Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 10/2015
zo dňa 27. 10. 2015 o zriadení Materskej školy, Gessayova ul. č. 2, 851 03 Bratislava
od 1. apríla 2016
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
Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“) od 1. apríla 2016 Materskú školu,
Gessayova ul. č. 2, 851 03 Bratislava (ďalej len „MŠ Gessayova 2“), ktorá nie je právnickou
osobou. MŠ Gessayova 2 sa v zmysle článku 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 o zaradení
MŠ Gessayova 2 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 Gessayova 2 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.
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