
Všeobecne záväzné nariadenie 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 základných škôl 
 zriadených Mestom Krásno nad Kysucou 

 
 
 

Mesto Krásno nad Kysucou v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov a 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 Mesto Krásno nad Kysucou toto  všeobecne záväzné  nariadenie /ďalej 
len VZN/ 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Toto  VZN určuje : 
a) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
b) výšku príspevku na činnosť školského klubu detí,  
c) výšku príspevku na činnosť centra voľného času 
d) výšku príspevku na úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ 
e) výšku príspevku v školskej jedál 

2. Toto VZN určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základných školách. 
3. Mesto Krásno nad Kysucou je zriaďovateľom :  

Základnej školy, Mládežnícka ul. č. 1343, 023 02 Krásno nad Kysucou, ktorej 
súčasťou sú nasledovné zariadenia : 

1) Školy :Základná škola, Mládežnícka 1343 Krásno nad Kysucou 
                                                   ZŠ - Elokované pracovisko Kalinovská 431, Krásno n/Kys. 
                                                   ZŠ – Elokované pracovisko Michálkov 613, Krásno n/Kys.  

2) Výchovno-vzdelávacie zariadenie:  
  Centrum voľného času, Mládežnícka 1343, Krásno n/Kys. 

                                                  Školský klub detí, Mládežnícka 1343, Krásno n/Kys. 
                                                  Školský klub detí, Kalinovská 431, Krásno n/Kys. 
                                                  Školský klub detí, Michálkov 613, Krásno n/Kys.    

3) Účelové zariadenie : 
                                                  Školská jedáleň, Mládežnícka 1343, Krásno n/Kys. 
                                                  Výdajná školská jedáleň, Kalinovská 431, Krásno n/Kys. 

  
 

b/ Materská škola, Lesnícka č. 1370, 023 02 Krásno nad Kysucou, ktorej 
súčasťou je :      Elokované pracovisko MŠ, Kalinovská 431, Krásno nad Kys. 
                           Elokované pracovisko MŠ, Michálkov 613, Krásno nad Kysucou 
                           Školská jedáleň pri MŠ Lesnícka ul.1370, Krásno nad Kysucou 
 
 
 
c/ Základná umelecká škola, SNP č. 167, 023 02 Krásno nad Kysucou, ktorej  



súčasťou je: Elokované pracovisko, Dunajov č. 235 
                     Elokované pracovisko, Janka Kráľa 2392, Čadca 
                     Elokované pracovisko, Nám. M. Bernáta 745, Oščadnica  
                     Elokované pracovisko. Stará Bystrica č. 680 

            
 

 
 
 

 Článok 2 
Výška poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

§ 1  
Výška príspevku 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov 
materskej  školy mesačne takto: 
1.  v Materskej škole, Lesnícka ul. č.1370 : 

         a/ za celodenný pobyt sumou vo výške 8,- €  za každé jedno nezaopatrené dieťa 
      b/ za poldenný pobyt sumou vo výške 4,- €   za každé jedno nezaopatrené dieťa 
2. v elokovanom pracovisku Michálkov 613, Krásno nad Kysucou 
      a/ za celodenný pobyt sumou vo výške: 8,- € za každé jedno nezaopatrené dieťa 
      b/ za poldenný pobyt sumou vo výške:  4,- € za každé jedno nezaopatrené dieťa  
3. v elokovanom pracovisku Kalinovská 431, Krásno nad Kysucou: 
    a) za celodenný pobyt sumou vo výške  8,- €  za každé jedno nezaopatrené dieťa  
    b) za poldenný pobyt sumou vo výške   4,- €   za každé jedno  nezaopatrené dieťa 

             
§ 2  

Úhrada príspevku 
Tento príspevok  je zákonný zástupca povinný zaplatiť vopred do 10. dňa v mesiaci. 

§ 3  
Oslobodenie od platby príspevku 

Príspevok za dieťa umiestnené v materskej škole sa neuhrádza : 
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zriaďovateľovi materskej školy doklad o tom, 

že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi, 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.   

    
Článok 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  5,00 € na každé  jedno nezaopatrené dieťa. 
2. v elokovanom pracovisku ŠKD Kalinovská  č. 431: 
   výška mesačného príspevku sa stanovuje sumou 5,00 €  na každé jedno nezaopatrené dieťa 
3. v elokovanom pracovisku ŠKD Michálkov č. 613:                                          
   výška mesačného príspevku sa stanovuje sumou 5,00 €  na každé jedno nezaopatrené dieťa   

 
  



§ 2  
Úhrada príspevku 

Tento príspevok  je zákonný zástupca povinný zaplatiť vopred do 10. dňa v mesiaci. 
§ 3  

Oslobodenie resp. zníženie platby príspevku 
Príspevok za dieťa umiestnené v školskom klube detí môže zriaďovateľ znížiť resp. odpustiť : 

a) ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada zriaďovateľa školského klubu detí 
a predloží  doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
v hmotnej núdzi. 

 
Článok 4 

Výška príspevku na činnosť centra voľného času 
§ 1  

Výška príspevku 
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra 
voľného času sa stanovuje nasledovne : 
l. výška mesačného príspevku sa stanovuje sumou 0,10 € za  jedno nezaopatrené dieťa  
   do dovŕšenia 15 rokov veku, ak dieťa odovzdá CVČ Mládežnícka 1343, Krásno  
   nad Kysucou vzdelávací poukaz 
2. výška mesačného príspevku sa stanovuje sumou 1,- € za jedno nezaopatrené dieťa  
    do dovŕšenia 15 rokov veku, ak dieťa neodovzdá CVČ Mládežnícka 1343, Krásno  
    nad Kysucou vzdelávací poukaz 

 
§ 2  

Úhrada príspevku 
Tento príspevok  je zákonný zástupca povinný zaplatiť vopred do 10. dňa v mesiaci. 
 

§ 3  
Oslobodenie resp. zníženie platby príspevku 

Príspevok za dieťa umiestnené v centre voľného času môže zriaďovateľ znížiť resp. odpustiť : 
a) ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada zriaďovateľa centra voľného času 

a predloží  doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
v hmotnej núdzi. 

 
                                                              Článok č. 5  

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdium v ZUŠ 
Výšku 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: 
                                           skupinová forma                     individuálna forma 
-  hudobný odbor                      2 €                                    3,7 €     
-  tanečný odbor                        2 €     
-  literárno-dramatický odbor 2 €       
-  výtvarný odbor                      2 €     
 
 
 
 



2/ štúdium pre dospelých nad  25 rokov veku nasledovne:    
                                            skupinová forma                    individuálna forma 
-     hudobný odbor                     39,5 €                                         61,5 € 
-     tanečný odbor                       39,5 €                                         61,5 € 
- literárno-dramatický odbor    39,5 €                                         61,5 € 
- výtvarný odbor                         39,5 €                                         61,5 € 
 
 

§ 2 
Úhrada príspevku 

Tento príspevok je zákonný zástupca alebo dospelá osoba povinný zaplatiť najneskôr 
za 1. polrok do 31.januára a za 2. polrok do 30.júna. 
 

 
 

§ 3 
Oslobodenie resp. zníženie platby príspevku 

Príspevok za dieťa v ZUŠ môže zriaďovateľ znížiť resp. odpustiť: 
a) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada  
    a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
    k dávke hmotnej núdzi.    

 
Článok 6 

Výška príspevku v školskej jedálni 
§ 1  

Výška príspevku 
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 
jedálni v náväznosti na finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo vydaných 
MŠ SR  sa určuje takto:  

1/ v Školskej jedálni pri ZŠ Mládežnícka: 
     a) zákonný zástupca žiaka I. stupňa základnej školy    1,09 €   
     b) zákonný zástupca žiaka II. stupňa základnej školy   1,16 €   
     c) zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole /dovoz stravy aj pre  MŠ Kalinov,  
        aj pre pre elokovanú triedu MŠ Lesnícka v ZŠ Michálkov/ 
         1. s celodenným pobytom                                           1,27 €   
         2. s poldenným pobytom                                             1,02 €   
    d) dospelý stravník - zamestnanec školy aj cudzí stravník (iná fyzická osoba) 
        finančný limit na nákup potravín                                 1,26 €   
        réžijné náklady                                                             0,99 €  
        úhrada stravy                                                                2,25 €   
2/ v Školskej jedálni pri MŠ Lesnícka 1370 :  

           a) zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole: 
              1. s celodenným pobytom                                  1,27 €  
              2. s poldenným pobytom                                  1,02 €  

     b) dospelý stravník, zamestnanec školy aj cudzí stravník (iná fyzická osoba) 
               finančný limit na nákup potravín          1,26 €   
               režijné náklady            0,96 €   
               úhrada stravy                                   2,22 €   
 
         



Článok 7 
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 
 

§ 1  
Miesto zápisu 

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutočňuje 
1) v Základnej škole, Mládežnícka ul. č. 1343, 023 02 Krásno nad Kysucou 
2) v elokovanom pracovisku, Kalinovská č. 431, 023 02 Krásno nad Kysucou 
3) v elokovanom pracovisku,  Michálkov č. 613, 023 02 Krásno nad Kysucou 

 
§ 2  

Čas zápisu 
Čas zápisu sa určuje od 12.00 hod. do 16. 00 hod. spravidla od 15. januára do 15. februára. 

 
Článok 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Krásno nad Kysucou „ O výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách 
a školských zariadeniach a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky  do 
zákl. škôl zriadených mestom Krásno nad Kysucou zo dňa 28.1.2009 a zrušujú sa aj 
„Dodatky  č. 1 až  6 k VZN o výške príspevku na čiastočnú  ......“   

2.   Všeobecne  záväzné nariadenie mesta Krásno nad Kysucou o výške príspevkov 
      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 a elokovaných pracovísk zriadených Mestom Krásno nad Kysucou 
      schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou na svojom zasadnutí dňa  
      10.12.2014 uznesením č. 81/2014.  

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015. 
 
 
 
                                                                                         Ing. Jozef Grapa 
                                                                                          primátor mesta   

 
 
     
 
                                                                                           


