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Mestské zastupiteľstvo v Podolínci v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, § 6 ods.3 písm. b) a § 8a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec o určení spádovej materskej školy (ďalej len 

„VZN“):   

Čl. I.   

Úvodné ustanovenia   

1. Cieľom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť spádovú materskú školu, v ktorej 
dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v nadväznosti na jeho trvalý pobyt v meste 
Podolínec.   

2. Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú na materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Podolínec:  Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská 
2, Podolínec (materská škola).  

Čl. II. 

Určenie spádovej materskej školy 

1. Spádovou materskou školou pre každé dieťa s trvalým pobytom na celom území mesta 
Podolínec, ktoré dosiahne päť rokov veku k 31.8. bežného kalendárneho roka a ktoré plní 
povinné predprimárne vzdelávanie, je materská škola: Elokované pracovisko ako súčasť 
Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec. 

2. Riaditeľ materskej školy uvedenej v ods. 1 je povinný prednostne prijať na povinné 
predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v meste Podolínec a deti umiestnené v 
zariadení na území mesta Podolínec na základe rozhodnutia súdu. 

3. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má plniť povinné predprimárne vzdelávanie je povinný 
včas a v termíne zápisu prihlásiť dieťa do príslušnej materskej školy.  

4. Riaditeľ spádovej materskej školy môže prijať na plnenie povinného predprimárneho 
vzdelávania aj dieťa s trvalým pobyt v inej obci, ak to umožňujú kapacitné možnosti 
materskej školy.  

Čl. III.  

Záverečné ustanovenia   

1. Deti, ktoré boli prijaté do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Podolínec 
pred účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia ostávajú i naďalej zaradené do 
materskej školy. 

2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Podolínci uznesením č. XXX/2021 
zo dňa 18.10.2021. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
po jeho schválení. 
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