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Obec Veľká Čierna v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 8a ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v spojení s  § 28a, § 59 ods. 2 a 3 a 59a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľká Čierna  č. 01/2022 o určení spádovej materskej 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľká Čierna. 

 

Článok 1 

Účel nariadenia 

(1) Obec Veľká Čierna týmto všeobecne záväzným nariadením určuje spádovú  materskú 

školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, v ktorej dieťa plní povinné predprimárne 

vzdelávanie v nadväznosti na jeho trvalý pobyt v obci Veľká Čierna.  

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) garantuje v spádovej materskej 

škole miesto pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku k 31.8. bežného kalendárneho 

roka s trvalým pobytom v obci Veľká Čierna a ktoré zákonní zástupcovia včas a v termíne 

zápisu prihlásia do spádovej materskej školy na plnenie povinného predprimárneho 

vzdelávania. 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2022 o určení spádovej materskej 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľká Čierna na plnenie 

povinného predprimárneho vzdelávania 

 



Článok 2 

Určenie spádu materskej školy 

Obec Veľká Čierna na svojom území určuje jeden spád materskej školy: 

Materská škola, Veľká Čierna 11, 015 01 Rajec 

 

Článok 3 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2022 o určení spádovej materskej školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľká Čierna na plnenie povinného predprimárneho 

vzdelávania bolo schválené uznesením OZ vo Veľkej Čiernej  č. ../22 dňa ....2022 a nadobúda 

účinnosť od ... 2022.  

Schválené Obecným zastupiteľstvom vo Veľkej Čiernej dňa .... 2022  

 

 

 

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

Ján Matejička, starosta obce 

 

 

 


