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Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2022 

o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Fačkov na povinné 

predprimárne  vzdelávanie 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Fačkove v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 59 a ods. 1 zákona č. 245/2008 

o výchove a vzdelávaní ( školský zákon), podľa ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,VZN“): 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia  

1. Účelom VZN je určiť spádovú Materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Fačkov na 

povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Fačkov. 

 

Článok 2 

Spádová materská škola 

1. Obec Fačkov je zriaďovateľom Materskej školy so sídlom Fačkov č. 190, 01315 Fačkov ( ďalej len 

materská škola). 

2. Na plnenie povinného predprimarného vzdelávania detí materskej školy je na území obce Fačkov 

určená spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Fačkov podľa ods. 1 čl. 2 tohto 

VZN. 

3. Obec Fačkov uzatvorila písomnú dohodu o spádovej materskej škole s obcou  Čičmany. 

4. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole Obce Fačkov, ak zákonný 

zástupca pre dieťa nevyberie  inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie 

aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne 

vzdelávanie. 

5. Riaditeľka spádovej materskej školy prednostne prijíma a zabezpečuje povinné predprimárne    

vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Fačkov, ak rodič nevybral inú materskú školu pre dieťa na 

povinné predprimárne vzdelávanie. 

Článok 3 

Spoločné a záverečné ustanovenia  

1. VZN č. 2/2022 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Fačkov na 

povinné predprimárne vzdelávanie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Fačkov dňa 

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

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.09. 2022  

 

Vo Fačkove, dňa 28.06. 2022                                                         

                                                                                                                Miroslav Čerňanec  

                                                                                                                      starosta obce 
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Návrh VZN  Schválené VZN 

 

Vyvesený dňa: 28.06.2022      ................................ Vyvesené dňa:  ................................... 

           pečiatka, podpis                            pečiatka, podpis 

 

 

Zvesený dňa:                       ................................... Zvesené dňa:  ................................... 

                                                 pečiatka, podpis                            pečiatka, podpis 

 

 


