
OBEC Krásna Ves 
okres  Bánovce nad Bebravou 
 
 
 

V Z N  č. 3/2011 
 
 

Všeobecne záväzného nariadenia  
OBCE Krásna Ves  č. 3/2009 

ktorým sa určuje výška finančného príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v 
školských zariadeniach zriadených  

obcou Krásna Ves 
 
Návrh tohto doplnenia nariadenia (VZN)  : 
 

A./  vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :        ...................................... 
 

  B./  zverejnený na internetovej adrese obce dňa :  ................................. 
 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmeny VZN uskutočnené dňa:................................... 
 
Zmena VZN schválená Obecným zastupiteľstvom Obce Krásna Ves dňa .............................. 
pod č. :  VZN 3/2011 
 
Doplnok VZN vyvesený na úradnej tabuli po schválení v OZ dňa: ................................ 
 
 zvesený z úradnej tabule po schválení v OZ dňa: .................................... 
 
a na internetovej stránke obce po schválení v OZ dňa :   ....................................   
 
(úplné znenie k nahliadnutiu na obecnom úrade)  
 

Zmena VZN nadobúda účinnosť dňa:  ....................................... 
 

 
 

 
za obec : Ing. Milan Došek – starosta obce 



Návrh 

VZN č. 3/2011 
 

z 21.09.2011 
 

ktorým sa mení  
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KRÁSNA VES 
KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU 
NÁKLADOV ZA POBYT A STRAVU DIEŤAŤA V ŠKOLSKÝCH 

ZARIADENIACH ZRIADENÝCH  
OBCOU KRÁSNA VES 

č. 3/2009 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi na  základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo 
na VZN č. 3/2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Krásna Ves č. 3/2009 
ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 
úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v školských zariadeniach zriadených obcou Krásna 
Ves:   

 
Týmto VZN sa mení článok 5 body 5 a 7 nasledovne. 
 

Článok 5 
Školské účelové zariadenia - zariadenia školského stravovania 

Školská jedáleň 
5. Stravníci od 2 – 6 rokov /dieťa v MŠ denné 1,12 € v členení: 

Desiata  0,26 €  
Obed   0,64 €  
Olovrant  0,22 €  

7. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba  vo výške 1,12 €. 

 
Ostatné články a body zostávajú nezmenené. 
 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.11.2011 
 
 
V Krásnej Vsi, dňa 14.9.2011 
 
 
 
 

         Ing. Milan Došek 
starosta obce  



 


