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Obec Raková v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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 a zmysle § 28a a § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení   v y d á v a    toto 
 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková  

č. 1/2021 

o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom 

v Obci Raková  
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Raková podľa § 11, ods. 4 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení obce (ďalej len „VZN“). 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Účelom tohto VZN podľa § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. je určiť spádovú materskú školu 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková v záujme vytvorenia podmienok pre plnenie 

povinného predprimárneho vzdelávania pre deti s trvalým pobytom v Obci Raková.  

 

Článok 2 

Pôsobnosť 

 

1. Pôsobnosť tohto VZN sa vzťahuje na materské školy, ktorých zriaďovateľom je obec 

Raková, a to: 

Materská škola, Fojstvo 1253, Raková 

Materská škola, Korcháň 1070, Raková 

 

Článok 3 

Určenie spádovej materskej školy 

 

1. Obec Raková má na svojom území zriadené dve spádové materské školy, ku ktorým 

určuje časť svojho územia vymedzenú konkrétnymi miestnymi časťami. 

 

A/   Materská škola, Fojstvo 1253, Raková: 

 

Bukovina, Fojstvo I., Fojstvo II., Kykuľa, Postalka, Prílohy, Stodolčiska, Trstená I., 

Trstená II., U Baloňa, U Blažička, U Drozda, U Gala, U Halušky, U Hura, U Kajánka, 

U Krištofa, U Kuči, U Kukoľa, U Mačiska, U Maslíka, U Matuška, U Matysa, U Miča, 

U Moravčíka, U Podmoly, U Sidora, U Sihelníka, U Skákaly, U Surovky, U Škrabáka, 

U Špora, U Turiaka, U Tutky, U Urbana, U Vražla, U Vrobla, U Zemana, Za Groň, Za 

Sihlami. 
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B/  Materská škola, Korcháň 1070, Raková: 

 

Bazgerka, Bednárka, Bzdivonka, Dlhá, Ďadíková, Kohútové, Kopčisko, Korcháň, 

Kubriková, Kuchriská, Kukoľanka, Kurajka, Mičkové, Petrová, Pod Jedľou, Pod 

Poľanou, Preláč, Starelina, Strýková, U Furmaníka, U Krížka, U Rafaji, U Repčáka, 

U Smrečka, U Sogľa, U Školníka, U Špaldoni, Zahrbik, Zavaleniská. 

 

Článok 4 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku 

školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej 

škole, je predprimárne vzdelávanie povinné. 

2. Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole v obci, v ktorej má trvalé 

bydlisko (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa 

nevyberie inú materskú školu. 

3. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania v materskej škole. 

4. Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne 

vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej 

materskej škole. 

5. Zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, môže dieťa 

prihlásiť na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú 

navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, na základe 

žiadosti, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej 

spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

6. Zákonný zástupca dieťaťa môže pre svoje dieťa vybrať aj inú materskú školu, ako je 

spádová materská škola (mimo časti územia spádovej materskej školy, aj mimo územia 

obce, v ktorej má dieťa trvalé bydlisko). 

7. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej 

škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.  

8. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne 

vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci Raková a deti umiestnené v zariadení na 

základe rozhodnutia súdu. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava, k určeniu spádovej 

materskej školy sa vzťahujú osobitné predpisy: 

a. zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

b. zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Rakovej dňa 

10.9.2021 uznesením č. 13.7/2021 a uznieslo sa na ňom dňa 10.9.2021.  

3. Zmeny a doplnenia tohto všeobecne záväzného nariadenia možno vykonať len formou 

všeobecne záväzného nariadenia.  

4. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

Obce Raková č. 1/2021 zverejnený na úradnej tabuli obce Raková a na webovom sídle 

obce Raková odo dňa 23.8.2021 do 9.9.2021 pred rokovaním obecného zastupiteľstva 
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a v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. bolo Všeobecne záväzné nariadenia Obce 

Raková č. 1/2021 vyvesené na úradnej tabuli Obce Raková dňa 14.9.2021 po zasadnutí 

obecného zastupiteľstva.  

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.10.2021 a právoplatnosť 

dňom 29.9.2021. 

 

 

 

 

             

       Mgr. Anton Heglas 

           starosta obce 

 

 

Vyvesené: dňa 14. septembra 2021 

 


