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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. 1/2012
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.
Za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov na jedno dieťa mesačne materskej škole nasledovne:
a) v stredisku MŠ na Školskej ulici č. 4, 6 v Chorvátskom Grobe sumou 25 eur,
b) v stredisku MŠ na Pezinskej ulici č. 9 v Chorvátskom Grobe - Čierna Voda sumou 25 eur,
c) v stredisku MŠ v OC Monar na Rubínovej 1, v Chorvátskom Grobe - Čierna Voda sumou
110 eur.
2.
Príspevok podľa ods. 1 musí byť uhradený do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
3.
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 §4 v Článku 2 sa nahrádza novým §4, ktorý znie nasledovne:
§4
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
1.
2.
3.
4.

ktoré má jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky,
ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevku v hmotnej núdzi,
ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov a to preukázateľným
spôsobom za čas prerušenej dochádzky. O odpustení príspevku v materskej škole v týchto
individuálnych prípadoch rozhoduje riaditeľ školy.

Doterajší §7 v Článku 4 sa nahrádza novým §7, ktorý znie nasledovne:

§7
1.
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými
finančnými pásmami (2. pásmo):

Materská škola

Desiata

Obed

Olovrant

Réžia

Spolu

Stravníci od 2-6r.

0,26 €

0,64 €

0,22 €

0,23 €

1,35 €

Základná škola

Obed

Réžia

Spolu

Stravníci 6-10 rokov

0,95 €

0,21 €

1,16 €

Stravníci 11-15 rokov

1,01 €

0,23 €

1,24 €

Stravníci - zamestnanci školy*

1,12 €

0,38 €

1,5 €

Stravníci - cudzí

1,12 €

1,00 €

2,12 €

*vo výške celkovej sumy za jedlo, ktoré uhradí stravník sa zohľadní príspevok zamestnávateľa na
stravovanie zamestnanca a príspevok zo sociálneho fondu na hodnotu jedla.
2.

Príspevok podľa bodu 1 sa uhrádza do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 4/2011 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 65/2012
dňa 02.05.2012 .
Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 4/2011 nadobúda platnosť 15-tym dňom zverejnenia na úradnej tabuli
obce a účinnosť 01. septembra 2012.

Ing. arch. Miroslav Marynčák
starosta obce Chorvátsky Grob

