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Účinnosť: 15-tym dňom zverejnenia 

Obecné  zastupiteľstvo sa na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona  č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení : 

 

vydáva toto 
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Všeobecne záväzné nariadenie  č. 5/2022 

ktorým sa mení VZN č.10/2021 

o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a 

 mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení 

Všeobecne záväzné nariadenie  
  č. 5/2022,  

ktorým sa mení VZN č. 10/2021 
o určení výšky finančných prostriedkov určených na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka 
školských zariadení 

  

Čl. I 
 

VZN č. 5/2022, ktorý sa mení VZN č. 10/2021 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 

a dopĺňa takto: 

 

Príloha č. 1  

                                                                                                

Finančné prostriedky na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a na žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2022 

 

 

Kategória škôl a školských zariadení 

Výška finančných 

prostriedkov na dieťa/ 

žiaka v  Eurách  

Materská škola Jakubov  4 049,13  

Školský klub detí  759,38 

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ 355,88 

 

 

 

Čl. II 

 

1) Toto VZN č. 5/2022, ktorým sa mení VZN č. 10/2021 bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom obce Jakubov dňa 15.12.2022 uznesením číslo 70/2022.   

2) Toto VZN č. 5/2022, ktorým sa mení VZN č. 10/2021 nadobúda účinnosť 15-tym dňom 

zverejnenia. 

 

 

V Jakubove, dňa 16.12.2022 

 

 

                                                                                                      Mgr. Peter Gajdár 

                                starosta obce  

 


