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Účinnosť: 1. januára 2020 

 
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 
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Čl. I 
 

VZN č. 5/2019, ktorý sa mení VZN 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Jakubov  takto: 
 
V §5 odsek 2  znie: 
 
2) Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci školy a cudzí stravníci),  

v školskej jedálni základnej školy sa skladá z príspevku na nákup potravín na jeden obed podľa 
3. finančného pásma pre stravníkov od 15 do 19 rokov 1,41 € ( slovom: jedno euro, 41/100 
centov)  

 
V §5 odsek 6 sa ruší 
 
 

Čl. II 
 

1) Toto VZN č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č.1/2019 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 
obce Jakubov dňa 11.12.2019 uznesením číslo 62/2019.   

2) Toto VZN č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č.1/2019  nadobúda účinnosť 1.januára 2020. 
 
 
V Jakubove, dňa 13.12.2019 
 
 
                                                                                                    Mgr. Peter Gajdár, v.r. 
                                starosta obce  

                                                                                                

 


