
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasov č. 9/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce 

Jasov   

Dodatok č.9 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jasove uznesením č. 47/06OZ/2019 prijatým na svojom riadnom 

rokovani dňa 28.6.2019 podľa §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení 

neskorších zmien a doplnkov v súlade s §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, so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

záknom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy  v znení 

neskorších zmien a doplnkov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 

 

Článok 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasov č.9/2009 o  určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jasov  

prijaté obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2009 sa   m e n í   nasledovne: 

 

1. Príloha č.1 k VZN č. 9/2009 znie: 

 

Dotácia na rok 2019 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka 

školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

 

Kategória škôl 

a školských zariadení 

Dotácia na mzdy a prevádzku 

na dieťa materskej školy a na 

žiaka a dieťa školského 

zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Jasov  

v eurách 

Materská škola Jasov 

Hlavná 46 4363,636 

Školská jedáleň pri ZŠ 

Jasov 226,236 

Školský klub detí 595,84 

 

 

 

 Článok 2 

Záverečné ustanovenia  

 

(1) Na dodatku č. 9  Všeobecne záväzného nariadenia obce Jasov č. 9/2009 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území obce Jasov  sa Obecné zastupiteľstvo obce Jasov 

uznieslo dňa 28.6.2019 uznesením č.47/06OZ/2019. 



(2) Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce  Jasov. 

 

 

 

Účinnosť 

Táto zmena nadobúda účinnosť _________________. 

   

 

 

 

 

 

 

 

     Marián Dzurik 

      starosta obce 

 

 

 

 

 

Návrh nariadenia zverejnený: 7.3.2019 

Nariadenie vyvesené dňa: 25.7.2019 

Zvesené dňa : _____________________ 

 
 


