
 

 
Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu : VZN č. ..../2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Nová Baňa pre deti s trvalým pobytom v meste Nová Baňa, v ktorej plnia povinné 

predprimárne vzdelávanie. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Predkladá :                            Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta  

Spracovateľ :                         Ing. Jana Brnáková 

                                              úsek školstva, finančné oddelenie    

 

 

Materiál obsahuje :               Návrh na uznesenie 

                                              

V Novej Bani, dňa 15.decembra 2021        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. .../2021 o určení spádovej materskej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa pre deti s trvalým pobytom v meste Nová 

Baňa, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 

 

Dôvodová správa 

Doterajšia legislatíva určovala mestu – ako zriaďovateľovi materských škôl určiť spádové 

materské školy pre deti s trvalým pobytom v meste, v ktorých budú plniť povinné 

predprimárne vzdelávanie  len usmernením. V zmysle legislatívnej zmeny školského zákona 

je v § 59a stanovená povinnosť zriaďovateľa pre deti s trvalým pobytom v meste zabezpečiť 

spádovú materskú školu, v ktorej má garantované miesto každé dieťa, majúce trvalý pobyt v 

meste. Úzko to súvisí s ustanovením § 6 ods.3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve, ktorým sa mestu uložila povinnosť vytvárať podmienky na plnenie 

povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách, ktorých je zriaďovateľom. 

Určením spádovej materskej školy sa dieťaťu vo veku, pre ktoré je  predprimárne vzdelávanie 

povinné, len garantuje miesto v materskej škole podľa trvalého pobytu, pričom rodič môže 

prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie do MŠ podľa vlastného výberu, ak táto 

disponuje voľným miestom. 

 

 

 

 

 

 



N á v r h 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. … /2021 

zo dňa ........ 2021o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Nová Baňa pre deti s trvalým pobytom v meste Nová Baňa, v ktorej plnia povinné 

predprimárne vzdelávanie. 

 

 

              Mesto Nová Baňa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

nesorších zmien a predpisov a v súlade s § 8a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

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

neskorších zmien a predpisov a v súlade s §59a ods.1 zákona č.245/2008 Z . z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne 

záväzné nariadenie (ďalej ako ,,nariadenie“): 

 

Článok I. 

Základné ustanovenia  

 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa pre deti s trvalým pobytom v meste 

Nová Baňa, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 

 

2. Toto VZN sa vzťahuje na materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová 

Baňa. 

 

Článok II.  

Určenie spádovej materskej školy 

 

1. Mesto Nová Baňa určuje za spádovú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Nová Baňa pre deti s trvalým pobytom v meste Nová Baňa, v ktorej plnia 

povinné predprimárne vzdelávanie: Materská škola, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa. 

 

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

povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v meste Nová Baňa a deti 

umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

3. Dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa môže plniť povinné predprimárne 

vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole uvedenej v ods.1, ak ho riaditeľ 

tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.  

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli od 29.11.2021 do 13.12.2021 . 

VZN schválené uznesením MsZ č. .................. dňa ....................... . 

VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od ........................ do ........................ . 

VZN nadobúda účinnosť dňa.................. 

 

 

 

                                                                                      Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, 

         primátor mesta 



Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli od 29.11.2021 do 13.12.2021. Pripomienky k návrhu 

VZN môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 08.12.2021 písomne, elektronicky alebo 

ústne na Mestskom úrade, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa alebo elektronicky na e-

mail: brnakova.jana@novabana.sk 
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