OBEC PREDAJNÁ

Námestie Juraja Pejku č. 67, 976 63 Predajná, obecpredajna@gmail.com
tel. 048/6192119, fax: 048/6192 345

V súlade s § 4 ods. 3 písm. h) § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z . z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Predajná
č. 2/2021
o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Predajná

Návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „VZN“) na pripomienkovanie podľa
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Dátum začatia lehoty na pripomienkovanie dňa:
Pripomienky zasielať písomne na adresu:
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9.8.2021
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25.8.2021

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 25.8.2021
v Predajnej dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
26.8.2021
VZN nadobúda účinnosť dňa:
10.9.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Predajná vo veciach územnej samosprávy v súlade s ustanovením § 6 ods.
1 Zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovením §59 a §59a
Zákona číslo 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, §8a Zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie o určení spádovej materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Predajná
č. 2 /2021
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa určuje spádová oblasť materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Predajná.
2. Cieľom VZN je, aby každé dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, malo vytvorené
inštitucionálne podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania s prihliadnutím aj na
čo najlepšiu dostupnosť konkrétnej materskej školy.
3. Toto VZN sa vzťahuje na materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Predajná.
Článok II.
Určenie spádovej materskej
školy
1. Spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom na celom území obce Predajná, ktoré plnia
povinné predprimárne vzdelávanie, je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Predajná,
a to:
•

ZŠ s MŠ Predajná, Školská 418/11, 976 63 Predajná

2. Riaditeľ ZŠ s MŠ Predajná, v ktorej je spádová materská škola uvedená v ods. 1, je povinný
prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobyt v obci Predajná a deti
umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať prijatím nového všeobecne záväzného
nariadenia alebo dodatkom k pôvodnému nariadeniu.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Predajná dňa
25.8.2021.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
obce.

Ing. Tatiana Čontofalská
starostka obce Predajná
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