N

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 poskytovaní príspevkov z vlastných
príjmov obce Bernolákovo školám a školským zariadeniam
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bernolákovo a školám a školským
zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Bernolákovo č. 4 /2022
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bernolákovo a škôl

a školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej 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 skutočného stravníka - žiaka základnej alebo
materskej školy, ktorým obec prispieva škole alebo školskému zariadeniu na financovanie
miezd a prevádzky.
3. Obec poskytuje školám a školským zariadeniam normatívny príspevok alebo dotáciu v
mesačných splátkach do 25. dňa v mesiaci. Normatívne prostriedky pre materské školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bernolákovo budú poskytované priebežne, vzhľadom na tú
skutočnosť, že nie sú zriadené ako rozpočtové organizácie obce Bernolákovo s právnou
subjektivitou.
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.
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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 Regionálnemu úradu
školskej správy v sídle kraja do 30. septembra kalendárneho roka.
4. Výška normatívu na rok 2022 je uvedená v prílohe č. 1.

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. B, bodu 1 Regionálnemu úradu školskej správy v sídle kraja do 30.
septembra 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 2022 je uvedená v prílohe č. 1.

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 C, bodu 1 Regionálnemu úradu
školskej správy v sídle kraja do30. septembra kalendárneho roka.
3. Deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne finančné prostriedky základnej škole : do 25

dňa v mesiaci.
4. Výška normatívu na rok 2022 je uvedená v prílohe č. 1.

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 5 do 25 rokov veku normatívnym spôsobom podľa počtu žiakov k
15. septembru začínajúceho školského roka.
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2. Lehota na predloženie údajov. Obec ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy je

povinná poskytnúť údaje o počtoch detí podľa článku 2 odseku D, bodu 1
Regionálnemu úradu školskej správy v sídle kraja do30. septembra kalendárneho roka.
3. Výška normatívu na rok 2022 je uvedená v prílohe č. 1.

E) Školská jedáleň pri základnej škole
1. Podrobnosti financovania školských jedální'. Obec financuje náklady (mzdy a prevádzka)

na skutočného stravníka, ktorý je žiakom základnej školy.
2. Lehota na predloženie údajov. Obec ako zriaďovateľ školskej jedálne je povinná poskytnúť

údaje o počtoch stravníkov podľa článku 2 odseku E, bodu 1 Regionálnemu úradu školskej
správy v sídle kraja do 30. septembra kalendárneho roka.
3. Deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne finančné prostriedky základnej škole: do 25.dňa

v mesiaci.
4. Výška normatívu na rok 2022 je uvedená v prílohe č. 1.

Článok 3
Záverečné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove sa na tomto VZN uznieslo dňa 10. mája 2022,

uznesením číslo 9/20/2022.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 25. mája 2022
3. Dňom nadobudnutia a účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje

Všeobecne záväzné nariadenia obce Bernolákovo č. 1/2022.

Bc. Miroslav Turenič, v.r.
starosta obce

Príloha: normatívy na dieťa/žiaka v škole a v školskom zariadení

VZN vyvesené dňa: 11. mája 2022
VZN zvesené dňa:
VZN schválené dňa: 10. mája 2022
VZN účinné dňom: 25. mája 2022
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Príloha č. 1

Normatívy na dieťa/žiaka v škole a v školskom zariadení na rok 2022

Kategória škôl a školských
zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku na
dieťa/žiaka v €

Materská škola
2 694,63

Školský klub detí

592,23

Základná umelecká škola
individuálna forma
vzdelávania

1 628

Základná umelecká škola
skupinová forma vzdelávania

556

Centrum voľného času

108,58

Zariadenie školského
stravovania

177,67
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