Všeobecné závazné nariadenie města Poprad č. 13/2021

o určení spádových materských škol v zriaďovateťskej posobností
Města Poprad

Město Poprad v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znění a v súlade s § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správě v školstve a školskej
samosprávě a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov
vydává

Všeobecné závazné nariadenie města Poprad (ďalej len VZN), ktorým sa urči časť územia
pre spádovú materskú školu v zriaďovateFskej posobnosti Města Poprad, v ktorej dieťa plní
povinné predprimáme vzdelávanie v nadváznosti na jeho trvalý pobyt v městě Poprad.
Článok l
Úvodně ustanovenie

l. Toto VZN určuje spádovú materskú školu v zriaďovateFskej posobnosti Města Poprad
pre děti s trvalým pobytom v městě Poprad, vktorej plnia povinné predprimáme
vzdelávanie.

2. Týmto VZN sa yymedzuje časť územia města Poprad pře spádovú materskú školu, v ktorej
dieťa plní povinné predprimáme vzdelávanie.
Článek 2
Určenie spádu materskej školy

l. Povinné predprimáme vzdelávanie plní dieťa v spádovej materské] škole, ak zákonný
zástupca alebo zástupca zariadenia pře dieťa nevyberie inu materskú školu. Dieťa móže
plnit povinné predprimáme vzdelávanie aj v inej ako spadávej materskej škole, ak ho
riaditel' tejto materskej školy přijme na predprimáme vzdelávanie.

2. Riaditel' spádovej materskej školy je povinný přednostně prijať na povinné predprimáme
vzdelávanie děti s trvalým pobytem v obci a děti umiestnené v zariadení na základe
rozhodnutia sudu.

3. Dieťa móže plnit' povinné predprimáme vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt,
na základe rozhodnutia riaditeFa materskej školy, do ktorej sa hlásí. Riaditel' materskej
školy, do ktorej bolo dieťa přijaté, oznámí tuto skutočnosť riaditel'ovi spadávej materskej
školy.

Spádové materské školy na území města:

Spádová materská škola ] Časť územia města Poprad - spád materskej školy
l / Materská škola,
Podtatranská ulica 136/4,
058 Ol Poprad

je ohraničený statnou cestou č. 18 smerom od Švihl po svetelnú
křižovatku při Obchodné] akademii Poprad, cestou od křižovatky po
kruhový objazd, od kruhového objazdu Alžbětinou ulicou po 1'avej
straně směrem k železničnej stanici, časťou Ulice J. Wolkera od
železničně) stanice po ulicu Slovenského odboja a železnicnou traťou
směrem na Svit

11 Materská škola,

Okružná ulica 765/49,
058 Ol Poprad

je ohraničený statnou cestou č. 18 smerom od Hozelca po svetelnú
křižovatku při Obchodnej akademii Poprad, cestou od křižovatky po
kruhový objazd, od kruhového objazdu Alžbětinou ulicou po právej
straně směrem k železničnej stanici, železničnou traťou smerom na
Košice a k štátnej cestě č. 18.

3/ Materská škola,

Dostojevského ulica 2267/27,
058 Ol Poprad
a

4/ Materská škola,

Ulicamládeže2614/ll,
058 Ol Poprad
5/ Materská škola,

Tajovského ulica 3015/20,
058 Ol Poprad
a

je ohraničený cestou od svetelnej křižovatky při Obchodnej akademii
Poprad po křižovatku při budově Slovák Telekom, Ulicou Ludvíka
Svobodu po 1'avej straně smerom k železničně] trati až po štátnu cestu
č. 18 a statnou cestou č. 18 od svetelnej křižovatky při nemocnici
smerom ku svetelnej križovatke při Obchodnej akademii Poprad.

je ohraničený Ulicou Ludvíka Svobodu od železničně) tratě po 1'avej
straně směrem ku kruhovému objazdu při budově Slovák
Telekom, cez tento kmhový objazd cestou smerom na Kvetnicu
a Kvetnica - část' města Poprad.

6/ Materská škola,

Ulica mládeže 2349/5,
058 Ol Poprad
11 Materská škola,

Jáma ulica 3293/16,
058 Ol Poprad
a

8/ Materská škola,

Záborskéhoulica 3248/13,
058 Ol Poprad
9/ Materská škola,

Letná ulica 3453/34,
058 Ol Poprad

tvoří časť sídliska JUH III ohraničená statnou cestou č. 18 od

predajne Renault po odbočku na štátnu cesfti c. 67, potom statnou
cestou č. 67 po odbočku na křižovatku smerom na Spišské Bystré

a po Ulicu Rastislavovu, časťou Rastislavovej ulice po Ulicu MPČE,
pravá strana Ulice MPČE smerom k základným školám po Jamů
ulicu. Jamou ulicou, pravou stranou Zimnej ulice smerom k VšZP
a Ulica Dlhé hony smerom k štátnej cestě č. 18.

tvoří část' sídliska TUH III ohraničená časťou Rastislavovej ulice od
Ulice MPČE smerom na Svit, Suchoňovou ulicou, časťou Ulice
Novoměstského po bytový dóm Slnečnica, Zimnou ulicou po právej
straně směrem k Spojené) škole na Letnej ulici, chodníkom

k základným školám po Ulicu MPČE, Ulicou MPČL po právej straně
smerom k Rastislavovej ulici.

10/Materská škola,

Vagonárska ulica 5121,

05801 Poprad - Sp, Sobota
11 / Materská škola,
Tranovského 3497/7,
058 Ol Poprad
12/Materská škola,

je ohraničený od štátnej cesty c. 18 železničnou traťou smerom
k železničně] stanici, tatranskou elektrickou železnicou a katastrálně
územie Spišskej Soboty po priemyselný areál Poprad - Matejovce,
Stráže pod Tatrami - časť města Poprad.

je zhodný s územím Poprad - VelTtá.

je zhodný s územím Poprad - Matěj ovce.

Lidická ulica 3490/72,

059 51 Poprad - Matejovce
2

Článek 3
Všeobecné ustanovenie

Toto všeobecné závazné nariadenie garantuje v špádo věj materské] škole miesto pře každé
dieťa, ktoré dosiahne pať rokov veku k 31.8. běžného kalendámeho roka s trvalým pobytom
v Poprade, a ktoré zákonní zástupcovia včas a v termíne zápisu prihlásia do príslušnej spádovej
materskej školy na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.
Článek 4
Závěrečné ustanovenia

l. Návrh Všeobecné závazného nariadenia města Poprad č. 13/2021 o určení spádových
materských škol v zriaďovateFskej posobnosti Města Poprad bol zveřejněný na
pripomienkovanie vyvěšením na úradnej tabuli, centrálně] úradnej elektronickej tabuli
a webovom sídle města Poprad dna 26.11.2021 a zvesený dna 14. 12. 2021.

2. Městské zastupitel'stvo města Poprad sa uznieslo na Všeobecné záváznom nariadení města
Poprad č. 13/2021 o určení spádových materských škol v zriad'ovatel'skej posobnosti
Města Poprad na zasadnutí dna 14. 12. 2021 uznesením č. 280/2021.

3. Všeobecné závazné nariadenie města Poprad č. 13/2021 o určení spádových materských
škol v zriad'ovatel'skej posobnosti Města Poprad bolo vyhlášené vyvěšením na úradnej
tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle města Poprad
dna 15. 12. 2021 azvesené dna 30.12.2021.

4. Všeobecné závazné nariadenie města Poprad č. 13/2021 o určení spádových materských
škol v zriaďovateFskej posobnosti Města Poprad nadobúda účinnosť dna Ol. Ol. 2022.
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UZNESENIA Z 5. PLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA MĚSTSKÉHO
ZASTUPITEESTVA MĚSTA POPRAD, KONANÉHO
DNA 14. DECEMBRA 2021

Uznesenie č. 280/2021

K bodu 16.02. Návrh Všeobecné závazného nariadenia města Poprad č.__13/2021 .o určen!
spádových materských škol v zriaďovaterskej posobnosti Města Poprad
Městské zastupitel'stvo města Poprad
uznáša sa

na Všeobecné záváznom nariadení města Poprad č. 13/2021 o určení spádových materských
škol v zriaďovateFskej posobnosti Města Poprad

V Poprade, dna 15. decembra 2021
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primátor města
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