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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
obce Jakubova Voľa 

 
č. 31/2019 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Jakubova Voľa č. 29/2018 O určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na 

území obce Jakubova Voľa 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Jakubova Voľa vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 
2 a 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 
 
 

Článok 1 
Predmet úpravy 

 
VZN obce Jakubova Voľa č. 29/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa sa mení 
a dopĺňa takto: 
 
V Čl. 3 Určenie výšky dotácie sa menia tieto údaje: 
 
1. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce je určená vo výške 1.663,48 Eur. 
 

 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Jakubova 

Voľa uznesením č. 236/2019 zo dňa 04.04.2019 
 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 24.04.2019 
 
 
                                             

    Ing. Magdaléna SASARÁKOVÁ, v.r. 
starostka obce 


