
MESTO  LEVOČA 
 
Predmet rokovania:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. xxxx /2021                    

o určení školských obvodov pre materské školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  mesta Levoča 

   
Pre:                                 Mestské zastupiteľstvo 23. 09. 2021 
 
Predkladá :       PaedDr. Mária Choborová, vedúca odd. ŠSvZ, ŠÚ 
 
Spracovateľ:      PaedDr. Mária Choborová, vedúca odd. ŠSvZ, ŠÚ 
 
Návrh predkladateľa na uznesenie:  
 MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Všeobecne záväzné 

nariadenie č. xxxx/2021 o určení školských obvodov pre materské 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča. 

 
  MZ berie na vedomie informáciu, že k návrhu VZN č.xxx /2021 

o  určení školských obvodov pre materské školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  mesta Levoča, neboli v zákonom stanovenej lehote 
uplatnené žiadne pripomienky. 

 
Stanovisko MR: MR nevzniesla pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta č. xxxx /2021 o určení školských obvodov pre 
materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča. 

 
 

Stanovisko komisie:  Komisia školstva sociálnych vecí súhlasí s návrhom Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta č. xxxx /2021 o určení školských 
obvodov pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta 
Levoča. 

 
Zodpovedný    :            PaedDr. Mária Choborová, vedúca odd. ŠSvZ, ŠÚ 
 
Termín:  01. 10. 2021 
 
Na vedomie:               primátor  mesta 
                                    zástupca primátora mesta 
                                    prednosta mesta 
  hlavný  kontrolór  mesta 
  
 
 
 
V Levoči   14. 09. 2021 

 
 
 
 



Dôvodová  správa 
 

 
 Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, školský úrad predkladá  návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov pre materské školy v 
zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča. 
                                         
 Novelou školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov vstúpil do platnosti § 28a, podľa ktorého 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  (povinný posledný ročník v MŠ). Prvýkrát sa ustanovenie tohto zákona 
naplnilo 1. septembra 2021, teda od školského roka 2021/2022. 
 Novelou  zákona  č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, podľa § 8a obec určí všeobecne záväzným nariadením spádovú materskú 
školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia 
povinné predprimárne vzdelávanie. Ak je obec zriaďovateľom viacerých materských škôl, 
všeobecne záväzným nariadením určí pre každú spádovú materskú školu časť svojho územia. 
Ak obec nemá zriadenú materskú školu, môže uzavrieť písomnú dohodu s inou obcou o 
spádovej materskej škole. 
 K samotnému naplneniu ustanovení citovaných zákonov o povinnom predprimárnom 
vzdelávaní je potrebné určiť spádové ulice k jednotlivým materským školám všeobecne 
záväzným nariadením.  
 
 
 
 
 
V Levoči   14. 09. 2021     PaedDr. Mária Choborová 
                                                                                                   vedúca odd. ŠSvZ, ŠÚ 
 
 
Príloha: 
Návrh VZN č.xxxx/2021 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



NÁVRH 
 
 

Mesto Levoča podľa § 6 ods. 1, 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 24 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 na základe § 8 ods. 1 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 zákona 
č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ustanovuje: 

 
Článok  1  

Úvodné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje školský obvod materských 
škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Levoča. 
 
 2. Školský obvod materskej školy zriadenej obcou tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je 
mestská časť Levoča zriaďovateľom viacerých materských škôl, svojím VZN určí školské 
obvody pre jednotlivé materské školy.  
 
3. Mesto Levoča zriadilo na svojom území päť školských obvodov pre päť materských škôl 
vrátane jedného elokovaného pracoviska, ktorým je zriaďovateľom – Predmestie 832/26, 
Levoča s elokovaným pracoviskom Levočské Lúky 1067/3.  
 

 
Článok 2 

Účel nariadenia 
 
Toto nariadenie upravuje postup a podmienky plnenia povinného predprimárneho vzdelávania 
dieťaťa v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Levoča.  
 

Článok 3 
 

Postup a podmienky plnenia povinnej predškolskej dochádzky dieťaťa v materskej 
škole, ktorej je zriaďovateľom mesto Levoča. 

 
1. Dieťa plní povinnú predškolskú dochádzku v materskej škole v školskom obvode, v ktorom 
má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca dieťaťa nerozhodne podľa Článku  3 ods. 2 tohto 
nariadenia inak.  
 
2. Dieťa môže plniť povinnú predškolskú dochádzku v materskej škole mimo školského 
obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. 
Riaditeľ tejto materskej školy, pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie, udelí predmetný 
súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti materskej školy až po umiestnení všetkých 
zapísaných detí, ktoré majú trvalé bydlisko v školskom obvode materskej školy a po súhlase 
zriaďovateľa.  
 
 



Článok 4  
Školské obvody materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Levoča 

 
Materská škola, Ulica Jána Francisciho 1674/8, 
Ulice: Jána Francisciho, Potočná, Ruskynovský chodník, Viktora Greschika, Lomnická, Jozefa 
Czauczika, Ždiarska, Kežmarská ulica,  
 
Materská škola, Ulica Gašpara Haina 1237/36, 
Ulice: Gašpara Haina, Štúrova, Pod vinicou, Vinica, Okružná, Za sédriou, Milana Rastislava 
Štefánika, Sídlisko Pri Prameni, Michala Hlavačka, Pri strelnici, Staničná, Krátka  
 
Materská škola, Ulica Gustáva Humánna 225/9, 
Ulice: Gustáva Humánna, Lúčna, Kováčová vila, Baštová, Uhoľná, Ružová,  Námestie Majstra 
Pavla, Levočská dolina, Kežmarská cesta, Ovocinárska, Fedorkin Jarok, Kukučínova, 
Prešovská, Kláštorská, Vysoká, Vodárenská, Hradby, Špitálska, Bottova, Mäsiarska,  Sadová, 
Košická, Sirotínska, Kasárenská, Fraňa Kráľa, Športovcov, Móricova, Dlhá, Vetrová, Námestie 
Štefana Kluberta, Za Bergerovcom, Gymnaziálny priechod,  Závada 
 
Materská škola, Predmestie 832/26, 
Ulice: Predmestie, Levočské Lúky, Nad tehelňou, Poľná 
 
Materská  škola, Ulica  Železničný riadok 3 
Ulice: Železničný riadok, Popradská cesta, Novoveská cesta, Pri likérke, Rozvoj, Nový dvor,  
Pri podkove, Odorica, Slavkovská, Lomnická, Gerlachovská, Kriváňska, Ždiarska, 
Mengušovská.   
 

 
Článok 5 

 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

1. Mestské zastupiteľstvo  v Levoči  schválilo toto Všeobecné záväzné nariadenie mesta  č. 
xx/2021  uznesením  č. x/xx  zo dňa  xx. 09. 2021. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10. 10. 2021. 
 
 
Vyvesené: 10. 09. 2021                                
Zvesené :   .   . 2021 
Účinnosť : 01. 10. 2021 
 
V Levoči dňa: xx. 09. 2021 
 
 
 
                                                                                 Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 
                                                                                            primátor  mesta      
 


