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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 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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STANOVISKO 

 

K bodu:“ Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č. ......./ 

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

Bratislave.“ 

Predkladateľ: Mgr. Ľuboslava Vasilová, odbor školstva, kultúry a športu,  

Mgr. Peter Kopún, oddelenie právnych služieb 

 

 

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností (KFPČ)  

mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa  11.  09. 2019 

KFPČ prerokovala a 

 

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava -Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, 

Banšelova 4 v Bratislave.“ 

 

2/ odporúča MZ schváliť. 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Ing. Vladimír Sirotka, PhD., v. r.            

                                                                 predseda KFPČ 

 

 

Zapísala:  

Emilie Sihelníková 

tajomníčka KFPČ 
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STANOVISKO 

 

K bodu: “Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... 

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

Bratislava“ 

 

Predkladateľ:  Ing. Martin Chren, starosta  

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

mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa  09. 09. 2019 

___________________________________________________________________ 

 

KLPaK 

 

prerokovala a  

 

1. berie na vedomie „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Ružinov č. ... /2019 zo dňa ...... 2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, 

Banšelova 4, Bratislava“, 

 

2. odporúča MZ schváliť  „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Ružinov č. ... /2019 zo dňa ...... 2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, 

Banšelova 4, Bratislava“ s pripomienkou v § 3, ods. 1 – vypustiť znenie „č. 596/2003 

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

v znení neskorších predpisov“ 

 

Hlasovanie:   Za: 3   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

     JUDr. Michaela Biharyová, v.r.   

                    predsedníčka komisie 

 

V Bratislave, 09. 09. 2019 

Zapísala: Zeleníková 
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STANOVISKO 

 

 

K bodu: „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 

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

4 v Bratislave“  

 

Predkladateľ: Mgr. Ľuboslava Vasilová, vedúca odboru školstva, kultúry a športu 

 

Komisia informatizácie dňa 11.9.2019 po prerokovaní predloženého materiálu: 

 

 

berie na vedomie 

 

„Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa 

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

 

a  

 

odporúča MZ schváliť 

 

„Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa 

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

 

 

                                                                    Ing. František Bolgáč, v.r. 

        predseda komisie 

Zapísala:  

Silvia Valčeková 

tajomníčka KI 
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S T A N O V I S K O 

 

 

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 

 

                                                            dňa  9. 9. 2019 

 

Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .........../2019 zo dňa ............2019, ktorým sa 

zriaďuje výdajná školská jedáleň, Banšelova 4, Bratislava 

 Predkladateľ: Mgr. Ľuboslava Vasilová, vedúca odboru školstva, kultúry a športu 

 

 

       Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 9. 9. 2019 prerokovala 

„Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .........../2019 zo dňa ............2019, ktorým 

sa zriaďuje výdajná školská jedáleň, Banšelova 4, Bratislava“ .  
 

Predmetný materiál:  

 

1.                                                         berie na vedomie 

        

      2.                                                                odporúča 

      schváliť v MZ m. č. Bratislava – Ružinov  

 

 

                                                                                                       Ing. Marcela Kulifajová v. r. 

                                                                                                         predsedníčka komisie      

 

V Bratislave dňa 11. 9. 2019 

Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r. 
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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Ružinov č. ......../2019 zo dňa ........../2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná 

školská jedáleň, Banšelova 4, Bratislava 

 

Návrh nariadenia vyvesený: 2. 9. 2019 

Pripomienky zasielať do: 12. 9. 2019 

Vyhodnotenie došlých pripomienok: 

Počet došlých pripomienok v termíne:*   1 

*Z toho počet akceptovaných pripomienok:  1 

* z toho počet neakceptovaných pripomienok:  0 

  

Názov pripomienkujúceho 

subjektu  

Textácia pripomienky  stanovisko poznámka 

Komisia mandátová, 

legislatívnoprávna 

a kontroly  

MČ Bratislava-Ružimov 

v § 3, ods. 1 – vypustiť 

znenie „č. 596/2003  

o štátnej správe 

v školstve a školskej 

samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov“ 

akceptované Upravené formou  

autoremedúry 

V návrhu do MZ už 

zapracované. 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                      Mgr.  Ľuboslava Vasilová v.r. 

                           vedúca OŠKaŠ  

V Bratislave dňa 13. 9. 2019                                                               
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