OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Obec Bernolákovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 20 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov
na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
obce Bernolákovo č. 1/2018
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Činnosť škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti obce Bernolákovo je
financovaná formou normatívneho financovania, grantmi, dotáciami priamo z rozpočtu
obce a z vlastných príjmov škôl a školských zariadení
2. Normatívom sa rozumie príspevok na jedného žiaka materskej školy, žiaka v školskom
klube detí, žiaka v základnej umeleckej škole a na jeden vydaný obed pre žiaka základnej
alebo materskej školy, ktorým obec prispieva škole alebo školskému zariadeniu na
financovanie miezd a prevádzky.
3. Obec poskytuje školskému klubu detí a školskej jedálni pri základnej škole normatívny
príspevok v mesačných splátkach do 25. dňa v mesiaci. Normatívne prostriedky pre
materskú školu a základnú umeleckú školu budú poskytované priebežne (všetky náklady
financuje obec zo svojho bankového účtu, školy nemajú samostatný bankový účet a ani
právnu subjektivitu).
4. Z normatívneho príspevku škole alebo školskému zariadeniu je možné financovať aj
kapitálové výdavky.
5. Na základe žiadosti riaditeľa školy alebo školského zariadenia a so súhlasom zriaďovateľa
je možný presun z normatívnych prostriedkov určených na mzdy na prevádzku.
Článok 2
Normatívy
A) Materská škola vrátane školskej jedálne
1. Normatívne financovanie predškolskej výchovy a vzdelávania v materských školách
sa vypočíta ako súčin počtu detí prijatých do materskej školy rozhodnutím riaditeľky
materskej školy a ročného normatívu. Spôsob pridelenia normatívu na dieťa prijaté
rozhodnutím riaditeľky školy sa zmení na pridelenie normatívu na dieťa navštevujúce
materskú školu od daného mesiaca. V triede, kde sú deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia, sa bude sledovať priemerná mesačná dochádzka. Ak sa v tejto triede
dosiahne viac ako polovičná návštevnosť, tak bude zabezpečené financovanie vo
výške 100% normatívneho príspevku, v opačnom prípade vo výške 50%.

2. Podrobnosti financovania materských škôl: Obec financuje náklady na mzdy
a prevádzku materskej školy normatívnym spôsobom podľa počtu detí k 15.
septembru začínajúceho školského roka.
3. Lehota na predloženie údajov : Obec ako zriaďovateľ materskej školy je povinná
poskytnúť údaje o počtoch detí podľa článku 2 ods. A, bodu 1 okresnému úradu v
sídle kraja do 5. októbra kalendárneho roka.
4. Výška normatívu na rok 2018 – viď príloha
B) Súkromná materská škola
1. Podrobnosti financovania materských škôl: Obec financuje náklady na mzdy
a prevádzku súkromnej materskej školy normatívnym spôsobom podľa počtu detí k
15. septembru začínajúceho školského roka.
2. Lehota na predloženie údajov : Obec je povinná poskytnúť údaje o počtoch detí
podľa článku 2 ods. A, bodu 1 okresnému úradu v sídle kraja do 5. októbra
kalendárneho roka.
3. Deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne finančné prostriedky súkromnej materskej
škole : do 25. dňa v mesiaci
4. Výška normatívu na rok 2018 – viď príloha
C) Školský klub detí pri Základnej škole
1. Podrobnosti financovania školského klubu detí: Obec financuje náklady na mzdy
a prevádzku školského klubu detí normatívnym spôsobom podľa počtu detí k 15.
septembru začínajúceho školského roka.
2. Lehota na predloženie údajov : Obec ako zriaďovateľ školského klubu detí je povinná
poskytnúť údaje o počtoch detí podľa článku 2 odseku B, bodu 1 okresnému úradu v
sídle kraja do 5. októbra kalendárneho roka.
3. Deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne finančné prostriedky základnej škole : do
25. dňa v mesiaci.
4. Výška normatívu na rok 2018 – viď príloha

D) Základná umelecká škola
1. Podrobnosti financovania základnej umeleckej školy: obec financuje náklady na mzdy
a prevádzku základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v

skupinovej forme vzdelávania od troch do 25 rokov veku normatívnym spôsobom
podľa počtu žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka.
2. Lehota na predloženie údajov: Obec ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy je
povinná poskytnúť údaje o počtoch detí podľa článku 2 odseku C, bodu 1 okresnému
úradu v sídle kraja do 5. októbra kalendárneho roka.
3. Výška normatívu na rok 2018 – viď príloha
E) Školská jedáleň pri Základnej škole
1. Podrobnosti financovania školských jedální: Obec financuje náklady (mzdy
a prevádzka) na vydané jedlo pre žiaka základnej školy.
2. Lehota na predloženie údajov: Obec ako zriaďovateľ školskej jedálne je povinná
poskytnúť údaje o počtoch stravníkov podľa článku 2 odseku D, bodu 1 okresnému
úradu v sídle kraja do 5. októbra kalendárneho roka.
3. Deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne finančné prostriedky základnej škole: do
25.dňa v mesiaci.
4. Výška normatívu na rok 2018 – viď príloha
Článok 3
Záverečné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove sa na tomto VZN uznieslo dňa: 19.03.2018
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 05.04.2018
3. Dňom nadobudnutia a účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenia obce Bernolákovo č.2/2017

Mgr. Richard Červienka
starosta obce
Príloha : výpočet normatívu na žiaka v škole a v školskom zariadení
Návrh VZN vyvesený dňa : 02.03.2018
Návrh VZN zvesený dňa : 19.03.2018
VZN schválené dňa : 19.03.2018

Príloha č. 1

Školské zariadenie
Materská škola vrátane školskej
jedálne
Bernoláčik - súkrom. MŠ
Zákl.umel.škola - individ.
Zákl.umel.škola - kolekt
Školský klub detí pri ZŠ
Školská jedáleň pri ZŠ

Počet
žiakov

koeficient

275

27,3

2 427,84 €

671 656,00 €

20

23,205

2 136,50 €

42 729,98 €

171

14,7

1 369,80 €

237 735,80 €

218

4,8

461,00 €

100 498,00 €

280

6

556,00 €

155 680,00 €

613

1,8

139,50 €

85 513,50 €

Normatív na žiaka

Normatív na školu na rok
2018

