
         Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik, v súlade s ustanoveniami §4 odsek 5 písm. a) bod 6 a §6 

odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj 

"zákon o obecnom zriadení") a v súlade s ustanovením §8a zákona č. 596/2003 z.z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj " zákon o štátnej správe v školstve") vydáva 

      Návrh 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 2/2021 
o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj "nariadenie") určuje spádovú materskú školu zriadenú obcou 

Štítnik pre deti s trvalým pobytom v obci Štítnik, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 
 

Čl. 2 

Základné ustanovenia 

(1)       Obec Štítnik (ďalej aj "obec") je zriaďovateľom Materskej školy Štítnik (ďalej "materská škola") 

bez právnej subjektivity. 

(2)         Materská škola je zriadená obcou Štítnik pri výkone samosprávy1 a je zaradená do Siete škôl a 

školských zariadení SR. 

Čl. 3 

Spádová materská škola 

(1)  Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt 

(ďalej len "spádová materská škola"), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa 

nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako 

spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy príjme na predprimárne vzdelávanie. 

(2) Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne 

vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia 

súdu. 

(3) Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na 

základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej sa 

hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi 

spádovej materskej školy. 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

               Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik na 

svojom zasadnutí dňa................2021. 

VZN vyvesené dňa :  26.08.2021 

VZN schválené OZ v Štítniku dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňa :  

                               Ladislav Belányi 
           starosta obce 


