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Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 2/2022 
o zriadení Základnej školy s materskou školou, Javorová alej 1, 

 Chorvátsky Grob a jej súčastí   
 

Obec Chorvátsky Grob v súlade z ustanovením § 6 ods. 1 a ods.  2, § 4 ods. 3 písm. l)  zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom  zriadení  v  znení neskorších zmien a doplnkov, a v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1  a  § 
19 ods. 6  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 (ďalej len „školský zákon“), vydáva toto 

 
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2022  

o zriadení Základnej školy s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob 
 a jej súčastí  

 (ďalej tiež ako „nariadenie“), 
 

na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
§ 1 

 
(1) Obec Chorvátsky Grob na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky číslo: 2022/10821:1-A2101 zo dňa 25.01.2022 o zaradení do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky Základnej školy s materskou školou, Javorová alej 1, 
Chorvátsky Grob, Školského klubu detí, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob, Školskej jedálne, 
Javorová alej  1, Chorvátsky Grob,  Elokovaného pracoviska Javorová alej 1A, Chorvátsky Grob  
a Elokovaného pracoviska, Rubínová 1, Chorvátsky Grob ako súčastí Základnej školy s materskou 
školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob,  s termínom začatia  výchovno-vzdelávacej činnosti od  
1. septembra 2022, 
zriaďuje   Základnú školu s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob od 1. septembra 
2022.  

 
(2)  Obec Chorvátsky Grob na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky číslo: 2022/10821:1-A2101 zo dňa 25.01.2022 o zaradení do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky  Školského klubu detí, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob, 
ako súčasti Základnej školy s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky  Grob, s termínom 
začatia  výchovno-vzdelávacej činnosti od  1. septembra 2022,  

         zriaďuje Školský klub detí, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob, ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob od 1. septembra 2022  . 

 
(3)  Obec Chorvátsky Grob na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky číslo: 2022/10821:1-A2101 zo dňa 25.01.2022 o zaradení do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky Školskej jedálne, Javorová alej  1, Chorvátsky Grob,  ako 
súčasti  Základnej  školy, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob, s termínom  začatia   činnosti  od   

         1. septembra 2022,  
         zriaďuje  Školskú jedáleň, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob, ako súčasť Základnej školy   

s materskou školou,  Javorová alej 1, Chorvátsky Grob od 1. septembra 2022. 
 
(4)  Obec Chorvátsky Grob na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky číslo: 2022/10821:1-A2101 zo dňa 25.01.2022 o zaradení do siete škôl  
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        a školských zariadení Slovenskej republiky, Elokovaného pracoviska Javorová alej 1A, Chorvátsky  
        Grob, ako súčasti Základnej školy s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob   

s termínom začatia  výchovno-vzdelávacej činnosti od  1. septembra 2022,  
         zriaďuje  Elokované pracovisko, Javorová alej 1A, Chorvátsky Grob, ako súčasť Základnej školy 

s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob od 1. septembra 2022. 
 
(5)  Obec Chorvátsky Grob na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky číslo: 2022/10821:1-A2101 zo dňa 25.01.2022 o zaradení do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky Elokovaného pracoviska, Rubínová 1, Chorvátsky Grob 
ako súčasti Základnej školy s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob  s termínom 
začatia  výchovno-vzdelávacej činnosti od  1. septembra 2022,  

        zriaďuje Elokované pracovisko,  Rubínová 1, Chorvátsky Grob, ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob od 1. septembra 2022. 

 
 

§ 2 
 

(1)  Návrh  tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob  č. 2/2022 o zriadení Základnej 
školy s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky  Grob a jej  súčastí bol po dobu  najmenej 15 
dní vyvesený na úradnej tabuli v obci a zverejnený na webovom sídle obce a následne Obecné 
zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob na svojom zasadnutí dňa 14.06.2022 schválilo toto 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 2/2022 o zriadení Základnej školy 
s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob a jej súčastí Uznesením č. 153/2022. 
 

(2) Po jeho schválení obecným zastupiteľstvom bolo toto nariadenie  vyhlásené  jeho  
        vyvesením  na úradnej tabuli v obci  dňa 16.06.2022 a účinnosť nadobúda dňa 01.09.2022   
        pri súčasnom splnení podmienky jeho predchádzajúceho vyvesenia po dobu 15 dní na  
        úradnej  tabuli v obci pred termínom jeho účinnosti.  
 
(3)  Originál tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob   č. 2/2022 o zriadení  
        Základnej školy s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob a jej súčastí je uložený na  
        sekretariáte obecného úradu. 
        Elektronická verzia tohto nariadenia   je zverejnená na webovom sídle obce ako: Všeobecne  
        záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob   č. 2/2022 o zriadení Základnej školy s materskou  
        školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob a jej súčastí. 
   
       Obec  Chorvátsky Grob                                                                                     
                                                                               
                                                                                   

 
 

JUDr. Mgr.  Vladimíra Vydrová v.r. 
starostka   
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• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob č. ..../2022 o zriadení Základnej 
školy s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob a jej súčastí  

         
 Vyvesený dňa: 30.05.2022                                           Zvesený dňa:  15.06.2022   

 
 
 
 

• Lehota na pripomienkovanie návrhu do:  08.06.2022 
 
 

• Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob   č. 2/2022 o zriadení Základnej školy 
s materskou  školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob a jej súčastí  

 
              Vyvesené dňa: 16.06.2022                                                Zvesené dňa: 01.07.2022 
 
 
 
 
 
 

• Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob   č. 2/2022 o zriadení Základnej školy 
s materskou  školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob a jej súčastí  
nadobúda účinnosť dňa: 01.09.2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


