
 

 

  Mesto Stropkov 
Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 4/2021 

 
v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    
a § 59 a §59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
 

vydáva 
 
 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
MESTA   STROPKOV 

č. 4/2021 
o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov. 

  
 

 
 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:               9. 4. 2021 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 9. 4. 2021 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 9. 4. 2021 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 19. 4. 2021 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  20. 4. 2021 

Pripomienky zasielať: 
- písomne na adresu:          Mesto Stropkov, Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01  Stropkov 
- elektronicky na adresu:    mesto@stropkov.sk 
- faxom na číslo:                054/486 88 05 

 
 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 
Na rokovaní MsZ v Stropkove dňa:  28. 4. 2021 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 29. 4. 2021 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 15. 5. 2021 

 
 
 



Mesto Stropkov 
vydáva dňa 28. 4. 2021 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stropkov č. 4/2021  
 o určení spádových  materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  

 mesta Stropkov 
 

  
Čl. I 

 Mestské zastupiteľstvo v Stropkove sa na svojom zasadnutí dňa 28. 4. 2021 v súlade s § 6 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 59 a §59a 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stropkov č. 4/2021 o určení spádových materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov. 
 
 

Čl. II 
 Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie spádových materských škôl pre 
povinné predprimárne vzdelávanie detí, ktoré budú absolvovať povinné predprimárne 
vzdelávanie detí v materskej škole nachádzajúcej sa na území mesta Stropkov a ktorej 
zriaďovateľom je mesto Stropkov: 

1) Materská škola, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov  
2) Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov.  

 
 

Čl. III 
Určenie spádových materských škôl 

 
1) Na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a dochádzky detí do materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov sú určené dve spádové materské školy. 
2) Spádové materské školy sú určené takto: 

 
1. Spádová MŠ 

 
Materská škola, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov je vytvorená pre ulice v meste 
Stropkov:  
Šarišská, Pri rybníku, Chotčanská, A. Kmeťa, Bernolákova, Cintorínska, Kvetná, Ľ. Štúra, 
Ružová, Mládeže, Námestie SNP, Záhradná, Zámocká, Za dubami, Hlavná, Krátka, 
Konštantínova, Puškinova, Metodova, Andreja Hlinku, Sládkovičova, Bankovská, Majerská, J. 
Kráľa, P. Horova, Kalinčiakova, Pod Laščikom, Budovateľská, Družstevná, Rovná, Sitnická, 
Sokolovská, Strečkova, Vojtovská, Vranovská. 
 

2. Spádová MŠ 
 

Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov je vytvorená pre ulice v meste 
Stropkov:  
Samuela Jurkoviča, Nábrežná, Matice slovenskej, Hrnčiarska, Ondavská, Petejovská, Školská, 
Športová, Štefánikova, Čerlinská, Šandalská, Bokšanská, Akad. Pavlova, Hlinky, 
Hviezdoslavova, J. Gagarina, Jarková, Jilemnického, Letná, Nový riadok, Zimná, Kukučínova, 
Mlynská, Gen. Sázavského, Ciolkovského, Orgovanová, Za jarkom. 
 
 



3) Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole v obvode, v 
ktorom má trvalé bydlisko, ak si zákonný zástupca dieťaťa nevyberie inú materskú školu. 

4) Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole mimo spádovej 
materskej školy na základe rozhodnutia riaditeľa spádovej materskej školy, do ktorej sa hlási. 
Riaditeľ materskej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej 
materskej školy, do ktorej dieťa patrí podľa trvalého bydliska, ako aj zriaďovateľovi materskej 
školy, do ktorej bol žiak prijatý.  
  

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 

Stropkov a na jeho internetovej stránke dňa 9. 4. 2021. Toto všeobecne záväzne nariadenie bolo 
Mestským zastupiteľstvom v Stropkove schválené dňa 28. 4. 2021. 

2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15. 5. 2021. 
 
 
Stropkov 28. 4. 2021 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Ondrej Brendza, v. r.  

                            primátor mesta 


