Obecné zastupiteľstvo v Jaklovciach na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Jaklovce toto

Všeobecné záväzné nariadenie
obce Jaklovce č. 2/2014 – dodatok č.1
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Jaklovce
Dopĺňa sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Jaklovce č. 2/2014 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na území obce Jaklovce o dotáciu na prevádzku školskej jedálne v sume 4.000,EUR, pričom Príloha č.1 sa mení nasledovne:

Príloha 1
Dotácia na rok 2014 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Počet detí a žiakov
k 15.9.2013

43

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka
školy, škol. zariadenia /rok
v eurách
1.543,-EUR

194

170,21 EUR

151

43,38 EUR

Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola
Školská jedáleň
Centrum voľného času
Dopĺňa sa zároveň nasledovné ustanovenie:

Školský klub detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu pri základnej škole
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5,- EUR.
2.. Príspevok rodič uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Oslobodenie od úhrady príspevku v školskom klube detí
1. Obec Jaklovce ako zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení príspevku,
ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu.
2. Príspevok sa nevracia pri bezdôvodnom vymeškávaní vyučovania alebo činnosti.
3. Príspevok sa vráti pri prerušení činnosti zo strany zriaďovateľa na viac ako štyri týždne v
jednom slede.

6. Časť
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Jaklovce sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Jaklovciach dňa 13.10.2014 uznesením č. 135/2014 písm. b.) a c.).
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie obce Jaklovce č. 2/2013 zo dňa 31.3.2014.
3. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného
zastupiteľstvo v Jaklovciach.

nariadenia schvaľuje

Obecné

4. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 29.10.2014.
V Jaklovciach, dňa 13.10.2014

JUDr. Pavol Kuspan
starosta obce
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