
  

 

POUČENIE 

k   n á v r h u  všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov 

č. .........../2020 zo dňa ............ 2020 o zriadení Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava 

 

V zmysle  § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť 

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

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

na miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

 

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto je predkladá. 

 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu 

textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. 

 

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

ak nie sú zdôvodnené.  

            

Pripomienky  podávajte v termíne do 01. apríla  2020: 

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

                                                   odbor školstva 

                                                   Mierová 21, 827 05 Bratislava 212                                                                                      

                                                   Tel.:  02/48 284 161, 02/48 284 413 

                                                   Internet : www.ruzinov.sk 

-  elektronickou poštou na adrese : viera.kovacova@ruzinov.sk 

                                                        luboslava.vasilova@ruzinov.sk  

-  ústne do zápisnice  :  Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov 

                                      odbor školstva, školský úrad  

                                      v kancelárii spracovateľa č. 312A, 308 

 

                                                                                              

spracovateľ: 

Mgr. Ľuboslava Vasilová 

Mgr. Viera Kováčová 

 

Vyvesené: 23. 3. 2020 

 

 

Zvesené:  
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Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

č. ........./2020 

zo dňa .......................... 2020 

 

o zriadení Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa § 15 ods. 2  

písm. a) a h) zákona Slovenskej národnej rady 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. 1 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 Z. z.“) 

a v súlade so Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“): 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Účelom tohto nariadenia je zriadenie rozpočtovej organizácie mestskej časti Bratislava-

Ružinov (ďalej len „mestská časť“), a to Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava, ako 

samostatného právneho subjektu.   

§ 2 

Zriadenie Základnej školy  

1. Na základe žiadosti mestskej časti v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. bolo 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydané rozhodnutie 

č. 2020/1812:1-A1050 zo dňa 23. januára 2020 o zaradení Základnej školy, Ostredková 

10, Bratislava (ďalej len „Základná škola“) do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky s dňom začatia činnosti 1. septembra 2020. 

 

2. Mestská časť týmto v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. zriaďuje dňom 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Základnú školu ako rozpočtovú organizáciu 

s právnou subjektivitou.   

   

3.  Zriaďovaciu listinu Základnej školy vydá v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z.  

      starosta mestskej časti.  

§ 3  

Určenie školského obvodu 

 

Na základe Dohody o zriaďovateľovi Spojenej školy so sídlom Ostredková 10, Bratislava 

uzatvorenej v súlade s § 20 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. školský obvod Základnej školy 

určí Bratislavský samosprávny kraj po zriadení nástupníckej organizácie - Spojenej školy, 

Ostredková 10, Bratislava. 

 



  

 

§ 4 

Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

mestskej časti. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                   Ing. Martin Chren, v.r. 

                                                                                                                                   starosta  
 

 

 

 

 

 

 
 


