
 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

 
Materiál na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva 

05.02.2019 

 
 

 

Materiál číslo: 21/2019 

 

 

 

 

Návrh  

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 13/2015 zo  

dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Predkladá:       Materiál obsahuje:  

Ing. Ján Hrčka              1. Návrh uznesenia 

starosta       2. Dôvodovú správu 

        3. Doložky 

        4. Návrh VZN 

5. Pripomienkové konanie 

6. Stanoviská komisií MZ  

         

 

 

 

 

  

 

Zodpovedný: 

Ing. Lýdia Ovečková 

1. zástupkyňa starostu 

 

 

 

 

 

Vypracovali:  

PaedDr. Katarína Brťková, OŠaŠ 

PaedDr. Juraj Monsberger, OŠaŠ  



Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 13/2015 zo  dňa 1.12.2015 

o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 zo dňa 

1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 sa predkladá na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) v súlade s § 8 

ods. 1 a 2 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“) z týchto dôvodov: 
 

a) Mestská časť Bratislava-Čunovo oslovila listom zo dňa 16.1.2017 mestskú časť Bratislava-

Petržalka so žiadosťou o spoluprácu pri riešení plnenia povinnej školskej dochádzky (ďalej len 

„PŠD“) žiakov s trvalým bydliskom v mestskej časti Bratislava-Čunovo rozšírením školského 

obvodu ZŠ najbližšej k mestskej časti Bratislava-Čunovo a to z dôvodu, že nemá zriadenú vo 

svojej MČ základnú školu a zo zákona musí zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky 

detí s trvalým bydliskom v tejto mestskej časti. 

b) Po predchádzajúcom prerokovaní s riaditeľkou ZŠ Turnianska 10, Bratislava, ktorá sa nachádza 

najbližšie k mestskej časti Bratislava-Čunovo a má optimálne autobusové spojenie, bol školský 

obvod ZŠ Turnianska  prijatím VZN č. 2/2017 z 28.2.2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržálka č. 13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských 

obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

rozšírený o MČ Bratislava-Čunovo. 

c) O zabezpečení plnenia povinnej školskej dochádzky detí z MČ Bratislava-Čunovo bola 

podpísaná vzájomná dohoda o zriadení spoločného školského obvodu. 

d) Situácia za posledné 2 roky sa v ZŠ Turnianska v prijímaní žiakov do 1. ročníka výrazne 

zmenila, kedy táto škola otvorila spolu 10 prvých tried s celkovým počtom 205 žiakov.  

e) Záujem rodičov z Petržalky o plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Turnianska je veľký, 

a z kapacitných dôvodov nebude môcť táto škola ďalej plniť záväzky vyplývajúce z dohody 

o zriadení spoločného školského obvodu s MČ Bratislava-Čunovo. 

f) Súčasťou navrhovaného VZN bude aj návrh na úpravu školského obvodu ZŠ Dudova 2, 

Bratislava o príslušnú ulicu, ktorá bola upravená o bytové domy s rodinami, ktorých deti budú 

plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ Dudova 2, Bratislava a upravuje sa číselné rozpätie ulíc 

v obvode ZŠ Budatínska 61, Bratislava. 

g) Z uvedeného dôvodu navrhujeme v zmysle príslušných ustanovení Dohody o zriadení 

spoločného školského obvodu s MČ Bratislava-Čunovo zrušiť plnenie tejto dohody a zároveň 

ponúknuť pre MČ Bratislava-Čunovo zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky detí 

s trvalým bydliskom v tejto MČ v školskom obvode ZŠ Budatínska 61, Bratislava-Petržalka. 

h) Informovať o tomto riešení listom starostu MČ Bratislava-Petržalka starostku MČ Bratislava-

Čunovo. 
 

Osobitná časť 
 

Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržálka č. 13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských 

obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržálka v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 sa zaraďuje do súčasného tretieho školského obvodu ZŠ 

Dudova 2, 851 02 Bratislava celá ulica Dudova, mestská časť Bratislava-Čunovo sa vyraďujem 

z jedenásteho školského obvodu ZŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava a mestská časť Bratislava-

Čunovo sa zaraďuje do prvého školského obvodu ZŠ Budatínska 61, 851 01 Bratislava. 
 

 

 

 



Doložky: 

1. Rozpočtová doložka 

- schválenie predkladaného návrhu bude mať dopad na rozpočet mestskej časti v oblasti 

preneseného výkonu štátnej správy – zvýšenie normatívneho rozpočtu na žiakov prijatých na 

plnenie PŠD z mestskej časti Bratislava-Čunovo,  ako aj v oblasti originálnych kompetencií. 

2. Finančná doložka 

- schválenie predkladaného návrhu nebude mať finančný dopad na obyvateľov mestskej časti. 

3. Ekonomická doložka 

- schválenie predkladaného návrhu nebude mať dopad na hospodárenie podnikateľskej sféry 

mestskej časti. 

4. Environmentálna doložka 

- schválenie predkladaného návrhu nebude mať dopad na životné prostredie. 

5. Doložka zlučiteľnosti 

- uvedený návrh je v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. ........./2019 z ......... 2019 , ktorým  sa mení a dopĺňa  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 zo dňa 1.12.2015 

o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržálka  v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017  
 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 

SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov, § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, § 8 ods. 1 a 2) zákona NRSR 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 čl. 38 písm. 

w), Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení:  

 

 

Čl. I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 o školských obvodoch 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 2/2017 sa mení a dopĺňa takto: 

 

V § 2 odsek 2) jedenásty bod začínajúci slovami „Jedenásty školský obvod - Základná škola 

Turnianska 10, 851 07 Bratislava“  sa na konci vypúšťajú slová: „a mestská časť Bratislava-

Čunovo“. 

 

V § 2 odsek 2) tretí bod začínajúci slovami „Tretí školský obvod - Základná škola Dudova 2, 851 

02 Bratislava“ sa za slovo „Bradáčova“ vkladá slovo „Dudova“. 

 

V § 2 odsek 2) deviaty bod začínajúci slovami „Deviaty školský obvod - Základná škola Budatínska 

61, 851 01 Bratislava sa rozpätie čísel ulíc upravuje na „Budatínska (29-81)“ a na konci sa pripájajú 

tieto slová: „mestská časť Bratislava-Čunovo“  

 

 

Čl. II. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 21. marca 2019. 

 

 

 

 

 

                          Ing. Ján Hrčka 

                            Starosta 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Príloha č. 1 

Vyhodnotenie pripomienkového konania k Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržálka č. ....../2019 z ..... 2019, ktorým  

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržálka  v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017  

 

Na pripomienkové  konanie boli mailom zo dňa 16.1.2019 oslovené: všetky organizačné útvary Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

Počet stanovísk doručených do stanoveného termínu: 4 

Bez pripomienok: oddelenie životného prostredia, miestny kontrolór, 

Počet pripomienok celkom: 5  - právne oddelenie, oddelenie vnútornej správy a informatiky, 

Z toho počet zásadných pripomienok: 0 

 

 

P.č. 

 

 

Oddelenie 

 

 

Pripomienka 

 

 

Obsah pripomienky 

 

 

Zdôvodnenie: 

A - akceptovaná 

N- neakceptovaná 

1.  

 

Právne oddelenie 

 

Úprava názvu VZN 

a ďalších častí VZN 

Formálne úpravy názvu VZN a príslušné časti textu VZN. 

 

A 

 

2. 

 

 

Oddelenie vnútornej 

správy a informatiky 

 

Úpravy textu 

dôvodovej správy 

 

Formálne úpravy textu v dôvodovej správe. 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 2 

Stanovisko miestnej rady 

Rokovanie MR sa uskutočnilo 29.01.2019. Miestna rada jednomyseľne odporučila Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť predložené VZN. 

 

Príloha č. 3 

Stanoviská komisií MZ 

 

Komisia kultúry a mládeže 

Výpis z uznesení zo zasadnutie komisie kultúry a mládeže konanej dňa 21.1. 2019 

Prítomní: Miroslava Makovníková-Mosná, Daniela Palúchová, Iveta Jančoková, Ľuboš 

Kačírek 

Ospravedlnení: Lýdia Ovečková, Milan Vetrák 

Neospravedlnení: 0 

K bodu:  Návrh VZN o školských obvodoch 

Materiál predložil Juraj Monsberger, pracovník OŠaŠ 

Uznesenie 

Komisia kultúry a mládeže  berie na vedomie  a o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka s c h v á l i ť  Návrh VZN o školských obvodoch 

Hlasovanie: 

Prítomných: počet 4 

Za: 4  Proti: 0    Zdržal sa: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené  

Za správnosť: v. z. Daniela Emeljanovová 

 

Komisia sociálna a bytová 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve 

MČ Bratislava-Petržalka konanej dňa 22.01.2019 

Prítomní: Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Miroslava Makovníková Mosná,   

  Matúš Repka                      

Neprítomný/í: 0 

Ospravedlnený/í: 0                     

K bodu 3./ Návrh zámeru VZN, ktorým sa dopĺňajú VZN o školských obvodoch 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Materiál uviedla: Katarína Brťková  - OŠaŠ         

Diskusia: 

Pán Stanislav Fiala upozornil v diskusii na finančný dopad v oblasti originálnych 

kompetencií. Pani Palúchová navrhla schváliť predmetný materiál s pripomienkou pána Fialu.  

Hlasovanie 

Prítomní:  

Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Miroslava Makovníková Mosná,  Matúš Repka                      

za: Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Miroslava Makovníková Mosná,   

    Matúš Repka                      

proti: 0, zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené s pripomienkou, aby bol pri vypracovávaní zmluvy 

zapracovaný finančný dopad v oblasti originálnych kompetencií. 
Za správnosť:  Kvetoslava Biljnjová,  tajomníčka komisie 



 

 

Komisia športu 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 22.1.2019 

Prítomní: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, I. Uhlár 

K bodu 3)Návrh zámeru všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa dopĺňajú VZN o 

školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, I. Uhlár 

Prítomní:  4 

Za: 4, Proti: 0  

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka  schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2017 z 

28.2.2017 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu 

 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného  

dňa 21.01.2019 

Prítomní: JUDr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták,  Mgr. Lena Bočkayová, Mgr. Pavol Škápik 

K bodu 2/  Návrh zámeru VZN, ktorým sa dopĺňajú VZN o školských obvodoch základných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

K uvedenému materiálu úvodné slovo uviedol PaedDr. Monsberger z oddelenia školstva. Vysvetlil 

potreby zmeny VZN v súvislosti zo zmenou školského obvodu pre deti z MČ Čunovo, kde nie je 

žiadna škola.  Po krátkej diskusii  prijali poslanci nasledovné uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča  schváliť predložený materiál. 

Hlasovanie: 

Prítomní :    4 

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa:     0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

Za správnosť: A. Broszová, tajomníčka komisie 

 

Komisia investičných činností 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie investičných činností Miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava-Petržalka, konaného dňa 23.01.2019 

Prítomní:  Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD., Miroslav Dragun, Ing. arch. 

Matúš Repka, JUDr. Milan Vetrák PhD. 

Neprítomní: 0 

K bodu 2. VZN, ktorým sa dopĺňajú VZN o školských obvodoch základných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Materiál uviedol: Paed Dr. Juraj Monsberger – OŠaŠ 

Diskusia: Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a po krátkej diskusii prijali 

stanovisko. 

Stanovisko komisie:  

Komisia investičných činností nemá pripomienky a  o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, ktorým sa dopĺňajú VZN o školských obvodoch základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Hlasovanie: 

prítomní: 3 Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl, PhD., Miroslav Dragun 



za: 3 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD., Miroslav Dragun 

proti: 0, zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 1/1/2019 bolo schválené. 

V Bratislave 24.01.2019 

Za správnosť: Ing. Ľubomír Hesek, tajomník komisie 

 

Komisia školská 

Výpis uznesenia z 1. zasadnutia školskej komisie z 23.01.2019 

Uznesenie č. 3/1/2019  
Návrh zámeru VZN, ktorým sa dopĺňa VZN o školských obvodoch základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

uznesenie tak ako to je uvedené v materiáli. 

Prítomní v čase hlasovania: 7 

Doc. Ľ. Kačírek, Mgr. L. Bočkayová, Mgr.V.Dolinay, Mgr. G. Fulová,  

p. J. Hrehorová, Mgr. I. Jančoková, Mgr. J. Kríž 

Hlasovanie      

za:  7, proti: 0,  zdržal sa: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené   

Za správnosť:  PaedDr. Katarína Brťková,  tajomník komisie                   

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

Uznesenie k BODU 4  
Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2017 z 28.2.2017, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 zo dňa 

1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  

Hlasovanie:  

Prítomných: 8  

Za: 7 (G. Fulová, N. Podhorná, E. Pätoprstá, T. Kratochvílová, M. Kozáková, M. Dragun, Ľ. 

Farkašovská, P. Škápik)  

Proti: 0 , Zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené 

Za správnosť: Mgr. Veronika Berner Ďurinová 

 

Finančná komisia 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 21.1.2019 

Prítomní: Kleinert, Šesták 

Neprítomní:  Plšeková 

K bodu 2/  Návrh zámeru VZN, ktorým sa dopĺňajú VZN o školských obvodoch základných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Uznesenie:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  2 

Za               :  2 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

Za správnosť: Lukáček                                                                                                                                           

 



Komisia územného plánu, výstavby a dopravy 

Výpis z uznesení komisie ÚPVaD zo dňa 21.01.2019 

Prítomní členovia komisie - poslanci: 

Ing. Miroslav Behúl PhD., Miroslav Dragun, Mgr. Ivan Halmo, Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. 

Tatiana Kratochvílová, PaedDr. Oliver Kríž, Ing. Lýdia Ovečková, Mgr. Tomáš Palkovič, Ing. arch. 

Drahan Petrovič, Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Branislav Sepši; 

K bodu 

Návrh VZN, ktorým sa dopĺňajú VZN o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Materiál prítomným predstavila PaedDr. Katarína Brťková – poverená vedením oddelenia školstva 

a športu. 

Uznesenie č. 3: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  č. 2/2017 z 28.2.2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 zo  dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Hlasovanie: prítomní 11, za 9, proti 0, zdržal sa: 0, nehlasoval 2  

Uznesenie bolo schválené. 

Za správnosť: Ing. arch. Štefan Hasička                                                                                                                                           

 

 

 

 


