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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lipníku podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 8a 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 (ďalej len „zákon“)
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 3/2021
o určení spádovej materskej školy
§1
Základné ustanovenia
(1) Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt
(ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia 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.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje spádovú materskú školu na
území obce Veľký Lipník, ktorej zriaďovateľom je obec Veľký Lipník, s cieľom zabezpečiť povinné
predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Veľký Lipník.

§2
Určenie spádovej materskej školy
Spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom na území obce Veľký Lipník je Materská škola
(elokované pracovisko), 065 33 Veľký Lipník 49, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, 065 33
Veľký Lipník 45.

§3
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Veľký Lipník dňa 10.12.2021
uznesením č. 7/5/2021.
(2)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022.

....................................
Ing. Peter Labant
starosta
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