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Všeobecne záväzné nariadenie č.  43/2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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  

 
 
 
 
 
                     Ing. Jozef Grapa 

Primátor mesta 

 

Návrh VZN vyvesený dňa:                    30.08.2022    

VZN prerokované schválené dňa:       

VZN zverejnené dňa:                             

VZN nadobúda účinnosť dňom:           



Mesto Krásno nad Kysucou v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre toto: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  43/2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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  

 
 

Článok 1 
 
Všeobecne záväzné nariadenie 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 sa mení nasledovne: 
 
 
 

1. „v Článku 3 “ – výška príspevku na činnosť školského klubu detí § 1 Výška príspevku 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených na činnosť školského klubu detí sa 

stanovuje nasledovne: 

1. v Základnej škole, Mládežnícka č. 1343: 
výška mesačného príspevku sa stanovuje sumou 12,00 € na každé jedno nezaopatrené dieťa. 
 
2. v elokovanom pracovisku ŠKD Kalinovská č. 431: 
výška mesačného príspevku sa stanovuje sumou 12,00 € na každé jedno nezaopatrené dieťa. 
 
 

2. „v Článku 6 “ – výška príspevku v školskej jedálni § 1 Výška príspevku 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v nadväznosti 

na finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo vydaných MŠVVaŠ  SR sa určuje takto :  

 
1/ v Školskej jedálni pri ZŠ Mládežnícka:  
 
d/ dospelý stravník – zamestnanec školy aj cudzí stravník/ iná fyzická osoba/ 
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X 1,41 X 1,41 X 2,00 3,41 

 

 

Čl. 2 
Ostatné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia VZN 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 platia podľa VZN č. 
3/2015 Mesta Krásno nad Kysucou schváleného MZ Krásno nad Kysucou uznesením č. 81/2014, 
Dodatku č.1 schváleného MZ Krásno nad Kysucou č. 101/2015 zo dňa 9.12.2015, Dodatku č. 2 
schváleného MZ Krásno nad Kysucou zo dňa 25.5.2016, Dodatku č.3 schváleného MZ Krásno nad 
Kysucou zo dňa 22.6.2017, 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, Dodatku č. 6 k VZN schváleného 
MZ dňa 04.12.2019, Dodatku č. 7 schváleného MZ dňa 3.6.2020, VZN č. 38/2021 zo dňa 02.12.2021, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2015, VZN č. 39/2022 zo dňa 13.4.2022, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN 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. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Krásne nad Kysucou 
dňa .................  

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ............... 
 

 
 

 …………………………  

               Ing. Jozef Grapa  
                            primátor mesta                                                                                         
                                                                                             

                                                                                     

 



V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov: 
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