
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 4/2021 

zo dňa 15.12.2021 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. 

 

 

              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 nariadením MsZ č. 4/2021 dňa 15.12.2021. 

VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 17.12.2021 do 31.12.2021. 

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022. 

 

 

 

                                                                                      Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, 

         primátor mesta 

 


