
NÁVRH 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2019, 

ktorým sa ruší VZN obce č. 6/2011 

o spôsobe prijímania detí do Materskej školy v Lábe 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Láb na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“),  

§ 11 ods. 4 písm. g) zákona  o obecnom zriadení sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:   

  

 Všeobecne záväzné nariadenie číslo ..../2019, ktorým sa ruší VZN obce  

č. 6/2011 o spôsobe prijímania detí do Materskej školy v Lábe 

 

§1 

Úvodné ustanovenie 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb č. 6/2011 o spôsobe prijímania detí do Materskej školy 

v Lábe (ďalej len „VZN č. 6/2011“) bolo vydané s cieľom upraviť pravidlá prevádzky predškolského 

zariadenia a tým i spôsob organizácie a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti, prijímanie 

detí do Materskej školy Láb, ktorej zriaďovateľom je Obec Láb. Prijímanie detí do materskej školy je 

upravené v zákone c. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (školský zákon) a vo Vyhláške ministerstva školstva č. 306/2008 Z. z. o 

materskej škole v znení neskorších predpisov. Prijímanie detí do materskej školy je v pôsobnosti 

riaditeľa materskej školy. Riaditeľ riadi materskú školu, je jej štatutárnym orgánom a má zákonnú 

kompetenciu robiť v mene materskej školy ako právnickej osobe právne úkony vo všetkých veciach. 

Táto kompetencia riaditeľovi materskej školy vyplýva zo zákona c. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je zrušenie VZN č. 6/2011 z dôvodu 

legislatívnej úpravy osobitnými všeobecne záväznými predpismi. 

 
 

§ 2 

Zrušovacie ustanovenie 

 

1.  Ruší sa VZN obce č. 6/2011 o spôsobe prijímania detí do Materskej školy v Lábe. 

 

§ 3 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa 

.............  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli obce Láb a webovom sídle obce Láb. 

 
V Lábe, dňa .............. 

 

                                                                                                .............................................. 

                                                                                                         Marián Moravčík 

              starosta obce  


