
 

   
 

 

POUČENIE 

 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ........ 

2019 zo dňa ..........2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4 

v Bratislave.  

V zmysle ustanovenia § 6 odseku 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť 

najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť 

pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na 

Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie , zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. 

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. 

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú 

zdôvodnené. 

 

Pripomienky podávajte v termíne do 12.9.2019: 

- písomnou formou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Odbor 

školstva, kultúry a športu, Mierová 21, 827 05 Bratislava, tel.: +421 2 48284413 

- elektronickou poštou na adresu: luboslava.vasilova@ruzinov.sk , 

viera.kovacova@ruzinov.sk  

- ústne do zápisnice: na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Ružinov, 

v kancelárii spracovateľov č. 308, resp. č. 312 A 

 

 

 

 

Spracovateľ: 

Mgr. Ľuboslava Vasilová 

Mgr. Viera Kováčová 

 

 

 

Vyvesené: 2.9.2019 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV  

 

 

Materiál na rokovanie  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

dňa 17.09.2019 

 

 

 

 

N á v r h 
                                            

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov  č. ......./ 2019 

zo dňa ........... 2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4 v Bratislave 

 

 

 

Predkladateľ:     Materiál obsahuje: 

Ing. Martin Chren                                                               1) Návrh uznesenia MZ   

starosta                2) Dôvodovú správu 

                                                                                     3) Návrh VZN 

                4) Stanoviská komisií MZ 
                                                                                           
 

 

 

Zodpovední: 

Mgr. Pavol Balžanka 

Prednosta 

 

Ing. Michal Gašaj, PhD. 

zástupca starostu 

 

Mgr. Ľuboslava Vasilová 

vedúca odboru školstva, kultúry a športu 

 

 

 

Spracovateľ: 

Mgr. Ľuboslava Vasilová 

odbor školstva, kultúry a športu 

Mgr. Peter Kopún 

oddelenie právnych služieb 

 

Prerokované v komisiách MZ 

 

Bratislava, august 2019 
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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

po prerokovaní materiálu 

 

 

 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 

2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4 v Bratislave 
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Dôvodová správa 

Mestská časť Bratislava-Ružinov v rámci rozširovania kapacít materských škôl 

požiada do 15.9.2019  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmenu v sieti                     

a zaradenie Elokovaného pracoviska - Materskej školy, Piesočná 2, 821 04 Bratislava (ďalej 

len EP, Banšelova 4), do siete škôl a školských zariadení so začatím činnosti od 1.1.2020  

V zmysle § 6 ods. 2 písm. 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 

(ďalej len zákon č. 596/2003) obec zriaďuje všeobecne záväzným nariadením zariadenia 

školského stravovania. V súlade s § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude 

pri EP, Banšelova 4 stravovanie detí zabezpečené vo Výdajnej školskej jedálni, Banšelova 4 

v Bratislave. V nadväznosti na § 19 zákona č. 596/2003 taktiež do 15.9.2019  požiada mestská 

časť Bratislava-Ružinov o zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Banšelova 4, Bratislava ako 

súčasti EP, Materskej školy Piesočná 2 v Bratislave o zaradenie do siete škôl a školských 

zariadení.  

Po vydaní rozhodnutia MŠVVaŠ SR bude vydaná starostom mestskej časti Bratislava-

Ružinov zriaďovacia listina Výdajnej školskej jedálne, Banšelova 4, Bratislava. Jej činnosť 

začne súbežne so začatím činnosti EP, Banšelova 4, a to 1.1.2020. 
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Návrh 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

             č. ......./ 2019 

zo dňa ........... 2019 

ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4 v Bratislave 

 

  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa § 15 ods. 2 písm. a) a h) 

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

predpisov v spojení s § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. e) a § 19 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“) sa uznieslo: 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

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

školského stravovania, ktorým je Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4 v Bratislave ako 

súčasť elokovaného pracoviska Materskej školy Piesočná 2, Bratislava.  

§ 2 

Zriadenie výdajnej školskej jedálne 

1. Mestská časť Bratislava-Ružinov ku dňu 01.01.2020 zriaďuje Výdajnú školskú jedáleň, 

Banšelova 4, 821 04 Bratislava ako súčasť elokovaného pracoviska Materskej školy 

Piesočná 2, Bratislava. 

 

2. Zriaďovaciu listinu Výdajnej školskej jedálne, Banšelova 4, 821 04 Bratislava vydá 

starosta mestskej časti v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky o zaradení školského zariadenia do siete škôl a školských 

zariadení v Slovenskej republike.1    

 

 
1 § 16 ods. 6 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 
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§ 3 

Podmienky zriadenia Výdajnej školskej jedálne Banšelova 4, 821 04 Bratislava  

1. Podmienkou pre zriadenie Výdajnej školskej jedálne, Banšelova 4 v Bratislave ako súčasti 

elokovaného pracoviska Materskej školy Piesočná 2, Bratislava je právoplatné súhlasné 

rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej 

len „ministerstvo“) o zaradení školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení v 

Slovenskej republike vydané v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 596/2003 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších zákonov a na základe žiadosti mestskej časti Bratislava-

Ružinov. 

 

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

školskej jedálne, Banšelova 4 v Bratislave ako súčasti elokovaného pracoviska Materskej 

školy Piesočná 2, Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, tak 

v zmysle tohto nariadenia Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4 v Bratislave ako súčasť 

elokovaného pracoviska Materskej školy Piesočná 2, Bratislava nebude zriadená.       

 

§ 4 

Účinnosť 

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

mestskej časti Bratislava-Ružinov a účinnosť dňa 01.01.2020, a to  v  prípade, že 

ministerstvo vydá právoplatné súhlasné rozhodnutie o zaradení Výdajnej školskej jedálne, 

Banšelova 4 v Bratislave ako súčasti elokovaného pracoviska Materskej školy Piesočná 2, 

Bratislava do siete škôl a školských zariadení v Slovenskej republike. 

 

2. V prípade, že ministerstvo nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutie v zmysle § 4 ods. 1 

tohto nariadenia do 01.01.2020, tak sa toto nariadenie týmto dňom bez ďalšieho zrušuje. 

 

 

 

 

      

      Ing. Martin Chren  

           starosta 
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