
 
 

 
  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

      mestskej časti Bratislava-Ružinov 
 

č. 12/ 2019 
zo dňa 15. 10. 2019 

 
o zrušení Materskej školy, Borodáčova 2 v Bratislave  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa § 6 ods. 2 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. ods. 2 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov sa uznieslo: 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je zrušenie Materskej 
školy, Borodáčova 2 v Bratislave vrátane jej súčastí ako rozpočtovej organizácie mestskej 
časti Bratislava-Ružinov zriadenej ako škola s právnou subjektivitou s účinnosťou od 01. 
septembra 2019 na základe všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Ružinov č. 10/2019 zo dňa 06.08.2019, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Borodáčova 2 
v Bratislave.    

 
§ 2 

Zrušenie Materskej školy, Borodáčova 2 v Bratislave  
 

Mestská časť Bratislava-Ružinov ku dňu 31. decembra 2019 zrušuje Materskú školu, 
Borodáčova 2 v Bratislave. 

 

§ 3 

Podmienky zrušenia Materskej školy, Borodáčova 2 v Bratislave  
 

1. Podmienkou pre zrušenie Materskej školy, Borodáčova 2 v Bratislave a jej súčastí je 
právoplatné súhlasné rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o vyradení Materskej školy, Borodáčova 2 
v Bratislave zo Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky vydané v zmysle 
príslušných ustanovení zákona1 a na základe žiadosti mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

                                                           

1  § 17 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 



 
2. V prípade ak ministerstvo nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutie o vyradení Materskej 

školy, Borodáčova 2 v Bratislave zo Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 
podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia, tak Materská škola, Borodáčova 2 v Bratislave nebude 
zrušená. 

 
§ 4 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2019 zo dňa 
06.08.2019, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Borodáčova 2 v Bratislave.  

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

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

mestskej časti Bratislava-Ružinov a účinnosť dňa 31. decembra 2019 v tom prípade, že 
ministerstvo predtým vydá právoplatné súhlasné rozhodnutie o vyradení Materskej školy, 
Borodáčova  2 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení. 

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

tohto nariadenia do 31. decembra 2019, tak toto nariadenie stráca platnosť. 
 

 
Ing. Martin Chren v. r. 

starosta 
 
 

 

 

 

 


