinnosť 15-tym 
dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli mesta Nitry, t. j. 8.10.2021.  
 
 
7. Dodatok 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 bol schválený na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Nitre dňa 21.04.2022 Uznesením  číslo 137/2022-MZ a nadobudol účinnosť 15-
tym dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli mesta Nitry, t. j. 20.5.2022. 
 
 
8. Dodatok č. 6 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 bol schválený na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Nitre dňa .............................Uznesením  číslo ........................a nadobudol 
účinnosť dňom 01.01.2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Marek Hattas, v. r.                          Ján Odzgan, v. r.   
          primátor mesta Nitry                       prednosta Mestského úradu v Nitre 


