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Obecné zastupiteľstvo obce Ivanka pri Nitre vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právny predpisov a § 11a zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo  

na tomto 

Všeobecne záväznom nariadení 

č. 2/2022  

o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre 

 

I. Účel dokumentu 

Určenie spádovej materskej školy, v ktorej dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie  

v nadväznosti na jeho trvalý pobyt v obci Ivanka pri Nitre  

II. Oblasť platnosti 

V súlade s § 59a ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 určuje spádovú materskú 

školu, ktorá je  v zriaďovateľskej pôsobnosti v obci Ivanka pri Nitre  

III. Všeobecné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) garantuje v spádovej materskej škole – MŠ 

Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300 miesto pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku k 31.8. 

bežného kalendárneho roka s trvalým pobytom v obci Ivanka pri Nitre a ktoré zákonní zástupcovia 

včas a v termíne zápisu prihlásia do príslušnej spádovej materskej školy na plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania.  

IV. Prechodné a záverečné ustanovenia 

(1) Deti, ktoré boli prijaté do materských škôl , ktoré nie sú v  zriaďovateľskej pôsobnosti  obce pred 

účinnosťou tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 ostávajú zaradené v týchto materských 

školách.  

(2) Toto VZN bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Ivanke pri Nitre dňa 

................. uznesením číslo ..................... a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia VZN na 

úradnej tabuli.  

 

  V Ivanke pri Nitre, dňa ...................2022    Ing. Jana Maršálková 

                                                                                                                starostka obce 
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Dôvodová správa   

 

  V zmysle legislatívnej zmeny školského zákona je v § 59a stanovená povinnosť zriaďovateľa 

pre deti s trvalým pobytom v obci zabezpečiť spádovú materskú školu, v ktorej má garantované 

miesto každé dieťa, majúce trvalý pobyt v obci Ivanka pri Nitre. Úzko to súvisí s ustanovením  

§ 6 ods.3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve, ktorým sa obci uložila 

povinnosť vytvárať podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských 

školách, ktorých je zriaďovateľom. Spádovosť sa týka len materských škôl zriadených obcou/ 

mestom, netýka sa súkromných ani cirkevných materských škôl.  

 Z uvedeného dôvodu predkladáme na schválenie návrh VZN č. 2/2022 o určení spádovej 

materskej školy, aby sme si ako zriaďovateľ, splnili zákonnú povinnosť a garantovali miesta  

v materskej škole pre deti s trvalým pobytom v obci. Samozrejme právo zákonného zástupcu vybrať 

si na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pre svoje dieťa aj inú, ako spádovú materskú 

školu podľa trvalého pobytu je podmienené dostatkom kapacít vo vybratej materskej škole.  

 Všetky varianty plnenia povinného predprimárneho vzdelávania ako i povinnosti z neho 

vyplývajúce, riaditeľky materských škôl dostali spracované v dokumentoch z MŠ VVŠ SR.  

So zriaďovateľom prebrali kapacitné možnosti prijímania detí od 1.9.2021 s dôrazom prednostne 

prijímať päť ročné deti k 31.8.2021, ako i deti, ktoré ešte nedosiahli školskú zrelosť. 

 

 

 

 

 


