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Obecné zastupiteľstvo v Palíne v súlade s článkom 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa 

§ 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 6 ods. 3 písm. b) 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 § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení.  

 

Čl. 1 

                                                  Predmet všeobecne záväzného nariadenia  

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje spádovú materskú školu.  

  

 

 



                                                                                 Čl. 2  

                                                                 Základné ustanovenia  

1.  Obec Palín je zriaďovateľom  Základnej školy s materskou školou v Palíne.  

2.  Spádová materská škola tvorí územie obce Palín vymedzené týmto nariadením, v   ktorom  

dieťa plní  povinné predprimárne vzdelávanie. Obec Palín po dohode s obcami  Senné, 

Stretava, Stretavka, Dolný Les - Budkovce určuje spádovosť pre  materskú  školu.  

  

                                                                                  Čl. 3           

Plnenie povinnej školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania 

 Dieťa v zmysle osobitného predpisu plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej 

materskej škole, v ktorej má trvalé bydlisko.  Dieťa môže podľa osobitného predpisu plniť 

povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej materskej škole na žiadosť zákonného zástupcu 

žiaka a so súhlasom riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do 

ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy, v ktorej 

má dieťa trvalé bydlisko ako aj zriaďovateľovi materskej školy do ktorej bolo dieťa prijaté.  

                                                                               Čl. 4                        

Spádová materská škola 

1. Pre  materskú školu na území obce Palín sa zriaďuje spádová materská škola. Spádovú 

materskú školu tvorí územie obce Palín a územie susedných obcí, ktoré nemajú zriadenú 

materskú školu, v ktorej dieťa plní povinnú školskú dochádzku.  

2. Spádová Základná škola s materskou školou v Palíne  

Senné, Stretava, Stretavka, Dolný Les - Budkovce           

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenie 

1. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Palíne, dňa 07.04.2021 uznesením č.5   

  

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 14.04.2021 

  

  

V Palíne,   dňa  13.04.2021                                                       ________________________  

                                             Tibor Tomko, v.r.  

                                                  starosta obce  

                                                                            


