
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DANIŠOVCE 

č. 1 /2021 
ktorým sa určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Danišovce 
 

Obecné zastupiteľstvo v Danišovce na základe ustanovení § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s§ 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, v súlade s § 8 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 a s § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení. 

Čl. 1 
Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje  spádovú materskú školu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Danišovce. 

 
Čl. 2 

Základné ustanovenia 

Obec Danišovce je zriaďovateľom: 

1. Materskej školy, Danišovce 

Materská škola, Danišovce je spádová materská škola, v ktorej dieťa plní povinné 
predprimárne vzdelávanie, pre deti s trvalým pobytom v obci Danišovce. 

 
Čl. 3 

Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania 
 
1. Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole v obci, v ktorej 

má trvalý pobyt.  
2. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole 

na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa materskej školy, do ktorej sa 
hlási.  

3. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi 
spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa ako aj zriaďovateľovi materskej 
školy, do ktorej bolo dieťa prijaté. 

Čl. 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Danišovciach. 

2. Oznamovacia povinnosť riaditeľa školy podľa článku 3 odseky 3 a 9 vzniká dňom nástupu 
dieťaťa do materskej školy. 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 bol vyvesený na úradnej tabuli 
a na internetovej stránke obce dňa 1.3.2021. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 
v Danišovciach  č. ... zo dňa ... a nadobúda účinnosť dňa 01.04.2021 

 
Miroslav Výrostek 

                    starosta obce 


