
  

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ......2021/26 

26. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete   

26. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2021 zo dňa                     

16. novembra 2021 o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa na plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda 

 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2021/.... sz. (2021. november 16.) általános érvényű 

rendeletére a város által fenntartott óvodák vonzáskörzeteiről a kötelező óvodalátogatás 

elvégzése miatt 

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta  

Beterjeszti:     

 

Preverila:    Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:     Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí,  

Felelős:   športu a kultúry    

 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:             Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete   

 

 

1. sa uznieslo     

      határozatot hozott 

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 

…/2021 zo dňa 16. novembra 2021 o určení spádových ulíc pre 

zaradenie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho 

vzdelávania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Dunajská Streda. 

 



Dunaszerdahely Város 2021/.... (2021. november 16.) sz.  

általános érvényű rendeletére a város által fenntartott óvodák 

vonzáskörzeteiről a kötelező óvodalátogatás elvégzése miatt. 

 

2. ruší 

megszünteti 

Nariadenie mesta Dunajská Streda o spádových materských 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

schválené Uznesením č. 392/2021/19 Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda v znení Uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 451/2021/23. 

 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének 392/2021/19 sz. 

határozatával jóváhagyott rendeletét a város által fenntartott 

óvodák vonzáskörzeteinek meghatározásáról, melyet módosít 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének 451/2021/23. sz. 

határozata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2021 

2021 november 



Dôvodová správa 

 

Podľa §59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie 

bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný 

zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Právo zákonného zástupcu vybrať na plnenie 

povinného predprimárneho vzdelávania pre svoje dieťa aj inú, ako spádovú materskú školu, je 

podmienené dostatkom kapacít v materskej škole, ktorú rodič pre svoje dieťa vybral. Dieťa 

môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho 

riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. 

  

V§ 59a školského zákona je definícia spádovej materskej školy, ako materskej školy, v ktorej 

dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v nadväznosti na jeho trvalý pobyt. V spádovej 

materskej škole má garantované miesto každé dieťa, majúce trvalý pobyt v meste, v ktorej sa 

nachádza daná materská škola. Spád pre materskú školu tvoria ulice, cesty, námestia, štvrte, 

mestské časti na území mesta Dunajská Streda priradené príslušnej materskej škole. Návrh 

VZN obsahuje spádovosť materských škôl. 

 

Uvedený materiál korešponduje so schváleným znením Nariadenia mesta Dunajská Streda o 

spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda schválené 

Uznesením č. 392/2021/19 Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v znení Uznesenia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 451/2021/23, zároveň obsahuje novovytvorenú 

Ulicu Ferenca Kulcsára. 

 

 
Predkladaný návrh prerokovala  

• komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča uzniesť sa na VZN a rušiť nariadenie mesta 

Dunajská Streda,  

• Mestská rada Dunajská Streda a odporúča uzniesť sa na VZN a rušiť nariadenie mesta 

Dunajská Streda. 

 

Materiál vypracovali: Mgr. Timea Molnár, vedúca OŠSVŠaK 

   Mgr. Csaba Máhr, samostatný referát školstva 

 


