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Obecným zastupiteľstvom obce Jakubov schválené dňa 14.12.2021 

          uznesením č. 53/2021 

 

 

 

 

Spracovala a predkladá: Martina Vaseková – ekonomické oddelenie 

 

Účinnosť: 1.januára 2022 

 Obec Jakubov pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti v súlade s § 6) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle, § 28, § 114, a § 

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

niektorých zákonov a v zmysle § 5 a § 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  

 

 

vydáva toto 

 

 

http://www.suchohrad.sk/
https://cuet.slovensko.sk/


2 
VZN č. 11/2021, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2021, 

 ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o výške príspevku na  

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) dopĺňa výšku príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v §5 Školská jedáleň 

pri základnej škole. 

 

 

     V §5 Školská jedáleň pri základnej škole sa dopĺňa odsek 9) a 10), ktorý znie: 

 

 

9) Príspevok na réžiu za detského stravníka na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou v školskej jedálni je za každý mesiac určený jednotne, ak sa žiak aspoň jeden 

deň v danom mesiaci odstravoval, bez nároku na vrátenie pomernej čiastky z réžie. 

Paušálny mesačný príspevok za stravníka –  

- žiaka ZŠ je stanovený vo výške 3,50 Eur/mesiac.  

- za jedného súrodenca žiaka ZŠ vo výške 2,00 Eur/mesiac 

- za každého ďalšieho súrodenca žiaka ZŠ vo výške 0,00 Eur/mesiac 

 

10) Príspevok sa uhrádza ako mesačný paušál spolu s príspevkom na potraviny. Zákonný 

zástupca žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok bezhotovostne na účet Základnej 

školy Jakubov (Školská jedáleň pri ZŠ) vedený v Prima banke Slovensko, a.s. IBAN 

SK27 5600 0000 0032 4905 0007 a to do 18. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

   
 

 

 

§ 2 
Záverečné  ustanovenia 

 
 
1) Zmeny a doplnky tohto všeobecného záväzného nariadenia schvaľuje obecné 

zastupiteľstvo Obce Jakubov. 
  

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Jakubove 
dňa 14.12.2021 uznesením č. 53/2021 a nadobúda účinnosť 1. januára 2022. 

 
   
 
V Jakubove, dňa 15.12.2021 

 

 

 

 _________________ 

                       Mgr. Peter Gajdár 

                  starosta obce 


