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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ......../2015 zo dňa ............
2015 o zriadení Materskej školy, Tupolevova ul. č. 20, 851 01 Bratislava.
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Dôvodová správa
Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“) ako zriaďovateľ škôl
a školských zariadení, v súlade § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade § 6 ods. 2 písm. b) zákona NR SR
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“),
zriaďuje školy všeobecne záväzným nariadením.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) o zriadení Materskej školy,
Tupolevova ul. č. 20, 851 01 Bratislava (ďalej len „MŠ Tupolevova 20“) sa predkladá na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“)
s cieľom zosúladenia elokovaného pracoviska MŠ Iľjušinova ul. č. 1, 851 01 Bratislava (ďalej len
„MŠ Iľjušinova 1“) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti so sieťou škôl a školských
zariadení SR.
Zmeny v sieti a zaraďovanie do siete škôl a školských zariadení SR (ďalej len „sieť“) rieši
v súlade §§ 15, 16, 17, 18 a 19 zákona o štátnej správe v školstve Ministerstvo školstva vedy,
výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“).
Novelou zákona o štátnej správe v školstve v § 19 ods. 7 je možné elokované pracoviská, aj
v prípade MŠ, zriaďovať len ako súčasti škôl, ktoré sú právnickými osobami. MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti nie sú právnickými osobami a v zmysle Štatútu Strediska služieb školám
a školským zariadeniam Petržalky (ďalej len „SSŠaŠZP“) sú jeho organizačnými súčasťami. Z toho
dôvodu nie je možné, po novele zákona o štátnej správe v školstve, zriaďovať pri nich elokované
pracoviská.
Na základe uvedeného je preto potrebné k 31. decembru 2015 vyradiť elokované pracovisko
MŠ Iľjušinova 1 so sídlom v Základnej škole, Tupolevova ul. č. 20, 851 01 Bratislava (ďalej len
„ZŠ Tupolevova 20“) zo siete. Vyradenie elokovaného pracoviska zo siete sa realizuje na základe
žiadosti zriaďovateľa – mestskej časti. Následne k 1. januáru 2016, na základe žiadosti zriaďovateľa
– mestskej časti, bude do siete zaradená MŠ Tupolevova 20, ktorá nebude právnickou osobou.
Požadovaným dokladom k žiadosti na zaradenie MŠ Tupolevova 20 do siete je uznesenie miestneho
zastupiteľstva k návrhu nariadenia na zriadenie MŠ Tupolevova 20. Celý proces je
administratívnym aktom, ktorý zosúlaďuje súčasný stav so zákonom.
V zmysle čl. 5 ods. 1 Štatútu SSŠaŠZP po zriadení MŠ Tupolevova 20 – organizácie, ktorá
nebude právnickou osobou, bude organizačne začlenená do SSŠaŠZP, ktoré je právnickou osobou.
Kapacita elokovaného pracoviska MŠ Iľjušinova 1 sú 4 triedy s počtom 88 detí. Zriadením
MŠ Tupolevova 20 ostáva kapacita nezmenená.
S cieľom zabezpečiť plynulý proces vzdelávania detí, ktoré navštevujú elokované
pracovisko MŠ Iľjušinova 1 v priestoroch ZŠ Tupolevova 20, mestská časť predloží
na ministerstvo žiadosť o zmenu v sieti - vyradenie elokovaného pracoviska MŠ Iľjušinova 1
k 31. decembru 2015 zo siete. Súčasne predloží na ministerstvo žiadosť o zaradenie MŠ
Tupolevova 20 od 1. januára 2016 do siete.
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Doložky
1. Rozpočtová doložka
Schválenie predloženého návrhu Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) mestskej
časti Bratislava-Petržalka o zriadení Materskej školy, Tupolevova ul. č. 20, 851 01 Bratislava
bude mať dopad na rozpočet mestskej časti.
2. Finančná doložka
Schválenie predkladaného návrhu bude mať finančný dopad na obyvateľov mestskej časti
Bratislava-Petržalka – zákonných zástupcov, ktorých deti budú prijaté do Materskej školy,
Tupolevova ul. č. 20, 851 01 Bratislava a budú prispievať na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa v MŠ v zmysle VZN č. 1/2012 v znení VZN č. 3/2015 o určení výšky príspevku
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.
3. Ekonomická doložka
Schválenie predkladaného návrhu nebude mať dopad na hospodárenie podnikateľskej sféry
mestskej časti Bratislava-Petržalka.
4. Environmentálna doložka
Schválenie predkladaného návrhu nebude mať dopad na životné prostredie.
5. Doložka zlučiteľnosti
Uvedený návrh VZN je v súlade so:
- Zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov
- Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ......../2015 zo dňa
............ 2015 o zriadení Materskej školy, Tupolevova ul. č. 20, 851 01 Bratislava
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka sa v súlade s § 15 ods. 2 písm. a)
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších
predpisov, § 4 ods. 3 písm. l) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o štátnej správe v školstve“) a v súlade so Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:
§1
Úvodné ustanovenie
Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) zriaďuje mestská časť BratislavaPetržalka (ďalej len „mestská časť“) od 1. januára 2016 Materskú školu, Tupolevova ul. č. 20,
851 01 Bratislava (ďalej len „MŠ Tupolevova 20“), ktorá nie je právnickou osobou.
MŠ Tupolevova 20 sa v zmysle čl. 5 ods. 1 Štatútu Strediska služieb školám a školským
zariadeniam Petržalky (ďalej len „SSŠaŠZP“) organizačne začleňuje do SSŠaŠZP, ktoré je
právnickou osobou.
§2
Zriadenie materskej školy
Podmienkou pre zriadenie materskej školy podľa tohto paragrafu je právoplatné rozhodnutie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
o zaradení MŠ Tupolevova 20 do siete škôl a školských zariadení SR v zmysle príslušných
ustanovení zákona o štátnej správe v školstve, vydané na základe žiadosti mestskej časti ako
zriaďovateľa.
§3
Financovanie materskej školy
Financovanie činností MŠ Tupolevova 20 bude zabezpečené v zmysle čl. 4 Štatútu
SSŠaŠZP prostredníctvom SSŠaŠZP, ktoré je svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet
mestskej časti.

§4
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 20. novembra 2015.

Vladimír B a j a n
starosta

