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Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
s c h v a ľ u j e  
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa ... ...  2022 
o zriadení Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava  
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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 „VZN“). 

 
Mestská časť naplánovala ďalšie zvyšovanie kapacít materských škôl obnovou Materskej 

školy, Fedinova 7, Bratislava (ďalej len „MŠ Fedinova 7). Na rokovaní miestneho zastupiteľstva 
dňa 22. februára 2022 bol prerokovaný materiál „Schválenie spolufinancovania mestskej časti 
Bratislava-Petržalka v prípade podania žiadosti o dotáciu na projekt „Obnova MŠ Fedinova č. 7, 
Bratislava“ na základe výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  
na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“.  
Uznesenie č. 514 – miestne zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o nenávratný príspevok  
za účelom realizácie projektu „Obnova MŠ Fedinova č. 7, Bratislava“. 

 
Mestská časť požiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 

„ministerstvo školstva“) o zaradenie Materskej školy, Fedinova 7, Bratislava (ďalej len  
„MŠ Fedinova 7“) do siete škôl a školských zariadení SR (ďalej len „sieť“) od 1. septembra 2022.  
V MŠ Fedinova 7 budú zriadené 4 triedy s kapacitou 90 detí.  

 
Mestská časť na obnovu MŠ Fedinova 7 požiadala do 31. marca 2022 Ministerstvo 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o dotáciu vo výške 435 610,- Eur. 
 
 Zriadeniu MŠ predchádza jej zaradenie do siete škôl a  školských zariadení SR  

(ďalej len „sieť“). V zmysle zákona 596/2003 Z. z. § 16 ods. 1 zákona o štátnej správe v školstve 
žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu 
školstva do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v  ktorom má byť škola alebo 
školské zariadenie zriadené. MŠVVaŠ SR 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. 

 
V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. § 6 odsek 2 písm. b) zákona o štátnej správe v školstve 

obec pri výkone samosprávy zriaďuje  podľa siete všeobecne záväzným nariadením materské školy. 
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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 
Materská škola nebude právnickou osobou, svojimi príjmami a výdavkami bude napojená na 
rozpočet mestskej časti;  
 
Doložky 
 
1. Rozpočtová doložka 

Schválenie VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o  zriadení Materskej školy,  
Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava bude mať dopad na rozpočet mestskej časti:  
   a) vstupné náklady na zariadenie - vybavenie MŠ - do 140 000,- Eur 
   b) prevádzkové náklady - vypočítaný priemer z 5 rokov - 38 850,- Eur  

    bez mzdových nákladov   
 
2. Finančná doložka 

Schválenie VZN bude mať finančný dopad na obyvateľov mestskej časti, zákonných zástupcov, 
ktorých deti budú MŠ Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava navštevovať. 
Zákonní zástupcovia budú prispievať na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ 
a réžiu za prípravu stravy v zariadení školského stravovania. 

 
3. Ekonomická doložka 

Schválenie VZN nebude mať dopad na hospodárenie podnikateľskej sféry mestskej časti. 
 
4. Environmentálna doložka 

Schválenie VZN nebude mať dopad na životné prostredie. 
 
5. Doložka zlučiteľnosti 

Uvedené 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 č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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N á v r h 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2022 zo ... ... 2022 

o zriadení Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava  
 
 

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, § 6 ods. 1, § 11 ods. 
4 písm. g)   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 a  v súlade so Štatútom hlavného mesta 
SR Bratislavy, uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:  
 
            § 1 

Úvodné ustanovenie 
 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) zriaďuje mestská časť  
Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“) od 1. septembra 2022 Materskú školu,  
Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava (ďalej len „MŠ Fedinova 7“) bez právnej subjektivity. 
 

§ 2 
Zriadenie materskej školy 

 
Podmienkou pre zriadenie materskej školy je právoplatné rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR o  zaradení MŠ Fedinova 7 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 Fedinova 7 bude zabezpečené príjmami a výdavkami z rozpočtu 
mestskej časti. 

 
§ 4 

Účinnosť 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2022. 
 

 
 

          
 
      

    J á n  Hrčka 
                                                   starosta 
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Príloha č. 1 
Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. .../2022 zo 28. 06. 2022 o zriadení Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 
Bratislava  
 
Na pripomienkové konanie boli mailom zo dňa 31. 05. 2022 oslovené: všetky organizačné útvary 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Petržalka. 
Počet stanovísk doručených do stanoveného termínu: 4  
referát organizačných vecí, referát vnútornej správy, registratúry a podateľne, referát projektového 
riadenia, referát územného rozvoja a GIS: bez  pripomienok  
 
Príloha č. 2 
Stanovisko miestnej rady 
Rokovanie miestnej rady sa uskutočnilo 21. 06. 2022. Miestna rada odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu schváliť všeobecne záväzné nariadenie. 
 
Príloha č. 3 
Stanoviská komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka 
*Uznesenia podľa poradových čísel v záverečnej tabuľke 
 

Komisia územného plánu, výstavby a rozvoja 
 
Výpis z uznesení Komisie ÚPVaR zo dňa 07.06.2022 
 
Prítomní členovia komisie - poslanci (podčiarknutí od začiatku): 
Ing. Miroslav Behúl PhD., Ing. Lýdia Ovečková, Ing. arch. Drahan Petrovič, Mgr. Natália 
Podhorná, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Branislav Sepši, Ing. Katarína Sklenková, 
Ing. Jozef Vydra; 
 
Neprítomní členovia komisie - poslanci: 
Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá 
 
Prítomní členovia komisie - neposlanci (podčiarknutí od začiatku): 
Ing. Alica Hájková, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.; 
 
Neprítomní členovia komisie - neposlanci (podčiarknutí od začiatku): 
Štefan Wenchich; 
 
K bodu 5  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 
..../2022 zo dňa ... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 
Bratislava  
Materiál predstavila a na otázky odpovedala Ing. Andrea Garanová. 
 
Uznesenie č. 17/2022 zo dňa 07.06.2022: 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa ... ... 2022 o zriadení Materskej školy, 

Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava. 

 
Hlasovanie: 
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Prítomní: 8 z 13 členov 
za: 8  
proti: 0  
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  

Uznesenie bolo schválené. 
 
 Ing. Jozef Vydra v. r. 
 predseda komisie ÚPVaR 
Za správnosť: 
Ing. arch. Štefan Hasička 
tajomník komisie ÚPVaR 
 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov 
 

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

dňa 6. júna 2022 od 17:30 hod. - online 
 
Na začiatku rokovania boli prítomní:  
predseda komisie:  Mgr. Ivan Uhlár,  
členovia komisie:  Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Pavel Šesták,  

Ing. Miroslav Behul, PhD., Ing. Ľubomír Hrbáň,  
Erich Stračina, JUDr. Henrich Hasčák  

Tajomník komisie:  Mgr. Viktor Baumann  
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa 
... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava 
 Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál. 
  
Hlasovanie: 
Prítomných: 7 
Za: 6 
Proti: 0  
Zdržal sa: 1 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 
Bratislava, 06.06.2022 
Za správnosť:         Mgr. Ivan Uhlár 
Mgr. Viktor Baumann ,tajomník komisie    predseda komisie,v.r.  
 

 
Komisia kultúry a mládeže 

 
Výpis uznesení zo zasadnutia Komisie kultúry a mlád eže Miestneho zastupite ľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka zo d ňa 06.06.2022 
 
Bod 5   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestsk ej časti Bratislava-Petržalka k 

zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava (p. Sonneková) 

Uznesenie 04 / 2022 Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie  predkladaný materiál Návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu Materskej ško ly, Fedinova ul. č. 
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7, 851 01 Bratislava a odporú ča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál 
schváli ť. 
Hlasovanie:  Prítomných: 8              Za: 8       Proti:    0     Zdržal sa: 0      Nehlasovali: 0 
 
PRÍTOMNÍ: 8 (M. Makovníková-Mosná, I. Jančoková, M. Vetrák, K. Sklenková, Ľ. Kačírek, V. Kasala, M. 

Kovačič, I. Lučanič) 
 
ZA: 8  (M. Makovníková-Mosná, I. Jančoková, M. Vetrák, K. Sklenková, Ľ. Kačírek, V. Kasala, M. 

Kovačič, I. Lučanič) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVAL: 0 
Záver:  Uznesenie bolo schválené. 
 

Komisia sociálna a bytová 
 
Výpis zo zápisnice z rokovania sociálnej komisie zo dňa: 7.6.2022 
K bodu 1/ 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa ... 
... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava 

 
Diskusia: 
Uznesenie: 
Komisia sociálna a bytová  

o d p o r ú č a 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s ch v á l i ť 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa ... ... 2022 k 
zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava 

Hlasovanie: 
Prítomní:    5,  Matúš Repka, Jana Hrehorová, Eva Surovková, Konrád Balla, Ildikó Zorádová 
 
za: 5 
proti:  0 
zdržal/a sa: 0 
Záver:  Uznesenie bolo schválené. 
Za správnosť: Kvetoslava Biljnjová     
 
V Bratislave: 7.6.2022                   
 

           Matúš Repka v. r. 
                                                                                            podpredseda Komisie sociálnej   a bytovej                         
 

Komisia investičných činností 
 

Výpis z usnesení zo zasadnutia komisie investičných činností Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka zo dňa 09.06.2022 
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2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa ... ... 2022 k 

zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 9 -  Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Gabriela Fulová, Ing. Katarína Sklenková, Mgr. 

Viera Bieliková, Ing. Miroslav Behúl, JUDr. Milan Vetrák, PhD., Ing. arch. Matúš 

Repka, , Mgr. Gabriel Fekete, Mgr. Maroš Buberník 

za: 8 -  Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Gabriela Fulová, Ing. Katarína Sklenková, Mgr. 

Viera Bieliková, Ing. Miroslav Behúl, Ing. arch. Matúš Repka, , Mgr. Gabriel Fekete, 

Mgr. Maroš Buberník 

proti: 0 

zdržal sa:  0 

nehlasoval:  1 – JUDr. Milan Vetrák  

 

Návrh VZN bol schváelný. 

 

Stanovisko komisie:  

Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka prijať  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa ... ... 2022 k 

zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava. 

 

Zapísal:  Miloš Holán 

    tajomník komisie                                   

 
Komisia finančná 

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa ... ... 2022 k 
zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava – p. Sonneková 
 
Za: 3  Proti:0  Zdržali sa:0 
Návrh VZN bol schválený 
 
 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 
09.06.2022 o 17 00 hod 
 
Návrh uznesenia : 
 

1. Komisia životného prostredia a verejného poriadku MZ MČ Bratislava-Petržalka odporúča 
s c h v á l i ť  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa ... ... 2022 o zriadení 
Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava 

Hlasovanie: Prítomných: 6            Za: 6              Proti: 0             Zdržal sa: 0         Nehlasovali: Záver:
 Uznesenie bolo schválené 

Komisia školská 
 
Výpis z uznesení zo zasadnutia školskej komisie: 
4. riadne zasadnutie školskej komisie v roku 2022 
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Termín a čas:  08. 06. 2022, o 15.30 hod. 
Miesto: Miestny úrad mestskej  časti Bratislava-Petržalka - formou online pripojenie cez aplikáciu 
„ZOOM“ Meeting ID: 871 7440 7222 
 
 
K bodu 10 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa ... ... 
2022 k zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava 
 
Uznesenie č. 10 
 
Školská komisia odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
s c h v á l i ť  
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č......../2022 zo dňa................o 
zriadení Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava 
 
Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  7 členov  
 
Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Gabriela Fulová, David Běhal, Michal 
Horváth,  PhD., Milan Polešenský,  Ing. Alexandra Petrisková 
 
Hlasovanie:  
Za: 7 
Proti: 0  
Zdržalo sa:  0   
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
PaedDr. Katarína Brťková     Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. 
   tajomníčka komisie               predseda komisie 
 
 
 
Tabuľka č. 1 Stanoviská komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka 

P. č. Komisia 
Schválený 
materiál  

Neschválený 
materiál  

Poznámky komisie 

1. 
Komisia územného plánu, 
výstavby a rozvoja 

schválené xxx xxx 

2. 
Komisia správy majetku 
a miestnych podnikov 

schválené xxx xxx 

3. Komisia kultúry a mládeže schválené xxx xxx 

4. Komisia sociálna a bytová schválené xxx xxx 
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5. Komisia investičných činností schválené xxx xxx 

6. Komisia športu 

nebolo 
súčasťou 
programu 
rokovania 

xxx xxx 

7. Komisia finančná schválené xxx xxx 

8. Komisia dopravy, mobility a 
bezbariérovosti 

nebolo 
súčasťou 
programu 
rokovania 

xxx xxx 

9. Komisia životného prostredia 
a verejného poriadku 

schválené xxx xxx 

10. Komisia školská schválené xxx xxx 

 


