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Mesto Krupina predkladá v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na pripomienkovanie Návrh  všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Krupina č...../2021 o o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Krupina 

Pripomienkovanie: 

Počas plynutia desaťdňovej lehoty môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky 

k návrhu  VZN a to: 

• v písomnej forme na adresu: Mestský úrad Krupina, organizačné oddelenie 

a oddelenie školstva, Svätotrojičné nám.4/4, 96301 Krupina 

• elektronicky na e-mailovú adresu: skolstvo@krupina.sk 

• ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Krupine, organizačné oddelenie a oddelenie 

školstva,  

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, musí byť opodstatnená a zdôvodnená. 

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle mesta dňa 22.11. 

2021. Dňom vyvesenia začína plynúť 10 dňová lehota na pripomienkovanie. 
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Mesto  Krupina vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g/ 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 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 v zmysle §59a zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina 

č. ..... / 2021 
o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina 

 
 
 

Článok I. 
 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len,, VZN“) Mesto Krupina určuje 
spádovú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina pre deti 
s trvalým pobytom v meste Krupina, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 
  
 

2. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné 
predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení 
na základe rozhodnutia súdu. 
 
 
 

Článok II. 
 

Určenie spádovej materskej školy 
 

1.  Mesto Krupina má v zriaďovateľskej pôsobnosti materskú školu zaradenú v sieti škôl     
          a školských zariadení Slovenskej republiky s názvom: 
          Materská škola Malinovského 874, Krupina a jej súčasť 

            Elokované pracovisko, I.Krasku 60, Krupina, 
            ktorú určuje ako spádovú materskú školu pre deti s trvalým pobytom v meste Krupina           
 

2.  Mesto Krupina zároveň  určuje  uvedenú Materskú školu v Malinovského 874    
     s elokovaným pracoviskom  ako spádovú materskú školu  pre deti s trvalým pobytom    
     v obciach Devičie a Žibritov, v ktorých nie je zriadená materská škola a je pre nich   
     predprimárne vzdelávanie povinné. 
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Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené MsZ v Krupine dňa .......2021 

uznesením č..../2021-MsZ. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa 

vyvesenia na úradnej tabuli  mesta Krupina.  
 
 
 
 
 
                                                                                                   Ing. Radoslav Vazan  
                                                                                                        primátor mesta 
  
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 22.11.2021 
Zvesené z úradnej tabule dňa: 07.12.2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


