Obec Brezovica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a § 8a zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BREZOVICA
č. 4/2021
o určení spádovej materskej školy v obci Brezovica
Čl. 1
Všeobecné úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie spádovej materskej školy v obci
Brezovica pre deti s trvalým pobytom v obci Brezovica.
Čl. 2
Určenie spádovej materskej školy
1. Spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom v obci Brezovica, ktoré plnia
povinné predprimárne vzdelávanie je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Brezovica, ktorou je Základná škola s materskou školou, Školská 321, 028 01 Brezovica.
2. Dieťa s trvalým pobytom v obci Brezovica môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj
v inej než spádovej materskej škole uvedenej v ods. 1 tohto článku, ak ho riaditeľ tejto
materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
3. Riaditeľ spádovej materskej školy uvedenej v ods. 1 tohto článku je povinný prednostne
prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci Brezovica a deti
umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie
vyvesením na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce Brezovica dňa 28. 07. 2021.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Brezovici
dňa 13. 8. 2021 , uznesením č. 2 .
3. Toto všeobecne záväzné nariadenia bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce, na
CUET a na internetovej stránke obce Brezovica dňa 17. 8. 2021.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2021 .
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