DODATOK č. 2/2013
k Všeobecnému záväznému nariadeniu
č. 4/2011
o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti obce
Chorvátsky Grob

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 9.12.2013

Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva
tento
DODATOK č. 2/2013
k Všeobecnému záväznému nariadeniu
č. 4/2011
o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti obce
Chorvátsky Grob
Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe podľa §6 a §11 ods. 4 písmena. g) zákona č. 369/1990 Zb. O
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákona č. 416/2011 Z. z. O prechode niektorých pôsobností z
orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a zákona č. 390/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorý sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, §140
ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. O výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodlo,
že týmto Dodatkom k VZN určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Chorvátsky Grob.
Doterajší §3 v Článku 2 sa nahrádza novým §3, ktorý znie nasledovne:
§3
1.

2.
3.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu výdavkov na jedno dieťa mesačne materskej škole pri ZŠ s MŠ v Chorvátskom Grobe
Nasledovne:
- v triedach MŠ na Školskej ul. - 25 eur za mesiac,
- v triedach MŠ na Rubínovej ul. (OC Monar) – 75 eur za mesiac.
Príspevok podľa ods. 1 musí byť uhradený do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Neuhradenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch
môže byť považované za porušenie tohto VZN a dieťa môže byť z materskej školy vylúčené. O vylúčení
rozhodne riaditeľ ZŠ s MŠ.

Doterajší ods. 1 v §5 čl. 3 Príspevok na činnosť školského klubu detí sa nahrádza novým ods. 1, ktorý
znie:
1.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri základnej škole v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou
16 eur.

Doterajší bod 2 v §7 v článku 4 sa nahrádza novým §7 bodom 2, ktorý znie nasledovne:
§7
2.

Príspevok podľa bodu 1 sa uhrádza do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý
sa príspevok uhrádza.

Doterajší §8 sa dopĺňa o body 5a 6, ktorý znie:
§8
5.

Toto VZN prihliada na ustanovenie zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a to §28
ods. 7, písm. a) a b).

6.

Dodatok č. 2/2013 k VZN č. 4/2011 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 154/2013, dňa
5. 12. 2013 a nadobúda platnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce a účinnosť 1. januára
2014. Platnosť dodatku končí dňa 31.8. 2014.
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