Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice v zmysle § 6 a § 11 zákonač. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 a § 59 a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade
s ustanoveniami § 2 písm. g) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a na základe § 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 vydáva toto :

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 8/2022
o určení spádovej Materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Šivetice
Článok I.
ÚVODNE USTANOVENIA
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len „VZN „) sa určuje spádová oblasť
materskej školy. Ktorej zriaďovateľom je Obec Šivetice.
2. Spádovú materskú školu tvorí celé územie obce Šivetice a územie susedných obcí na
základe dohody obcí.

Článok II.
URČENIE SPÁDOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY
1. Pre materskú školu na území obce Šivetice sa určuje spádová materská škola :
Materská škola, č. 96, 049 14 pošta Licince
2. Spádovú materskú školu tvorí celé územie obce Šivetice a územie susednej obce
Prihradzany, ktorá nemá zriadenú materskú školu, v ktorej dieťa plní povinnú školskú
dochádzku.
3. Spádová materská škola je určená pre deti, ktoré plnia povinné predpimárne
vzdelávanie s trvalým pobytom na celom území obce Šivetice s trvalým pobytom na
území obce Prihradzany a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Článok III.
PLNENIE POVINNÉHO PREDPIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
1. Dieťa plní povinné predpimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole z obce
Šivetice a obce Prihradzany, v ktorej má trvalé bydlisko, ak zákonný zástupca pre
dieťa nevyberie inú materskú školu.

2. Dieťa môže plniť povinnú predškolskú dochádzku v materskej škole mimo spádovej
materskej školy, v ktorej má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa materskej školy, do
ktorej sa hlási.

Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmeny a doplnky nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.07.2022.
3. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2022 o určení školského obvodu bol
vyvesený dňa 08.06.2022.
4. Na tomto VZN obce Šivetice sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice dňa
29.06.2022 uznesením č. 139/06/2022

V Šiveticiach, 29.06.2022

Ľudevít Sendrei
starosta obce

