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N Á V R H  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  Č. 3/2021 

o určení spádovej materskej školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Dolná Strehová 

  

 

Článok I.  

Úvodné ustanovenie  

  

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa určuje spádová oblasť materskej 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Strehová. 

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 Dolná Strehová: 

Základná škola s Materskou školou v Dolnej Strehovej, elokované pracovisko Materská škola, 

Hlavná 151, 991 02 Dolná Strehová. 

  

Článok II.  

Určenie spádovej materskej 

školy  

  

1. Spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom na celom území obce Dolná Strehová 

a pre deti s trvalým pobytom na území okolitých obcí  Ľuboriečka, Vieska a Slovenské Kľačany, 

ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie, je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Dolná Strehová a to: 
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 Základná škola s Materskou školou v Dolnej Strehovej, elokované pracovisko 

Materská škola, Hlavná 151, 991 02 Dolná Strehová 

 

2. Riaditeľ spádovej materskej školy uvedenej v ods. 1 je povinný prednostne prijať na povinné 

predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobyt v obci Dolná Strehová, Ľuboriečka, Vieska 

a Slovenské Kľačany 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 Dolná 

Strehová dňa .............................. uznesením č. ................ 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli obce Dolná Strehová. 

  

   

 

 

V Dolnej Strehovej,  dňa 12.10.2021                     

 

 

 

 

 

                                                                       .................................................................. 

                              Ing. Ľuboslav Dobrocký - starosta obce 


