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Návrh uznesenia: 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

o d p o r ú č a  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v á l i ť  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .. /2015 zo dňa ....2015 

o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  

Bratislava-Petržalka. 
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Dôvodová správa 
 

A) Všeobecná časť 
 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o školských obvodoch základných škôl 

(ďalej len „ZŠ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len 

„mestská časť“) sa predkladá na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava-Petržalka (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) v súlade § 15 ods. 2 písm. a) zákona  

č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 1 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“), v zmysle 

ktorého obec určí svojim VZN školský obvod ZŠ zriadenej obcou.  

Školský obvod ZŠ tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých ZŠ 

určí svojim VZN školské obvody pre jednotlivé ZŠ. V súčasnosti sú školské obvody jedenástich ZŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti určené VZN č. 5/2012 z 13.11.2012. 
 

Návrh VZN sa predkladá na rokovanie miestneho zastupiteľstva z týchto dôvodov: 

1) realizovaná a plánovaná výstavba v jednotlivých lokalitách mestskej časti, vznik nových ulíc 

a potreba ich začlenenia do školských obvodov jednotlivých ZŠ (Krasovského ulica, Muchovo 

námestie, Južné mesto zóna „B“), 

2) prehodnotenie a  optimalizácia niektorých súčasných školských obvodov ZŠ z hľadiska počtu 

ulíc a evidenčných čísel bytových domov začlenených do školských obvodov. 
 

B) Osobitná časť 
 

K § 1 

Zriaďovateľ určuje školské obvody VZN. 

 

K § 2 

1) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy podľa § 2b zákona č. 369/1990 Zb.  

o  obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov, § 6a ods. 2 písm. l)  zákona č. 377/1990 Zb. 

o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 7 ods. 6 písm. x) Štatútu 

hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatku 3 doposiaľ v lokalite Južné mesto zóna „B“ 

neurčilo názvy ulíc a námestí. Vzhľadom k tomu, že pre uvedenú zónu je už vydané územné 

rozhodnutie a stavebné povolenie na 6 veľkých bytových domov, predkladá sa návrh zaradiť už 

v súčasnosti túto lokalitu do jedenásteho školského obvodu ZŠ Turnianska 10, Bratislava. 

Zaradenie lokality Južné mesto zóna „B“ ako celku do tohto školského obvodu bude riešením aj 

pre budúcnosť, keď budú stanovené konkrétne názvy ulíc. 

2) Optimalizácia tretieho školského obvodu ZŠ Dudova 2, Bratislava a štvrtého školského obvodu 

ZŠ Gessayova 2, Bratislava sa predkladá po prehodnotení počtu ulíc a evidenčných čísel 

bytových domov zaradených do týchto školských obvodov. Návrh optimalizácie týchto 

školských obvodov bol prerokovaný s riaditeľmi oboch ZŠ. Na základe toho sa predkladá návrh 

na tieto zmeny: 

a) do štvrtého školského obvodu ZŠ Gessayova 2, Bratislava sa navrhuje zaradiť Osuského ulica 

so všetkými evidenčnými číslami bytových domov (v súčasnosti v tomto školskom obvode 

len nepárne evidenčné čísla bytových domov, párne evidenčné čísla bytových domov patria 

do tretieho školského obvodu ZŠ Dudova 2, Bratislava) z toho dôvodu, že v ZŠ Gessayova 2 

Bratislava si už v súčasnosti plnia povinnú školskú dochádzku žiaci z Osuského ulice 

z bytových domov s párnymi evidenčnými číslami;  

b) do tohto školského obvodu sa navrhuje začleniť aj Rusovská cesta s evidenčnými čísla 

bytových domov 50, 52, 54, 56 – v tomto prípade ide o spresnenie evidenčných čísel 

bytových domov, 
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3) Bytové domy budované na Krasovského ulici a Muchovom námestí sa navrhujú začleniť do 

druhého školského obvodu ZŠ Černyševského 8, Bratislava. 

4) Na základe navrhovaných zmien sa predkladá návrh na spresnenie evidenčných čísel bytových 

domov na Rusovskej ceste v siedmom školskom obvode ZŠ Nobelovo námestie 6, Bratislava, do 

tohto školského obvodu patrí Rusovská cesta okrem evidenčných čísel bytových domov 50, 52, 

54, 56. 

5) Do jedenásteho školského obvodu ZŠ Turnianska 10, Bratislava sa navrhuje začleniť lokalita 

Južné mesto zóna „B“. 

 

K § 3 

V súčasnosti platné VZN č. 5/2012 z 13.11.2012 sa týmto VZN zrušuje. 

 

K § 4 

Stanovuje účinnosť tohto nariadenia. 

 
 

Doložky: 

1. Rozpočtová doložka 

Schválenie predloženého návrhu VZN mestskej časti nebude mať dopad na rozpočet mestskej 

časti. 
 

2. Finančná doložka 

Schválenie predloženého návrhu VZN  nebude mať finančný dopad na obyvateľov mestskej 

časti. 
 

3. Ekonomická doložka 

Schválenie predloženého návrhu VZN nebude mať dopad na hospodárenie podnikateľskej sféry 

mestskej časti.  
 

4. Environmentálna doložka 

     Schválenie predloženého návrhu VZN nebude mať dopad na životné prostredie. 
 

5. Doložka zlučiteľnosti 

Uvedený návrh VZN je v súlade so:  

- Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

- Zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, 

- Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu 9. 11. 2015, bol daný na pripomienkové 

konanie oddeleniam MÚ, komisiám miestneho zastupiteľstva, bol zverejnený na úradnej tabuli 

mestskej časti a na webovej stránke mestskej časti. 
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N á v r h 

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  Bratislava-Petržalka č. .../2015  

zo dňa .......2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka sa podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona  

č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods.1  

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 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 a v súlade s čl. 38 písm. b) Štatútu hlavného 

mesta SR  Bratislavy  uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje školské obvody pre jednotlivé 

základné školy (ďalej len „ZŠ“), v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  

Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“). 

 

§ 2 

Školské obvody ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti 

 

1) V mestskej časti sa zriaďujú pre ZŠ v jej zriaďovateľskej pôsobnosti školské obvody. 

2) Školské obvody jednotlivých ZŠ tvoria ulice s týmito názvami a evidenčnými číslami bytových 

domov: 

 

Prvý školský obvod - Základná škola Budatínska 61, 851 06 Bratislava  

Budatínska (čísla 29 – 63), Beňadická ( okrem nepár. čísel  9 – 21),  Lietavská, Vyšehradská  

(nepárne čísla 1 – 23) a všetky párne čísla,  Znievska; 
 

Druhý školský obvod - Základná škola Černyševského 8, 851 01 Bratislava 

Černyševského, Farského, Jungmannova, Macharova, Mánesovo nám., Pifflova, Vavilovova, 

Vlastenecké nám.,  Wolkrova, Krasovského, Muchovo námestie; 
 

Tretí školský obvod -  Základná škola Dudova 2, 851 02 Bratislava 

Ambroseho, Bradáčova, Hrobákova, Kutlíkova, Romanova, Rovniankova, Starhradská, 

Starohájska; 
 

Štvrtý školský obvod -  Základná škola Gessayova 2, 851 03 Bratislava  

Gessayova, Námestie hraničiarov (párne čísla), Osuského,  Rusovská cesta (čísla 50, 52, 54, 

56); 
 

Piaty školský obvod - Základná škola Holíčska 50, 851 05 Bratislava  

Brančská, Budatínska (čísla 1-27), Holíčska, Smolenická, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, 

Topoľčianska; 

 

Šiesty školský obvod  - Základná škola Lachova 1, 851 03 Bratislava 

Bosákova, Furdekova, Lachova, Mlynarovičova, Námestie hraničiarov (nepárne čísla), Haanova 

1,3,11,13,15,17,19,21,31,33,35,37,39,41,14, 14A; Lužná, Šustekova 2,4,6,8,10, 

12,14,16,18,20,45,47,49,51; 

 

Siedmy školský obvod - Základná škola Nobelovo námestie 6, 851 01 Bratislava 

Bohrova, Dargovská, Dubnická, Gercenova, Gogoľova, Goralská, Handlovská, Harmanecká, 

Hrobárska, Jaroslavova, Kapicova, Kaukazská, Kežmarské nám., Kremnická, Krupinská, 
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Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Nábrežná, Nobelovo nám., Novobanská, 

Očovská, Pečnianska, Planckova, Prokopova, Röntgenova, Rusovská cesta (okrem čísel 50, 

52, 54, 56), Údernícka, Viedenská cesta, Vilová, Vranovská, Zadunajská cesta, Záporožská; 
 

Ôsmy školský obvod - Základná škola Pankúchova 4, 851 04 Bratislava   

Bulíkova, Blagoevova, Dolnozemská, A. Gwerkovej, Haanova (párne čísla okrem 14 a 14A), 

Jankolova, Klokočova, Kočánkova, Mamateyova, Májová, M. Medveďovej, Pankúchova, 

Pobrežná, Poloreckého, Sosnova, M. C. Sklodowskej, Šustekova 1,3, 5, 7, 9, 11, 13,15, 17, 19, 

21, 23, 25, 27, 29, 31; 
 

Deviaty školský obvod - Základná škola Prokofievova 5, 851 01 Bratislava 

Andrusovova, Belinského, Bratská, Čapajevova, Fedinova, Hálova, Kolmá, Kopčianska, 

Panónska cesta (od Rusovskej cesty po Bratskú), Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského; 
 

Desiaty školský obvod - Základná škola Tupolevova 20, 851 01 Bratislava  

Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Pajštúnska, Tupolevova; 
 

Jedenásty školský obvod - Základná škola Turnianska 10, 851 07 Bratislava  

Antolská, Beňadická (nepárne čísla 9 – 21), Betliarska, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské 

role - ulice Fiľakovská, Sitnianska, Urpínska, Jantárová cesta (od Betliarskej po Panónsku), 

Jasovská, Južné mesto zóna „B“, Južné mesto zóna „C“- Azúrová, Béžová, Fialová, Žltá, 

Slnečnicové námestie, ulice Krásnohorská, Ľubovnianska, Šášovská, Turnianska, Vígľašská, 

Vyšehradská ( čísla 25-39), Žehrianska; 

 

 § 3 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 z 13. novembra 2012 o školských obvodoch 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

§  4 

Účinnosť  

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť  1. januára 2016. 

 

 

 

 

                       Vladimír Bajan 

                      Starosta 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Vyhodnotenie 

pripomienkového konania k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o školských obvodoch základných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

Na pripomienkové  konanie boli mailom zo dňa 29.10.2015 oslovené: 

všetky organizačné útvary Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka - 16 
 

Počet stanovísk doručených do stanoveného termínu: 10 

Bez pripomienok: 8 - zástupkyňa prednostu, oddelenie bytové, oddelenie finančné, oddelenie kultúry, oddelenie organizačných vecí, oddelenie 

sociálnych vecí, oddelenie územného rozvoja a dopravy, oddelenie životného prostredia 

Počet pripomienok celkom: 2 – miestny kontrolór, právny referát 

Z toho počet zásadných pripomienok: 0 

Pripomienky právneho referátu boli osobne prekonzultované a pri príprave materiálu zapracované do návrhu VZN. 
 

P.č. Oddelenie, komisia Pripomienka Obsah pripomienky Zdôvodnenie: 

A – akceptovaná 

N - neakceptovaná 

1. Miestny kontrolór § 3 Zrušovacie ustanovenie Čl. XIII Smernice o postupe pri prijímaní VZN, ods. 2 Legislatívno-

technických pokynov sa zrušovacie ustanovenie začína slovami: 

„Zrušuje sa ....“ 

A 

 

 

 



Stanoviská komisií MZ: 

Výpis 

z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve  

MČ Bratislava-Petržalka konanej dňa 11.11.2015 
 

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Daniela Palúchová, Anna Dyttertová, Gabriela Janíková, Roman 

Masár 

                   

Ospravedlnení/ý: Lucia   Štrauchová, Vladimír Dolinay 

Neospravedlnení/ý: Miroslava Makovníková Mosná 
 

K bodu 5 / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  Bratislava-Petržalka č. ... /2015 

zo dňa ...2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 
 

Bod uviedla:  Mgr. Anna Sonneková   
 

Hlasovanie: 

Prítomní    :  5 

Za (5)        :     Daniela Palúchová, Oľga Adamčiaková,   Anna Dyttertová, Gabriela Janíková,   

  Roman Masár     

Proti:  0    

Zdržal sa: 0 

Uznesenie - Komisia sociálna a bytová odporúča schváliť   Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej 

časti Bratislava-Petržalka návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  Bratislava-

Petržalka č. ... /2015 zo dňa ...2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Záver: uznesenie bolo schválené 
 

V Bratislave 11.10.2015                           Za správnosť: Daniela Podolayová, tajomníčka komisie 

 

Výpis z uznesení komisie životného prostredia 
 

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava-Petržalka o školských 

obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Prítomní: E. Pätoprstá, A. Hájková, M. Malaga, Ľ. Homola, M. Baranovič, Ľ. Farkašovská  

Ospravedlnení: Ľ. Škorvaneková, K. Věntusová, D. Lengyelová  
 

Materiál uviedla: Mgr. Anna Sonneková 

Uznesenie:  
Komisia životného prostredia a verejného poriadku  o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .. /2015 zo dňa ....2015 

o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  

Bratislava-Petržalka. 

Hlasovanie: 

Prítomných:    5 

Za:                  E. Pätoprstá, A. Hájková, M. Malaga, Ľ. Homola, M. Baranovič  

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť: Ing. Lenka Špodová                         Bratislava 12.11.2015 


