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                                                                          „Návrh“ 

 

        Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove v súlade s ustanovením  § 6 a § 11 ods. 4 písm. g ) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a predpisov a v súlade s ustanoveniami 

§ 2 písm. g) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 

obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prijalo dňa 16.12.2021 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FIĽAKOVO 

č.  4/2021 

ktorým sa určuje spádové územie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Fiľakovo    

 

Čl. I. 

Základné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN”) určuje spádové územie ( ďalej len „spád“ 

materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Fiľakovo. 

2. Mesto Fiľakovo je zriaďovateľom Materskej školy – Óvoda, Štúrova 1, 986 01 Fiľakovo 

a Materskej školy – Óvoda, Daxnerova 15, 986 01 Fiľakovo. 

3. Dieťa plní povinnú predprimárnu školskú dochádzku v spádovej materskej škole v meste, v 

ktorom má trvalé bydlisko. 

4. Dieťa môže plniť povinnú predprimárnu školskú dochádzku aj v mimo spádovej materskej 

škole v meste, v ktorom má trvalé bydlisko, na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa a so 

súhlasom riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási.  

5. Riaditeľ materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti 

s trvalým pobytom v meste Fiľakovo. 

6. Ak je počet detí vo veku plnenia povinnej predprimárnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť 

v materskej škole vyšší, ako sú kapacitné možnosti materskej školy, postupuje zriaďovateľ pri 

určení materskej školy, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku, podľa osobitného 

predpisu. 

7. Mesto vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veci rozhodnutia riaditeľa 

školy o prijatí dieťaťa do materskej školy, ktorej je mesto zriaďovateľom. 

Čl. II  

Určenie spádu materských škôl v rámci územia mesta 

(1) V rámci mesta Fiľakovo sú dva spádové územia. 

 

      Pre Materskú školu – Óvoda, Štúrova 1, 986 01 Fiľakovo je spádom územie mesta zahrňujúce 

ulice: 29. augusta, Biskupická, B. Němcovej Československej armády, Gorkého, Hollého, 

Hviezdoslavova, I.  Madácha, Jána Bottu, Jánošíkova, Kalajová , Koháryho námestie, Kpt. 

Nálepku, Kukučínova, Malá, Malocintorínska,  1. mája, Mládežnícka, Mocsáryho, Námestie 

padlých hrdinov, Námestie slobody,  Obrancov mieru, Parková, Partizánska, Poľná, Radničná, 

Rázusova,  Sládkovičova,  Školská, Športová, Štúrova, Tajovského, Trhová,  Viliama Hulitu, 

Vajanského, Záhradnícka, Železničná. 
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      Pre Materskú školu – Óvoda, Daxnerova 15, 986 01 Fiľakovo je spádom územie mesta 

zahrňujúce ulice: Baštová, Bernolákova, B. Bartóka, B. S. Timravy, Cebriánova, Daxnerova, 

Družstevná, Egreš, Farská lúka, Fialková, Gemerská ,Hlavná, J. Kalinčiaka, J. Kráľa, Jesenského, 

Jilemnického, Jókaiho, Kvetná, L.N. Tolstého, Lučenská, Mlynská, Moyzesova, Odborárska, 

Podhradská, Puškinova, Ružová, Smetanova, Čajkovského, SNP, Šávoľská cesta, Švermova, 

Tehelná, Tichá, Továrenská, Tulipánová, Úzka, Viničná. 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1)   Návrh tohto nariadenia bol zverejnený dňa 10.11.2021 

2)   Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove dňa 16.12.2021 

3)   Toto nariadenie bolo vyhlásené dňa 16.12.2021 

4)   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022 

 

 

 

 

                                                          Mgr. Attila AGÓCS, PhD. 

                                                         primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


