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Všeobecne záväzného nariadenia obce Olešná
o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci Olešná
č. 3/2021
Obec Olešná v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 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 a zmysle § 28a a § 59a zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení
neskorších predpisov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Olešná
o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci Olešná
Obecné zastupiteľstvo obce Olešná podľa § 11, ods. 4 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej len
„VZN“).

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1.

Účelom tohto VZN podľa § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. je určiť spádovú materskú školu
v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Olešná v záujme vytvorenia podmienok pre plnenie povinného
predprimárneho vzdelávania pre deti s trvalým pobytom v obci Olešná.

Čl. 2
Pôsobnosť
1.

Pôsobnosť tohto VZN sa vzťahuje na materskú školu, ktorej zriaďovateľom je obec Olešná, a to:

Materská škola s pracoviskami Olešná Polgrúň 464 a Olešná Rovňany 618.

Čl. 3
Určenie spádovej materskej školy
1.Obec Olešná má na svojom území zriadenú jednu spádovú materskú školu, ktorá je spádovou
materskou školou pre celé územie obce Olešná, s pracoviskami Olešná Polgrúň 464 a Olešná Rovňany
618.

Čl. 4
Všeobecné ustanovenia
1.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského
roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne
vzdelávanie povinné.

2.

Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole v obci, v ktorej má trvalé bydlisko (ďalej
len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú materskú školu.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
v materskej škole.

3.
4.

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne
vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej
škole.

Zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, môže dieťa prihlásiť
na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevovalo pred
začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, na základe žiadosti, ktorú podáva riaditeľovi
materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti
a dorast.
5.
6.
7.

Zákonný zástupca dieťaťa môže pre svoje dieťa vybrať aj inú materskú škola, ako je spádová materská
škola (mimo časti územia spádovej materskej školy, aj mimo územia obce, v ktorej má dieťa trvalé
bydlisko).
Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho

riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne
vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci Olešná a deti umiestnené v zariadení na základe
rozhodnutia súdu.

Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Olešnej dňa 25.11.2021
uznesením č. 240/2021.
2. Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava, k určeniu spádovej materskej
školy sa vzťahujú osobitné predpisy:
a. zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b. zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným nariadením.
4. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Olešná
č. 3/2021 zverejnený na úradnej tabuli obce Olešná a na webovom sídle obce Olešná odo dňa
04.11.2021 do 24.11.2021 pred rokovaním obecného zastupiteľstva a v zmysle § 6 ods. 8 zákona č.
396/1990 Zb. bolo Všeobecne záväzné nariadenie obce Olešná č. 3/2021 vyvesené na úradnej tabuli
Obce Olešná dňa 30.11.2021 po zasadnutí obecného zastupiteľstva.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15.12. 2021 a právoplatnosť
dňom15.12.2021 (15-tym dňom od vyvesenia VZN na úradnej tabuli obce Olešná).

...........................................
v. r. Štefan Cudrák
starosta obce

Výpis Uznesenia 240/2021
Z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná zo dňa 25.11.2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
S ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Olešná č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti
s trvalým pobytom v obci Olešná v predloženom znení.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Olešná č. 3/2021 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
Hlasovanie poslancov:
Za:

7

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Neprítomní:

2

Ing. P. Duraj, M. Fojtík, Š. Fuják, Mgr. M.
Perďochová, Mgr. J. Papíková, PhDr. K. Prengelová,
PhD., T. Škulaviková

Ing. A. Dočár, R. Vyrobík

V Olešnej, dňa: 26.11.2021
v. r. Štefan Cudrák
starosta obce

