
Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenský Grob č. 3/2019 

 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenský Grob č. 4/2016 o financovaní 

základných umeleckých škôl, materských škôl 

a školských zariadení, ktoré pôsobia na území obce Slovenský Grob v znení zmien 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe podľa § 6 ods. 1a a §11 ods.4 písm. g) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. c) 

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

niektorých predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Čl. I 

 

      Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenský Grob č. 4/2016 o financovaní základných 

umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré pôsobia na území obce 

Slovenský Grob v znení zmien sa mení nasledovne:  

Pôvodné znenie § 4 sa vypúšťa a nahrádza sa: 

 

§4  Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

      Minimálna (garantovaná) výška dotácie na jedného žiaka 

 

1.   Minimálna výška dotácie na prevádzku a mzdy nižšie uvedených škôl a školských zariadení 

na kalendárny rok je nasledovná: 

 

1.1.   na dieťa/žiaka školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Slovenský 

Grob najmenej vo výške  

a) 2 137,44 € na 1 dieťa materskej školy pre MŠ 

b) 293,40 € na 1 žiaka základnej školy pre ŠKD 

c) 239,53 € na 1 potenciálneho stravníka školskej jedálne pre ŠJ /spolu žiaci ZŠ + deti MŠ/ 

1.2.   na žiaka školy (do 15 rokov veku) pre neštátneho zriaďovateľa najmenej vo výške 

a) 1 492 € € na 1 žiaka v individuálnej forme štúdia súkromnej základnej umeleckej 

školy 

b) 487 € na 1 žiaka v skupinovej forme štúdia súkromnej základnej umeleckej školy 

 

2.    Okrem dotácie uvedenej v odseku 1, je možné uvedeným školám a školským zariadeniam 

poskytnúť aj vyššiu dotáciu na 1 žiaka z rozpočtu Obce na kalendárny rok. Rozhoduje o tom 

Obecné zastupiteľstvo v rámci schvaľovania rozpočtu alebo zmien rozpočtu obce na daný rok 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1.   Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Slovenský Grob 

uznesením č.6.-VI/OZ/2019 zo dňa 9. 12. 2019. 

2.    Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020. 

 

                                                                                                 JUDr. Štefan Gašparovič 

                                                                                                         Starosta obce 

 

Zverejnené 11.12.2019 


