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Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenský Grob 

 č. 1 /2017 
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenský Grob č.2/2015 zo 

dňa 12.10.2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Slovenský Grob 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe/ ďalej len OZ/ v súlade  § 6 a § 11, ods.4, 

písm.g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 

zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 28 ods.5, §114 ods.6, §116 ods.6, § 140 

ods.10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Čl. I 

 

     Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenský Grob č. 2/2015 o výške príspevku za pobyt 

dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 

klubu detí, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenský Grob sa mení a dopĺňa takto: 

 

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2015 sa nahrádza prílohou č. 1 k VZN 1/2017 a znie takto: 

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy v školskej jedálni. 

 

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín, bol vypracovaný na základe finančných pásiem /pre všetkých platí 3. finančné 

pásmo/  je stanovený nasledovne (suma je stanovená v eurách za stravnú jednotku za deň): 

 

 

Materská škola – 3.pásmo Základná škola – 3. pásmo 

Stravníci od 2 do 6 rokov      stravníci od 6 do 11 rokov stravníci od 11 do 15 rokov 

desiata obed olovrant úhrada desiata obed úhrada desiata obed úhrad 

0,28 0,68 0,23 1,19 0,40 1,01 1,41 0,40 1,09 

 

1,49 

 

 

Zamestnanec školy 

pedagogický/nepedagogický-

MŠ,ZŠ,ŠKD,ŠJ 

Fyzická osoba 

(cudzí stravníci) 

obed úhrada obed úhrada 

1,98 1,98 2,50 2,50 

 

           Príspevok zákonného zástupcu za jedno odobraté jedlo v ŠJ pre dieťa, ktorého rodič je 

v hmotnej núdzi, sa určuje vo výške 0,03 eur. 
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Čl. II 

 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

obce Slovenský Grob UZN č.5 – VII/OZ/2017 zo dňa 11.12.2017 

2.   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2018.      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  JUDr. Štefan Gašparovič, v.r. 

                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené 13.12.2017 


