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Názov materiálu:  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 7/2018 o zrušení elokovaného pracoviska Materskej 

školy, Poľovnícka ul. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, 

Ulica J. Kollára č. 337/4  

 

Dôvodová správa:  

Účelom tohto nariadenia je zrušenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. 

č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom, ktoré sídli v budove vo vlastníctve cirkvi na Ulici J. 

Kollára, súpisné č. 337. Dôvodom zrušenia je návrh Kongregácie školských sestier de Notre 

Dame na prevzatie zriaďovateľskej pôsobnosti k tomuto pracovisku materskej školy a jeho 

spojenie so základnou školou, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Jozefa. 

Podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 596/2003) 

obec zriaďuje a zrušuje školy a ŠZ všeobecne záväzným nariadením školy. Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 

596/2003 školu alebo školské zariadenie možno zriadiť až po jej zaradení do siete. Podľa § 18 ods. 6 

zákona č. 596/2003 rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu elokovaného 

pracoviska. Podľa § 20 ods. 1, 2 a 8 zákona č. 596/2003 sa školy rôzneho druhu a typu môžu spájať do 

jednej právnickej osoby, pričom spojeniu škôl musí predchádzať ich vyradenie zo siete a ich následné 

zrušenie. 

Mesto Nové Mesto nad Váhom zriadilo k 1.9.2012 v rámci rozširovania kapacít predškolských 

zariadení na území mesta po dohode s Kongregáciou školských sestier de Notre Dame, Klčové 87, Nové 

Mesto nad Váhom elokované pracovisko Materskej školy, Poľovnícka ul. 2039/12, Nové Mesto nad 

Váhom v budove vo vlastníctve cirkvi na Ulici J. Kollára č. 337/4. 

Priestory boli zrekonštruované a zariadené pre potreby materskej školy na náklady cirkvi a materská 

škola ich užíva na základe nájomnej zmluvy.   

Kongregácia školských sestier de Notre Dame, ktorá je zriaďovateľom Spojenej školy sv. Jozefa Nové 

Mesto nad Váhom, má zámer zriadiť cirkevnú materskú školu, a preto požiadala Mesto Nové Mesto nad 

Váhom podaním zo 16.4.2018 o súhlas s takou zmenou v sieti škôl, ktorou by sa elokované pracovisko 

MŠ na Ulici J. Kollára č. 337/4 spojilo so Spojenou školou sv. Jozefa Nové Mesto nad Váhom a stalo sa 

jej ďalšou organizačnou zložkou. Nakoľko podľa zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve možno spájať školy rôzneho druhu a typu, nie však elokované pracoviská škôl 

s inými školami, v prípade vyhovenia žiadosti kongregácie je potrebné uvedené elokované pracovisko 



verejnej MŠ Nové Mesto nad Váhom k 31.8.2018 vyradiť zo siete a následne zrušiť, aby od 1.9.2018 

mohol nový zriaďovateľ na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o zaradení do siete zriadiť cirkevnú 

materskú školu.  

Dopady navrhovanej zmeny: 

1. Navrhovaná zmena v sieti škôl nemá negatívny dopad na zabezpečenie predškolskej výchovy na 

území mesta ani na rozpočet mesta. Cirkevná MŠ ako súčasť Spojenej školy sv. Jozefa by bola 

naďalej financovaná z rovnakých zdrojov, a to prostredníctvom dotácie mesta z podielu na výnose 

dane z príjmu FO poskytovanej podľa platného všeobecne záväzného nariadenia mesta, z príjmov 

z úhrad mesačných príspevkov rodičov detí a z príspevku zo ŠR na výchovu a vzdelávanie detí 1 rok 

pred povinnou školskou dochádzkou alebo detí v HN. Na zabezpečenie financovania cirkevnej MŠ 

a verejnej MŠ od 1.9.2018 bude potrebné schváliť dodatok č. 4 všeobecne záväzného nariadenia č. 

8/2016 – VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky 

mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a ŠZ. 

2. Nehnuteľný majetok a vybavenie EP materskej školy školským nábytkom a zariaďovacími 

predmetmi je vo vlastníctve kongregácie. Vo vlastníctve mesta a v správe materskej školy je 

k 31.5.2018 len hnuteľný majetok – DHM, učebné pomôcky a knižnica v celkovej hodnote 6 276,37 

eur. Tento majetok slúži na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a navrhuje 

sa previesť ho na nového zriaďovateľa materskej školy v súlade so zásadami hospodárenia 

s majetkom mesta. 

3. Navrhovaná zmena nemá negatívny dopad na zamestnanosť. Podľa § 27 Zákonníka práce dôjde 

k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na nového právneho nástupcu a 

vzhľadom na kapacitu predškolských zariadení v meste a počet prijatých detí sa pracovné miesta 

zachovajú. 

 

Návrh uznesenia : 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. .../2018-MsZ  

a) schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 7/ 2018–VZN o zrušení elokovaného 

pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v 

Novom Meste nad Váhom na Ulici J. Kollára č. 337/4. 

b) ukladá: 

1. predložiť na MŠVVaŠ SR žiadosť o vyradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, 

Poľovnícka ul. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom na Ul. J. Kollára č. 337/4 zo 

siete škôl 

T: do 10.7.2018 

2. zabezpečiť vyhlásenie nariadenia jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na 

dobu 15 dní  

 

   Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 

Meno spracovateľa: Mgr. D. Hevery  Meno predkladateľa: Mgr. D. Hevery 

 Funkcia: vedúci OŠMaTK      Funkcia: vedúci OŠMaTK 

 

Podpis predkladateľa:  

  



M E S T O   N  O V É   M E S T O   N A D   V Á H O M 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Nové Mesto nad Váhom 

 

 

 

č. 7/ 2018 

 

 

 
 

o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy,  

Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom  

so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/4  

 

 

 

 

 

 

  

 

V Novom Meste nad Váhom 26.6.2018 

 

 



Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom 

č. 7/ 2018 – VZN 

 

o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12,  

Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/4  

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom podľa § 6 ods. 1 a 2 a § 11 ods. 4 písm. 

g) a  l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 

písm. b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 

596/2003) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

§ 1 

Účel nariadenia a všeobecné ustanovenia 

1. Účelom tohto nariadenia je zrušenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka 

ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. 

Kollára č. 337/4. 

2. Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 obec zriaďuje a zrušuje materské školy všeobecne 

záväzným nariadením. 

 

§ 2 

Zrušenie elokovaného pracoviska  

Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom  

so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/4 

1. Mesto Nové Mesto nad Váhom podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 18 ods. 6 písm. b) zákona č. 

596/2003 týmto všeobecne záväzným nariadením zrušuje elokované pracovisko Materskej 

školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad 

Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/4. 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Zrušenie elokovaného pracoviska materskej školy je podmienené právoplatným súhlasným 

rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmene v sieti podľa § 19 

ods. 8 zákona č. 596/2003 (ďalej len rozhodnutie ministerstva).      

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 26.6.2018 na 21. zasadnutí 

mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom uznesením č. .../2018 – MsZ 

a nadobudne účinnosť dňom, ktorý nasleduje po vyradení elokovaného pracoviska materskej 

školy zo siete podľa rozhodnutia ministerstva.  

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 26.6.2018. 

 

 

Ing. Jozef Trstenský 

                                                                                                                          primátor mesta   


