
 

 

 

 

Všeobecne záväzne nariadenie  

mestskej časti Bratislava-Petržálka č. 5/2020 z 09. 06. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Petržalka č.1/2019 z 05. 02. 2019,  

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

č.13/2015 zo dňa 01. 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 05. 02. 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, v. r. 

                            starosta 

 

 

 


