Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2019

o výške čiastočnej úhrady nákladov
v materskej škole, školskom klube detí a
školskej jedálni pri Základnej škole
s materskou školou

Vyvesené na úradnej tabuli v obci Veľký Grob dňa:
Schválené dňa:
Nadobúda účinnosť dňa:

05.05.2019
21. 05. 2019
21. 05. 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Grob podľa § 4 odst. 3 písm.i,§ 6 a § 11 odst.4 písm.g
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov navrhuje
toto všeobecne záväzné nariadenie v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti (ďalej VZN).
Čl. 1
Účel a predmet
Toto VZN bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča,
ktoré má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe
rozhodnutia súdu /ďalej len zákonný zástupca/ navštevujúce materskú školu, školský klub detí
a školskú jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Veľký Grob , ktorej zriaďovateľom
je obec Veľký Grob.
Čl. 2
Pôsobnosť
Toto VZN je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov detí, navštevujúcich materskú
školu, školský klub detí a školskú jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Veľký
Grob.
Čl. 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
výchovno-vzdelávacieho procesu
1/ Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu je:
Materská škola
a) 15- € mesačne , ak dieťa i zákonní zástupcovia majú trvalý pobyt vo Veľkom
Grobe
b) 30,- € mesačne, ak dieťa a niektorý zo zákonných zástupcov nemá trvalý pobyt
vo Veľkom Grobe
Táto suma v súlade s § 28 ods. 6 školského zákona a podľa ustanovenia § 2 písm. c zákona č.
601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie
neprevyšuje 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.
.
2/ Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa
neuhrádza ak sú splnené tieto podmienky:
a) dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
c) dieťa má prerušenú dochádzku do predškolského zariadenia na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
d) dieťa nenavštevuje predškolské zariadenie v čase školských prázdnin

e) príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v bežnom mesiaci
Školský klub detí
1/ Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom klube detí je:
- 15 € mesačne.
2/ Tento príspevok je zákonný zástupca povinný uhrádzať vopred a to najneskôr do
10. dňa v bežnom mesiaci.
3/ Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí
sa neuhrádza ak sú splnené tieto podmienky:
a) zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
b) ak má dieťa prerušenú dochádzku do školského klubu detí na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov

Čl. 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1. pásmo
Deti MŠ

desiata

obed

olovrant

Spolu

Deti 2-6 rokov

0,34 eur

0,80 eur

0,23 eur

1,37 eur

Deti ZŠ

desiata

obed

olovrant

Deti 6-11 rokov

1,08 eur

Spolu
1,08 eur

2. pásmo
Stredná škola
Deti 15-19 rokov

desiata

obed
1,26 eur

olovrant

Spolu
1,26 eur

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré je poberateľom dotácie na podporu výchovy
k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením, ak celková cena stravnej
jednotky pre dieťa základnej a materskej školy je menej ako 1,20-€ , bude 0,17-€.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
Toto VZN č. 1/2019 bolo schválené obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Grobe uznesením
č. 30/2019, zo dňa 21.05.2019.

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 06.2019.
Vo Veľkom Grobe dňa 22.05.2019

Viliam Rigo
starosta obce

