
D O D A T O K č. 6  
k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krásno nad Kysucou č. 3/2015  

O výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach 

zriadených Mestom Krásno nad Kysucou a o zápise detí na plnenie povinnej školskej 

dochádzky do základnej  školy zriadených Mestom Krásno nad Kysucou 

Tento návrh dodatku č.6 všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Krásno nad Kysucou / 

ďalej len VZN/ určuje  

- ,,v Článku 6 “ – výška príspevku v školskej jedálni § 1 Výška príspevku 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej 

jedálni v náväznosti na finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo vydaných 

MŠVVaŠ  SR sa určuje takto : 

1/ v Školskej jedálni pri ZŠ Mládežnícka: 

a/ zákonný zástupca žiaka I. stupňa základnej školy   – režijné náklady     5€ 

b/ zákonný zástupca žiaka II. stupňa základnej školy  – režijné náklady    5€ 

c/ zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole/ dovoz stravy aj pre elokované triedy ZŠ 

Mládežnícka, pre  elokovanú triedu MŠ, Kalinovská č.431 /  

1.  s celodenným pobytom – predškoláci       -režijné náklady              5€ 

2.  s poldenným   pobytom – predškoláci      - režijné náklady             5€ 

d/ dospelý stravník – zamestnanec školy aj cudzí stravník/ iná fyzická osoba/ 

režijné náklady     / na jedno hlavné jedlo/                                                   1,50€ 
 

- ,, v  Článku 2“ – výška poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole §1 Výška 

poplatku 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej školy mesačne takto : 

1. v Materskej škole, Lesnícka č.1370: 

a/ za celodenný pobyt sumou vo výške 10€ za každé nezaopatrené dieťa 

             b/ za poldenný pobyt sumou vo výške    5€ za každé nezaopatrené dieťa 

2. v elokovanom pracovisku ,Michálkov č.613: 

             a/ za celodenný pobyt sumou vo výške 10€ za každé nezaopatrené dieťa 

             b/ za poldenný pobyt sumou vo výške    5€ za každé nezaopatrené dieťa 

3. v elokovanom pracovisku, Kalinovská 431: 

             a/ za celodenný pobyt sumou vo výške 10€ za každé nezaopatrené dieťa 

             b/ za poldenný pobyt sumou vo výške    5€ za každé nezaopatrené dieťa 

 

- ,, v  Článku 5 “ – výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 

štúdiom v ZUŠ §1Výška príspevku 

 

Výška príspevku v základnej umeleckej škole na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 

štúdiom sa stanovuje nasledovne pre jednotlivé odbory. Výška mesačného príspevku sa 

stanovuje sumou pre: 

1/ štúdium pre dospelých do dovŕšenia 25.roku veku nasledovne a pre ťažko zdravotne 

postihnutých nad 25 rokov veku nasledovne: 

- pre hudobný odbor v individuálnej forme                    4€   / mesačne/ 

 

 

 

 



Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú zahrnuté v tomto dodatku platia podľa pôvodného VZN 

č.3/2015 Mesta Krásno nad Kysucou schváleného MZ Krásno nad Kysucou uznesením 

č.81/2014 a Dodatku č.1 schváleného MZ Krásno nad Kysucou č. 101/2015 zo dňa 9.12.2015 

a Dodatku č. 2 schváleného MZ Krásno nad Kysucou zo dňa 25.5.2016 a Dodatku č.3 

schváleného MZ Krásno nad Kysucou zo dňa 22.6.2017 a Dodatku č.4 schváleného MZ 

Krásno nad Kysucou zo dňa 05.06.2019, Dodatku č.5 schváleného MZ Krásno nad Kysucou 

zo dňa 4.9.2019. 

 

 

Tento dodatok č.6 k VZN bol prerokovaný sa schválený na Mestskom zastupiteľstve dňa  

04.12.2019 a nadobúda platnosť 15- tým dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta 

Krásno nad Kysucou 

 

 

Vyvesené dňa 19.11.2019 

Zvesené dňa :  

                                                                                                  Ing. Jozef Grapa 

         Primátor mesta   

 

 


