
Obecné zastupiteľstvo obce Kotrčiná Lúčka v zmysle § 6 ods. l zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 59a ods. 1 a 2 zákona  č. 
245/2008 Z.z. Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    sa uznieslo na tomto: 

 
 

 
 
 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ OBCE  
KOTRČINÁ LÚČKA Č. 1/2021 

 
O URČENÍ SPÁDOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY 
PRE DETI S TRVALÝM POBYTOM V OBCI  

KOTRČINÁ LÚČKA  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené v úradnej tabuli obce :  30.11.2021 

Zvesené z úradnej tabule obce  :  14.12.2021 

Schválené uznesením OZ č. 156/B zo dňa 15.12.2021 

Vyhlásené vyvesením v úradnej tabuli obce : 16.12.2021 



 

§1  
Základné ustanovenie 

 
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje spádovú materskú  

školu na území obce Kotrčiná Lúčka, ktorej zriaďovateľom je obec Kotrčiná 
Lúčka, s cieľom zabezpečiť povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým 
pobytom na území obce Kotrčiná Lúčka. 

 
(2) 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 
Určenie spádovej materskej školy 

 

(1) Spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom na území obce Kotrčiná 
Lúčka je Materská škola Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 102, 013 02 Kotrčiná 
Lúčka. 
 

(2) Riaditeľ materskej školy uvedenej v ods. 1 je povinný prednostne prijať na 
povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci Kotrčiná Lúčka , 
 

§3 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a internetovej 

stránke obce dňa 30.11.2021 
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Kotrčiná Lúčka schválilo toto VZN dňa 15.12.2021, 

uznesením č. 156/B. 
(3) Toto VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke 

obce Kotrčiná Lúčka dňa 16.12.2021 
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia vyvesením na 

úradnej tabuli a internetovej stránke obce.  
 

 
V Kotrčinej Lúčke, dňa 15.12.2021 
 
 
 
 
        
                                                                              ....................................................... 
                                                                                          Jozef Žabka 
                                                                                               starosta obce 


