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Schválené Obecným zastupiteľstvom v Jakubove dňa 15.12.2020  

                                                                                                          uznesením č. 46/2020 

 

 

Spracovala a predkladá: Martina Vaseková  

                  

Účinnosť: 15-tym dňom zverejnenia 

 
Obce Jakubov  v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov   a v zmysle  § 6 ods. 12 písm. d)   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, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  

 

 

vydáva toto 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jakubov.sk/
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Všeobecne záväzné nariadenie  
  č. 5/2020,  

ktorým sa mení VZN č.6/2019 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na 
území obce Jakubov 

 
  

Čl. I 
 

Týmto VZN č. 5/2020, ktorý sa mení VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Jakubov  sa mení 

príloha č. 1 

 

 

Čl. II 

 

1) Toto VZN č. 5/2020, ktorým sa mení VZN č. 6/2019 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

obce Jakubov dňa 15.12.2020 uznesením číslo 46/2020.   

2) Toto VZN č. 5/2020, ktorým sa mení VZN č. 6/2019 nadobúda účinnosť 15-tym dňom 

zverejnenia. 

 

 

V Jakubove, dňa 16.12.2020 

 

 

                                                                                                      Mgr. Peter Gajdár 

                                starosta obce  

 

Príloha č. 1 k VZN č. 5/2020, ktorým sa mení VZN č. 6/2019 

 

                                                                                                

Dotácia na rok 2020 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

 a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Jakubov. 

 

 

Kategória škôl a školských zariadení 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku na žiaka v  

Eurách  

Materská škola Jakubov  2 869,980  

Školský klub detí    733,117 

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ  333,492 

 


