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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, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava vrátane jej súčasti Školskej
jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. septembra 2017
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Dôvodová správa
A) Všeobecná časť
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 SR
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 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 a školské zariadenia
všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“).
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „miestne
zastupiteľstvo“) uznesením č. 559 zo dňa 30. septembra 2014 prijalo „Postup mestskej časti
Bratislava-Petržalka pri riešení zvyšovania kapacít materských škôl v jej zriaďovateľskej
pôsobnosti““ (ďalej len „postup“) pri napĺňaní prioritných cieľov v tejto oblasti.
V zmysle prijatého postupu v rámci II. etapy zvyšovania kapacít MŠ sa plánovalo
s rekonštrukciou objektu bývalej MŠ Vyšehradská ul. č. 17, ktoré je vo vlastníctve hlavného mesta
SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“). Starosta mestskej časti požiadal hlavné mesto o zverenie
objektu Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava (ďalej len „Vyšehradská 17“) do správy mestskej
časti za účelom jeho rekonštrukcie a následného obnovenia prevádzky materskej školy
(ďalej len „MŠ“).
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 8. októbra 2014 uznesením č. 1771/2014 zverilo
objekt bývalej MŠ Vyšehradská 17 do správy mestskej časti za účelom jeho využitia na
prevádzkovanie MŠ zriadenej mestskou časťou vrátane jej súčasti školskej jedálne (ďalej len „ŠJ“.)
V nadväznosti na tieto skutočnosti, mestská časť na základe výzvy Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“), požiadala ministerstvo o poskytnutie dotácie
na rozšírenie kapacít MŠ. Ministerstvo poskytlo mestskej časti na rekonštrukciu objektu
Vyšehradská 17 dotáciu na kapitálové výdavky vo výške 360 000,- EUR a na bežné výdavky
40 000,- EUR.
Rekonštrukciou objektu Vyšehradská 17 zvýši mestská časť kapacitu MŠ o ďalších 7 tried
s počtom cca 150 miest. V súlade s harmonogramom prác bude rekonštrukcia objektu ukončená
k 31. decembru 2016.
Zriadeniu MŠ Vyšehradská 17 vrátane jej súčasti ŠJ Vyšehradská 17 predchádza jej
zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR (ďalej len „sieť“). V zmysle § 16 ods. 1 zákona
o štátnej správe v školstve žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá
zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť
škola alebo školské zariadenie zriadené. Ministerstvo v rozhodnutí vyznačí termín začatia činnosti
školy a školského zariadenia od 1. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom
roku, v ktorom bola žiadosť doručená.
Požadovaným dokladom, ktorý musí mestská časť predložiť na ministerstvo k žiadosti
o zaradenie MŠ Vyšehradská 17 vrátane jej súčasti ŠJ Vyšehradská 17 do siete, je uznesenie
miestneho zastupiteľstva k návrhu nariadenia.
MŠ Vyšehradská 17 a jej súčasť ŠJ Vyšehradská 17 po zaradení do siete nebudú
právnickými osobami. V zmysle čl. 5 ods. 1 Štatútu Strediska služieb školám a školským
zariadeniam Petržalky (ďalej len „SSŠaŠZP“) budú MŠ Vyšehradská 17 a jej súčasť
ŠJ Vyšehradská 17 organizačne začlenené do SSŠaŠZP, ktoré je právnickou osobou.
Z titulu dodržania lehôt stanovených zákonom na predkladanie žiadostí o zaradenie
škôl a školských zariadení do siete (§ 16 zákona o štátnej správe v školstve) sa predkladá
na rokovanie miestneho zastupiteľstva Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava-Petržalka č. .../2015 zo dňa .... 2015 o zriadení Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17,
851 06 Bratislava vrátane jej súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava
od 1. septembra 2017.
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B) Osobitná časť
§ 1 Úvodné ustanovenie
V zmysle § 6 ods. 2 písm. b) zákona o štátnej správe v školstve obec pri výkone samosprávy
zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete materské školy;
§ 2 Zriadenie materskej školy
V zmysle § 14 ods. 6 písm. b) zákona o štátnej správe v školstve ministerstvo rozhoduje o zaradení
škôl a školských zariadení do siete;
§ 3 Financovanie materskej školy
V zmysle čl. 4 Štatútu SSŠaŠZP – podľa predmetu činnosti okrem iných úloh vypracováva a riadi
proces rozpisovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti a štátneho rozpočtu pre
školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity vo svojej pôsobnosti a kontroluje dodržiavanie
metodiky rozpisu;
Doložky
1. Rozpočtová doložka
Schválenie predloženého návrhu Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) mestskej
časti Bratislava-Petržalka o zriadení Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava
vrátane jej súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava
od 1. septembra 2017 bude mať dopad na rozpočet mestskej časti.
2. Finančná doložka
Schválenie predloženého návrhu VZN bude mať finančný dopad na obyvateľov mestskej časti
– zákonných zástupcov, ktorých deti budú prijaté do Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17,
851 06 Bratislava vrátane jej súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava.
Zákonní zástupcovia 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 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. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR v znení neskorších predpisov
- Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákonom 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, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava vrátane jej súčasti
Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. septembra 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka sa v súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 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 SR Bratislavy, uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného
nariadenia:
§1
Úvodné ustanovenie
Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) zriaďuje mestská časť
Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“) od 1. septembra 2017 Materskú školu,
Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava (ďalej len „MŠ Vyšehradská 17“) vrátane jej súčasti
Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava (ďalej len „ŠJ Vyšehradská 17“), ktoré
nie sú právnickými osobami. MŠ Vyšehradská 17 a jej súčasť ŠJ Vyšehradská 17 sa v zmysle
čl. 5 ods. 1 Štatútu Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky (ďalej len
„SSŠaŠZP“) organizačne začleňujú do SSŠaŠZP, ktoré je právnickou osobou.
§2
Zriadenie materskej školy
Podmienkou pre zriadenie materskej školy vrátane jej súčasti školskej jedálne je právoplatné
rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zaradení MŠ Vyšehradská 17 a jej
súčasti ŠJ Vyšehradská 17 do siete škôl a školských zariadení SR, vydané na základe žiadosti
mestskej časti ako zriaďovateľa a v zmysle príslušných ustanovení zákona o štátnej správe
v školstve.
§3
Financovanie materskej školy
Financovanie činností MŠ Vyšehradská 17 a jej súčasti ŠJ Vyšehradská 17 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. decembra 2015.

Vladimír B a j a n
starosta

