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NÁVRH   UZNESENIA  

 

Miestne zastupiteľstvo  

MČ Bratislava-Ružinov  

po prerokovaní  

 

 

A.                                                              s ch v a ľ u je  

 

 

      všeobecne  záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2017 zo dňa 7. 2. 

2017 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03  Bratislava 

a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov                

č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva  zo zmien 

a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 

o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  

Bratislava-Ružinov 
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Dôvodová správa 

 

 Mestská časť Bratislava-Ružinov ako zriaďovateľ materských a základných škôl  

uznesením miestneho zastupiteľstva  č.  351/XIX/2016  zo dňa 18.10.2016 schválila zriadenie 

Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava. 

 Podľa § 6 zákona SNR  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“)  obec – prenesene mestská časť – zrušuje a  zriaďuje školy všeobecne záväzným 

nariadením. 

 Pre vznik Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava je 

nevyhnutné prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia ošetriť: 

-  zrušenie Základnej školy, Borodáčova 2, Bratislava a tým i jej vyradenie zo Siete škôl 

a školských zariadení SR 

- zriadenie Základnej školy s materskou školou a jej zaradenie do Siete škôl a školských 

zariadení SR.  

  V žiadosti o zaradenie adresovanej MŠVVaŠ SR požadovať dátum 1. september 2017. 

 

 Povinnosťou zriaďovateľa školy je stanovenie školského obvodu základnej školy. 

Základná škola, Borodáčova má už stanovený školský obvod a nakoľko sa zriadením 

základnej školy s materskou školou nezmení, navrhujeme v predmetnom všeobecne 

záväznom nariadení uvedené určenie školského obvodu legislatívne  ošetriť. 

 

 Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vypracovaný v súčinnosti s právnym 

odborom.     

 

           Návrh VZN o zriadení ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, Bratislava .... bol vyvesený                           

na webovom sídle a na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Ružinov  dňa 16. 01.2017 

podľa ustanovenia § 6 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 360/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, aby ho občania mohli pripomienkovať pred ich prijatím. Nedostali sme 

žiadne pripomienky.   
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                                                                 Návrh 

 

  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

      mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

č. ......./ 2017 

zo dňa 7. 2. 2017 

 

o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03  Bratislava 

a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov               

č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva zo 

zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. 

októbra 2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti  Bratislava-Ružinov 

 

 

  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa § 6 ods. 2 v  zákona                 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 15 ods. 2 písm. a) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 2  písm. b), c) a e) 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 sa uznieslo: 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je zriadenie 

Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava vrátane jej súčastí 

a zmena a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov                

č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien 

a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 

o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  

Bratislava-Ružinov.  

 

§ 2 

Zriadenie Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava  

 

 Mestská časť Bratislava-Ružinov ku dňu 01. septembra 2017 zriaďuje Základnú školu 

s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava vrátane jej súčasti: 

- Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Borodáčova 2, 82103 

Bratislava, 

- Školskú jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 

Bratislava. 
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§ 3 

Podmienky zriadenia Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2,  

821 03 Bratislava 

 

1. Podmienkou pre zriadenie Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 

Bratislava a jej súčastí je právoplatné súhlasné rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o zaradení základnej 

školy s materskou  školou a  jej  súčastí  do  Siete  škôl  a  školských  zariadení    

Slovenskej republiky vydané v zmysle príslušných ustanovení zákona a na základe 

žiadosti mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

 

2. V prípade ak ministerstvo nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutie o zaradení základnej 

školy s materskou školou a jej súčastí do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky, tak v zmysle tohto nariadenia Základná škola s materskou školou, Borodáčova 

2, 821 03 Bratislava a jej súčasti nebudú zriadené. 

 

§ 4 

Zmena školských obvodov 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2012 zo dňa                            

11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 

všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení školských 

obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  Bratislava –Ružinov, 

sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. V § 5 pod názvom „Školské obvody základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská 

časť Bratislava-Ružinov“ sa pôvodné slovné spojenie „Základná škola, Borodáčova 2“ 

nahrádza slovným spojením „Základná škola s materskou školou, Borodáčova 2“. 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie nadobúda platnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

mestskej časti Bratislava-Ružinov a účinnosť dňa 01. septembra 2017 v tom prípade, že 

ministerstvo vydá právoplatné súhlasné rozhodnutie o zaradení základnej školy 

s materskou školou a jej súčastí do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.  
 

2. V prípade, že ministerstvo nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutie v zmysle § 5 ods.1 

tohto nariadenia do 01.septembra 2017, toto nariadenie stráca platnosť. 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Dušan Pekár 

  starosta 
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Príloha  

 

 

 

 
 

 



   

7 

 

 

 

 

 

STANOVISKO 

 

 

K bodu:“ Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA mestskej časti Bratislava –

Ružinov č. ......./ 2017 zo dňa ........... 2017 

o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 

a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov 

č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava -Ružinov tak, ako vyplýva 

zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. 

októbra 2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava -Ružinov.“ 

Predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová, ved. referátu metodiky škôl, Mgr. Peter Kopún, referát 
právnych služieb 

 

 

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie(KFPČaI) 

mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa  18. 01. 2017 

 

KFPČaI prerokovala a 

 

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO 

NARIADENIA mestskej časti Bratislava –Ružinov č. ......./ 2017 zo dňa ........... 2017 

o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 

a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov 

č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava -Ružinov tak, ako vyplýva 

zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. 

októbra 2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava -Ružinov.“ 

 

2/ odporúča MZ materiál schváliť 

 

 

 

 

                                                                      JUDr. Martin Vojtašovič, v.  r. 

                                   predseda KFPČaI 

 

 

Zapísala:  

Emilie Sihelníková 

tajomníčka KFPČaI 
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STANOVISKO 
 
 
K bodu: “Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov 
č. .../2017 zo dňa .../2017 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Bordáčova 
2, 821 03 Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení 
školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne 
záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení školských 
obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Ružinov“ 
 
Predkladateľ:  Dušan Pekár, starosta 

 
zo zasadnutia Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (KLPaK) 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa  24. 01. 2017 
_________________________________________________________________ 

KLPaK 
 
prerokovala a  
 
1. berie na vedomie „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Ružinov č. .../2017 zo dňa .../2017 o zriadení Základnej školy s materskou 
školou, Bordáčova 2, 821 03 Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 
o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 
všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení 
školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Ružinov“, 
 
2.  odporúča MZ schváliť  „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Ružinov č. .../2017 zo dňa .../2017 o zriadení Základnej školy s materskou 
školou, Bordáčova 2, 821 03 Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 
o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 
všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení 
školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Ružinov“ 
 
    Hlasovanie:   Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 

      Ing. Vladimír Sloboda, v. r.   
                   podpredseda komisie 
 

V Bratislave, 24. 01. 2017 
Zapísala: Zeleníková 
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S T A N O V I S K O 

 

zo zasadnutia Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávanie, športu, kultúry, 

sociálnej oblasti a životného prostredia – grantovej komisie 

 

                                                            dňa  25.01.2017 

 

 

Návrh 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  mestskej  časti  Bratislava- 

Ružinov  č. ......./  2017  zo  dňa ........... 2017   o  zriadení   Základnej  školy  s  materskou  

školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne  záväzného 

nariadenia mestskej časti   Bratislava-Ružinov  č. 25/2012   zo  dňa 11.  decembra 2012   

o  určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne 

záväzným nariadením č. 32/2013 zo  dňa 29. októbra 2013  o  určení  školských   

obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Ružinov. 

 
___________________________________________________________________________ 
 

Predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová, referát metodiky škôl  a školských zariadení  

 

Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávanie, športu, kultúry, sociálnej oblasti 

a životného prostredia – grantová komisia dňa 25.01.2017 predložený materiál „Návrh 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  mestskej  časti  Bratislava-Ružinov  č. ......./  

2017  zo  dňa ........... 2017   o  zriadení   Základnej  školy  s  materskou  školou, Borodáčova 

2, 821 03 Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne  záväzného nariadenia mestskej časti   

Bratislava-Ružinov  č. 25/2012   zo  dňa 11.  decembra 2012   o  určení školských obvodov 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov tak, ako 

vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo  dňa 

29. októbra 2013  o  určení  školských   obvodov základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov.“ 

 

1.                                                                  prerokovala                                                                  

2.                                                              berie na vedomie 
 

                                         a odporúča na schválenie miestnemu zastupiteľstvu 

 

          

                                                                                                    Ing. arch. Lucia Štasselová v.r. 

                                                                                                         predsedníčka komisie      

 

V Bratislave dňa 25.01. 2017 

Zapísala: Ing. Dominika Slezáková v.r. 
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Komisia sociálnych služieb 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 

 
 
 
 
 
 
S t a n o v i s k o 
 
Komisia na svojom zasadnutí dňa 11. januára 2017 prerokovala predložený materiál: 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2017 
zo dňa ... 2017 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 
Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava - Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov 
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov tak, 
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 
32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení školských obvodov základných škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov. 
 
 
a prijala stanovisko 

 
 
Komisia berie predložený materiál na vedomie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Peter Hrapko, v.r. 
predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tajomníčka komisie: 
Monika Repášová 
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S T A N O V I S K O 

 

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 

 

                                                            dňa  23. 1. 2017 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ..../2017 

zo dňa ..............2017 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2,  

821 03 Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov tak, 

ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením mestskej 

časti Bratislava-Ružinov č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení školských obvodov 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

Predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová, vedúca referátu metodiky škôl a školských zariadení 

 

 

     Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 23. 1. 2017 predložený 

materiál „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 

..../2017 zo dňa ..............2017 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 

2, 821 03 Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských 

obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným 

nariadením mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 

o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Ružinov“ prerokovala a 

 

 

1.                                                                    berie na vedomie 

 

2.                                                                    odporúča 

schváliť v MZ m. č. Bratislava – Ružinov  

 

 

 

                                                                                                PaedDr. Mária Barancová v. r. 

                                                                                                    predsedníčka komisie      

   

 

 

V Bratislave dňa 23. 1. 2017 

Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r. 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov 

Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy 
V Bratislave dňa 23. 01. 2017 

STANOVISKO 

 

Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy k materiálu ,,Návrh 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA mestskej časti Bratislava–Ružinov č. .../2017 

zo dňa ... 2017 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 

Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava– 

Ružinov č. 25/2015 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien 

a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 

o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava – Ružinov“. 

 

 

Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí dňa 

23. 01. 2017 prijala nasledovné stanovisko: 

 

Komisia sa oboznámila s materiálom „Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

mestskej časti Bratislava–Ružinov č. .../2017 zo dňa ... 2017 o zriadení Základnej školy 

s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 25/2015 zo dňa 11. decembra 2012 

o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava–Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným 

nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení školských obvodov základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov“, 

 komisia návrh zobrala navedomie a odporúča ho schváliť. 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. arch. Patrícia Rusnáková 

tajomníčka 

Mgr. Martin Ferák, v. r. 

predseda komisie 


