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Mesto Pezi.nok
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2022
o určení spádových materských škôl v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mesta Pezinok
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, §
11, ods.4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
podľa § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dňa 28. 04. 2022
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení („dalej len VZN")
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (d'alej len „VZN") určuje spádovú materskú školu
v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mesta Pezinok pre deti s trvalým pobytom v meste
Pezinok, v ktorej pinia povinné predprimárne vzdelávanie.
2. Týmto VZN sa vymedzuje časť územia mesta Pezinok pre spádovú materskú školu,
v ktorej dieťa piní povinné predprimárne vzdelávanie.
§2
Spádové materské školy na území mesta
1. Diet'a piní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole podľa ustanovení
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a dopinení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.1
2. Mesto Pezinok určuje dve spádové oblasti mesta a to geografickým rozdelením územia
mesta Pezinok a to od ‘Železničnej stanice rozdelené ulicami Holubyho a Kupeckého pre
každú spádovú materskú školu v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mesta Pezinok pre deti
s trvalým pobytom v meste Pezinok, v ktorej pinia povinné predprimárne vzdelávanie
nasledovne:
Číslo spádovej
oblasti mesta
1

2

Spádová oblast' mesta Pezinok
Od Železničnej stanice vl'avo od Holubyho
a Kupeckého ulice až po koniec Grinavy (Za
hradbami, sídlisko Juh, Starý dvor, Dubový víšok,
Grinava, Leitne Slnečné údolie. vid' mapa)
Od Železničnej stanice vpravo od Holubyho
a Kupeckého ulice až po Pinelovu nemocnicu

Názov spádovej
materskej školy
MŠ Za hradbami 1
MŠ Vajanského 16
MŠ Bystrická 1
ZŠ s MŠ Orešie 3
MŠ Záhradná 34
MŠ gen. Pekníka 2

§ 59 ods. l zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a dopinení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

MŠ Svätoplukova 51
MŠ Za hradbami 1

(centrum mesta, Čikošňa, Tehelňa, Muškát, sídlisko
Sever, Kučišdorfská dolina, Stupy ...vid' mapa)

Obrázok 1: Spádové oblasti mesta Pezinok
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§3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. V prípade vyradenia niektorej z materských škôl zo siete škôl a školských zariadení a jej
následného zrušenia, mesto Pezinok určí spádovú materskú školu, v ktorej budú deti
zrušenej materskej školy piniť povinné predprimárne vzdelávanie.
2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta pezinok
www.pezinok.sk v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 01. 05. 2022, nie však skôr ako pätnástym dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
4. Po vyvesení na úradnej tabuli mesta Pezinok po dobu 15 dní bude VZN prístupné na
Mestskom úrade v Pezinku.

Ing. arch. Igor Hianik
primátor mesta Pezinok

