
Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych 

kompetencií na úseku školstva 

Úvodné ustanovenie 

Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch podľa §6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, §6 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov a §7 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o určení výšky 

finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.  

Čl. I. 
Spoločné ustanovenia 

(1) Toto VZN obec Rožkovany vydáva na vykonanie ustanovenia § 6 ods. 12 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto VZN 

mesto určuje výšku príspevku mesta pre financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva formou 

normatívneho financovania. 

(2) Originálnymi kompetenciami na úseku školstva, ktoré zabezpečuje územná samospráva, je zabezpečenie 

činnosti základných umeleckých škôl, materských škôl, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, 

centier voľného času, zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a deti materských škôl.  

(3) Činnosť škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti obce Rožkovany je financovaná formou 

normatívneho financovania, vlastných príjmov škôl a zariadení, priamo z rozpoč tu mesta, grantov a z dotácií. 

(4) Normatívom sa rozumie príspevok, ktorým obec prispieva škole a školskému zariadeniu na financovanie miezd a 

prevádzky na jedného žiaka MŠ, žiaka v ŠKD, žiaka CVČ a na jeden vydaný obed v školskej jedálni pre žiaka ZŠ a 

MŠ. 

(5) Obec poskytuje škole a školskému zariadeniu normatívny príspevok v mesačných splátkach do 27. dňa v 

mesiaci, minimálne vo výške 90% ročného príspevku  

(6) Normatív pre školy a školské zariadenie na kalendárny rok sa skladá z normatívu pre školu a školské zariad enie 

na bežný školský rok a normatívu pre školy a školské zariadenie na nový školský rok. Normatív pre školu a školské 

zariadenie sa určí ako dve tretiny súčinu normatívu a počtu žiakov školy a školského zariadenia v školskom roku, 

ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku. Normatív pre školu a školské zariadenie na nový školský rok sa 

určí ako jedna tretina súčinu normatívu a počtu žiakov v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku.  

(7) Nespotrebovaná časť normatívneho príspevku školy a školského zariadenia a vlastných príjmov v kalendárnom 

roku je po vyúčtovaní príspevku v nasledovnom roku vrátený v plnej výške formou zvýšenia príspevku priamo z 

rozpočtu obce. 

(8) So súhlasom zastupiteľstva je možné z normatívnych prostriedkov financovať aj kapitálové výdavky. 

(9) Na základe žiadosti riaditeľa školy a školského zariadenia a so súhlasom zriaďovateľa je možný presun z 

prostriedkov určených mzdovým normatívom na prevádzku.  



Čl. II 

Normatívy 

(1) Normatív pre materské školy 

Normatívne financovanie predškolskej výchovy v materských školách sa vypočíta ako  

súčin počtu detí prijatých do materskej školy rozhodnutím riaditeľky materskej školy  

a ročného normatívu. 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%. 

Normatív € 

Mzdový 1 517,- 

Prevádzkový 225,- 

(2) Normatív pre školské kluby detí 

Počet detí v školskom klube detí vychádza z výkazu 40 -01 o počte žiakov ZUŠ, detí 

MŠ a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce.  

Normatív € 

Normatív na žiaka v ŠKD 454,- 

(3) Normatív pre školské jedálne 
Normatív je určený na vydané jedlo pre žiaka základnej školy a dieťa materskej školy.  

Normatív € 

Mzdový 1,16 

Prevádzkový 0,29 

Spolu 1,45 

(4) Normatív pre centrá voľného času 

Počet detí v centre voľného času vychádza z počtu prijatých detí z našej obce v centre voľného 

času rozhodnutím riaditeľa školy, ktorú dieťa navštevuje.  

Normatív € 

Rožkovany 50,- 

Lipany 29,- 

Pečovská Nová Ves 40,- 

Sabinov 30,- 



 

Čl. III. 
Záverečné ustanovenie 

(1 ) Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych  

kompetencií na úseku školstva bolo prerokované a schválené na 11.zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v Rožkovanoch dňa 14.12.2012 s uplatnením § 6 bodu 8 zákona NR SR č. 369/21990  Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť 1.1.2013.  

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli  v obci Rožkovany dňa:  30.11.2012 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  14.12.2012 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Rožkovany dňa:  15.12.2012 

VZN zvesené dňa:  31.12.2012 
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starosta obce 


