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MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES 

 

Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 3/2021  

o určení spádovej materskej školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti  

Mesta Spišská Stará Ves  na povinné predprimárne vzdelávanie  

 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 2. 8. 2021 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 2. 8. 2021 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 2. 8. 2021 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 13. 8. 2021 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 13. 8. 2021 

 

Pripomienky zaslať: 

 písomne na adresu: Mesto Spišská Stará Ves, Mestský úrad, Štúrova 228/109,  

                                  061 01 Spišská Stará Ves 

 elektronicky na adresu: mesto@spisskastaraves.sk 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to 

najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

Na rokovaní MsZ v Spišskej Starej Vsi:  
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta:  
VZN nadobúda účinnosť dňom:  

 

 

 

 



N á v r h  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Stará Ves č. 3/2021  

o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  

Mesta Spišská Stará Ves na povinné predprimárne vzdelávanie  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 59a ods. 

1 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), podľa ktorého je predprimárne 

vzdelávanie povinné, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):  

 

Článok 1. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom VZN je určiť spádovú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská 

Stará Ves na povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Spišskej Starej 

Vsi a v miestnej časti Lysá nad Dunajcom.   

 

Čl. 2 

Spádová materská škola 

 

1. Mesto je zriaďovateľom Materskej školy, Štúrova 232/131, Spišská Stará Ves,  ako 

organizačnej zložky Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi, Štúrova 231/123  (ďalej len 

materská škola).  

2. Na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania detí materskej školy je na území mesta 

Spišská  Stará  Ves  a  miestnej časti Lysá nad Dunajcom určená spádová materská škola  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Stará Ves podľa čl. 2 ods. 1 tohto VZN.   

3. Mesto Spišská Stará Ves uzatvorilo písomnú dohodu o spádovej materskej škole s obcami 

Havka, Majere.  

4. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole mesta Spišská 

Stará Ves, ak zákonný zástupca 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 prijme na predprimárne vzdelávanie.  

5. Riaditeľka spádovej   materskej školy prednostne prijíma a zabezpečuje povinné 

predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Spišská Stará Ves a m. č. Lysá 

nad Dunajcom, ak rodič nevybral inú materskú školu pre dieťa na povinné predprimárne 

vzdelávanie.  

 

Čl. 3 

      Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Určenie spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Stará Ves 

podľa Čl. 2 je záväzné od 1. 9. 2021. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. 9. 2021. 

 

 

V Spišskej Starej Vsi,  2. augusta 2021 

 

 

                                                                                                      Ing. Ján Kurňava 

                                                                                                         primátor mesta 


