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Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e 

 

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka  č...... , ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Petržalka č.1/2019 z 5.2.2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č.13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti 

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

obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

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

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Petržalka č.1/2019 z 5.2.2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č.13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti 

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

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

predkladá na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 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: 

 

- mestská časť Bratislava-Petržalka je v školskom roku 2019/2020  zriaďovateľom 11 základných 

škôl s  počtom 251 tried s aktuálnym počtom 5 302 žiakov. Pre uvedený školský rok bolo do 

týchto základných  škôl podaných 1137 žiadostí zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa na 

primárne vzdelávanie.  

- na základe vstupných informácii pre školský rok 2020/2021 bolo na plnenie povinnej školskej 

dochádzky zapísaných 1201 detí, čo je stúpajúca tendencia, 

- od roku 2018 je svojim umiestnením a aktuálne vysoko rozvinutej developerskej aktivity najviac 

preferovaná základná škola na Turnianskej ulici č. 10, ktorá sa nachádza v lokalite aktuálne 

vysoko rozvinutej developerskej činnosti – lokalita Slnečnice (zóna A,B,C,) 

- v rámci predmetnej lokality Slnečnice Viladomy (tzv. zóna C), Slnečnice Zóna mesto (tzv. zóna 

B) a v zatiaľ v plánovanej zóne A sa vo  finále  predpokladá 8 650 bytových a apartmánových 

jednotiek, teoreticky cca 17 000 obyvateľov. V súčasnosti je cca 1 400 bytových a apartmánových 

jednotiek už po kolaudácii čo teoreticky predstavuje cca 2 700 obyvateľov, 

- z toho dôvodu sú zvýšené nároky obyvateľov - zákonných zástupcov detí tejto lokality mestskej 

časti Bratislava-Petržalka -  na zabezpečenie primárneho vzdelávania svojich detí v spádovej 

lokalite, čo v tomto prípade je Základná škola Turnianska 10, Bratislava, 

- s nárastom detí je nevyhnutné zabezpečiť kvalitu nielen výchovno-vzdelávacieho obsahu ale aj 

priestorovú vybavenosť z dôvodu vyučovania predmetov v kmeňových, odborných a tematicky 

vybavených učebniach,  

- vzhľadom k množstvu prihlásených detí do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021 (škola 

zapísala 207 detí-budúcich prvákov) v rámci vyššie uvedenej ZŠ  a berúc do úvahy jej kapacitné 

možnosti je preto prioritou a potrebou mestskej časti upraviť školský obvod tejto základnej školy 

tak, aby mohli byť zabezpečené kvalitné podmienky pre plnenie  povinnej  školskej  dochádzky, 

- do úvahy boli vzaté kapacitné možnosti dvoch najbližších základných škôl a to  ZŠ Budatínska 61, 

Bratislava a ZŠ Holíčska 50, Bratislava, pričom ZŠ Budatínska 61, Bratislava už dlhodobo napĺňa 

zo svojho školského obvodu svoje kapacitné možnosti a v súčasnosti nie je preto schopná 

navyšovať počet prijatých detí. Z uvedeného dôvodu a po konzultácii s riaditeľkou ZŠ Holíčska 

50, Bratislava navrhujeme upraviť školský obvod tejto základnej školy, ktorá kapacitne 

a kvalitatívne je schopná zabezpečiť povinnú školskú dochádzku detí aj z ulíc, ktoré v súčasnej 

dobe sú zahrnuté do školského obvodu ZŠ Turnianska 10, Bratislava. 

 

Osobitná časť 
 

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

všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Petržalka č.1/2019 z 5.2.2019, ktorým sa 

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

1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č.2/2017 o školských obvodoch  

základných  škôl  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržálka navrhujeme 

upraviť tak, že zo školského obvodu ZŠ Turnianska 10, Bratislava sa vyradiť ulice Šášovská, 



Vígľašská, Beňadická, Južné mesto zóna B, Južné mesto zóna C-Azúrová, Béžová, Fialová, Žltá. 

Tieto ulice navrhujeme zaradiť do školského obvodu ZŠ Holíčska 50, Bratislava, ktorá kapacitne 

a kvalitatívne je schopná zabezpečiť kvalitné plnenie povinnej školskej dochádzky detí z uvedených 

ulíc.    

 

 

 
 

 

 

Doložky: 

1. Rozpočtová doložka 

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

preneseného výkonu štátnej správy,  v oblasti originálnych kompetencií bude potrebné 

počítať s vybavením učební  primeraným nábytkom (žiacke lavice, stoličky) 

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....../2020 z ..... 2020, 

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

č.1/2019 z 5.2.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti 

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

v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č.2/2017 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti                   

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

 
 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. 1/2019 z 5.2.2019 ktorým sa 

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

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

Petržálka v znení všeobecne záväzného nariadenia č.2/2017 sa mení a dopĺňa takto: 

 

V § 2 odsek 2) Jedenásty školský obvod - Základná škola Turnianska 10, 851 07 Bratislava sa na 

konci vypúšťajú slová: Južné mesto zóna „B“, Južné mesto zóna „C“-Azúrová, Béžová, Fialová, 

Žltá, Slnečnicové námestie, Beňadická (nepárne čísla 9-21) Šášovská, Vígľašská. 

 

V § 2 odsek 2) Piaty školský obvod - Základná škola Holíčska 50, 851 05 Bratislava sa medzi slová 

„Brančská a Budatínska“ vsúvajú slová „Beňadická (nepárne čísla 9-21), Béžová, Fialová“, medzi 

slová „Strečnianska a Šintavská“ sa vsúva slovo „Šášovská“, za slovo „Topolčianska“ sa vsúvajú 

slová „Vígľašská, Zuzany Chalupovej, Žltá“. 

 

 

Čl. II. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 25. júna 2020. 

 

 

 

 

 

                          Ing. Ján Hrčka 

                            starosta 

 

 

 

 



 

 

Stanoviská komisií k predloženému materiálu 

 

Komisia 
Schválený 

materiál 
Neschválený 

materiál 
Poznámky komisie 

Komisia životného 

prostredia 

a verejného poriadku 

schválené - - 

Komisia územného 

plánu, výstavby a 

dopravy 

- neschválené 5 za, 5 proti 

Komisia správy 

majetku a miestnych 

podnikov 

schválené - - 

Školská komisia schválené - - 

Komisia kultúry 

a mládeže 
schválené - - 

Komisia sociálna a 

bytová 
schválené - - 

Komisia investičných 

činnosti 
schválené - - 

Komisia športu schválené - - 

Komisia dopravy, 

mobility a 

bezbariérovosti 

schválené - - 

Komisia finančná schválené - - 

 

 

 

 

 

 

 

 


