
   

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

             č. 11/ 2019 

zo dňa 17. 9. 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    

§ 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 

                                                           
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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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, v. r. 

        starosta 

 

 
 


