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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 VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského 
zariadenia zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky 
 
u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í 
 
Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského 
zariadenia zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky 
 
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 VZN č. 1/2019 
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území 
mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky na úradnej tabuli 
mesta Nitry                                                                                                              T: do 10 dní 
 
-      prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Dodatku č. 6 k VZN č. 
1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na 
území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky na webovom 
sídle mesta Nitry 
 
                                                                                                                               T: do 30 dní 
                                                                                                                               K: referát organizačný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh 

Dodatku č. 6 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2019 
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy,  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 
zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky v znení dodatku č.1,2,3,4,5 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods. 12 písm. c) 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 doplnkov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní Dodatku č. 6 Všeobecného záväzného 
nariadenia Mesta Nitry č. 1/2019 takto: 
 
1) Znenie Prílohy č. 1 VZN č. 1/2019 sa nahrádza sa novým znením:  
 
Príloha č. 1  

Ročná výška finančných prostriedkov poskytovaných na mzdy a prevádzku na 

jeden výkonový ukazovateľ  v Eur pre rok 2023 
v súlade s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

Kategória školy, školského zariadenia školy a školské 

zariadenia mesta Nitry 

Žiak ZUŠ – individuálna forma od 5-25 rokov veku 1580,80 
Žiak ZUŠ- skupinová forma od 5-25 rokov veku 516,20 
Dieťa materskej školy  2935,80 
Dieťa školského klubu detí 645,20 
Žiak ZŠ – potencionálny stravník do 15 rokov veku 193,60 
dieťa centra voľného času detí od 5-15 rokov veku 543,00 

 

2) Na vydaní Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 
1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a 
žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Nitry a zaradených do 
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v znení dodatku č.1,2,3,4,5 
sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa .............. uznesením číslo ........ 
MZ a tento dodatok 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 

 

 



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 
          Mesto Nitra v zmysle zákona č. 507/2021 Z.z., ktorý nadobudol platnosť 1.1.2022 
mení ročnú výšku finančných prostriedkov poskytovaných na mzdy a prevádzku na jeden 
výkonový ukazovateľ pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti. Zosúlaďuje  VZN 1/2019 s platnou legislatívou tým, že školám v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry upravuje výšku finančných príspevkov so 
zmeneným jednotkovým koeficientom zverejneným Ministerstvom financií SR, ktorý 
predstavuje sumu 107,54 EUR Dopad na rozpočet mesta v roku 2023 je navýšenie 
finančných prostriedkov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry o 405 004,- 
Eur. 
Navýšenie pre cirkevné a neštátne školy je pri uvedenom koeficiente 288 616 ,- Eur   

 

         Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie 
prerokovala dňa 18.1.2023, Uznesenie č. 3/2023- KMŠaV, Návrh Dodatku č. 6 
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2019 o určení výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území 
mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 
v zmení dodatku č. 1,2,3,4,5 
       – KMŠaV odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní  
Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2019 o určení výšky 
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 
zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky v zmení dodatku č. 1,2,3,4,5 s použitým koeficientom 107,54. 
 

 

 


