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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
  

A.  berie na vedomie 
 
1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 426/2013 (20. MiZ, 24.9.2013), 
b) uznesenie č. 577/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), 
c) uznesenie č. 47/2015 (3. MiZ, 17.3.2015). 
 
2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 88/2007/C5  (7. MiZ, 25.9.2007), 
b) uznesenie č. 467/2010/D (26. MiZ, 11.5.2010), 
c) uznesenie č. 255/2012 (14. MiZ, 25.9.2012), 
d) uznesenie č. 329/2013 (17. MiZ, 12.3.2013), 
e) uznesenie č. 19/2015 (2. MiZ, 10.2.2015), 
f) uznesenie č. 156/2015/E (10. MiZ 2015, 21.12.2015). 

 
B.  schvaľuje 

 
1. predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 39/2015 31.12.2015 TP: 30.6.2016 
2. Dana Čahojová, starostka MČ 156/2015/C 20.2.2016 TP: 31.3.2017 
3. Dana Čahojová, starostka MČ 169/2016 bez termínu TP: 31.8.2016 

 
T - termín, TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený 

 
C. zrušuje 

 
1. uznesenie č. 255/2012/E (14. MiZ, 25.9.2012), 
2. uznesenie č. 255/2012/F (14. MiZ, 25.9.2012). 
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Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 
 
 
UZNESENIE č. 88/2007/C5  (7. MiZ, 25.9.2007) 
C.  ukladá 
5.  Predkladať štvrťročne na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova 
Ves písomnú informáciu o verejných obstarávaniach Miestneho úradu MČ Bratislava – 
Karlova Ves, rozpočtových a príspevkových organizácií MČ Bratislava – Karlova Ves 
s nasledovnými špecifikáciami: 
- predmet a názov verejného obstarávania so zaradením podľa finančného limitu, 
- kritériá na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania, 
- uchádzači o verejné obstarávanie a nimi ponúkané ceny za predmet obstarávania, 
- víťaz verejného obstarávania a cena víťaznej ponuky za predmet obstarávania. 

 
T: trvale 

TK: k 30.9., 31.12., 31.3., 30.6. 
Plnenie:  Plní sa priebežne.  
 
Poznámka: V zmysle § 20 a § 42 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť. 
Z tohto dôvodu nemôžeme zverejniť tretiu odrážku predmetného uznesenia bez súhlasu 
uchádzača. Zverejňovať sa môžu informácie, ktoré sú taxatívne vymenované v Prílohe č. 7 
zákona č. 25/2006 Z.z. „Oznámenie o výsledku verejného obstarávania“. 
 
Oddelenie územného rozvoja 
1. Výzva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na predloženie ponuky na zabezpečenie 
projektových prác, vyhotovenie projektovej dokumentácie a vykonanie autorského dozoru pre 
Rekonštrukciu bazéna v objekte Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ul., č. 
62, v Bratislave (15.02.2016). 
 - Kritérium: najnižšia cena 
 - ponuku predložili dvaja uchádzači 
 - Víťaz: ADM design spol. s r.o., Ing. arch. Dušan Dinaj, Bratislava 
 - Hodnota zákazky: 16 800,- Eur. 
 
Oddelenie školstva 
1. Odborné prehliadky a skúšky plynového zariadenia /revízie/ v zmysle Vyhlášky č. 
508/2009 Z.z. 
- Kritérium – najnižšia cena 
- Víťaz: Ing. Pavol Belica - PJUMT, Ľubovnianska 4, 851 07 Bratislava 
- Cena víťaznej ponuky : 1 380 EUR 
 
Oddelenie dopravy a životného prostredia 
1. Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi 
 - Kritérium: najnižšia cena 
 - Víťaz: Skládky a odpady, s.r.o. 
 - Hodnota zákazky: 25 398 EUR, EKS - Zmluva o poskytovaní služieb Z20164859_Z 
 
2. Likvidácia a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 
 - Kritérium: najnižšia cena 
 - Víťaz: Skládky a odpady, s.r.o. 
 - Hodnota zákazky: 10 994,40 EUR, EKS - Zmluva o poskytovaní služieb 
 Z20164438_Z 
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3. Oprava živičných krytov vozoviek - výtlkov 
 - Kritérium: najnižšia cena 
 - Víťaz: Kántor – K.K.C., s.r.o. 
 - Hodnota zákazky: 39 999,60 EUR, EKS - Zmluva o poskytovaní služieb 
 Z20166735_Z 
 
4. Likvidácia a spracovanie objemného odpadu 
 - Kritérium: najnižšia cena 
 - Víťaz: Vassal EKO, s.r.o. 
 - Hodnota zákazky: 24 899,17 EUR, EKS - Zmluva o poskytovaní služieb 
 Z20164862_Z 
 
5. Likvidácia a spracovanie komunálneho odpadu a odpadu z čistenia ulíc  
 - Kritérium: najnižšia cena 
 - Víťaz: Vassal EKO, s.r.o. 
 - Hodnota zákazky: 23730,53 EUR, EKS - Zmluva o poskytovaní služieb 
 Z20164860_Z 
 
6. Likvidácia a spracovanie stavebného odpadu 
 - Kritérium: najnižšia cena 
 - Víťaz: Vassal EKO, s.r.o. 
 - Hodnota zákazky: 97 000 EUR, EKS - Zmluva o poskytovaní služieb Z20163286_Z 
 
7. Infražiarič s príslušenstvom na opravu komunikácií 
 - Kritérium: najnižšia cena 
 - Víťaz: Stavebné profily, s.r.o. 
 - Hodnota zákazky: 9 999,79 EUR, EKS - Kúpna zmluva Z2016247_Z 
 
8. Doplnenie hracích prvkov – streetworkoutové ihrisko 
 - Kritérium: najnižšia cena 
 - Víťaz: Octago, s.r.o. 
 - Hodnota zákazky: Objednávka 1 891 EUR - prieskum trhu 
 
9. Koše klasické a na psie exkrementy 
 - Kritérium: najnižšia cena 
 - Víťaz: Eko DEA Dr. Stefan, s.r.o. 
 - Hodnota zákazky: Objednávka 5 698,80 EUR - prieskum trhu 
 
10. Vysávače na psie exkrementy 
 - Kritérium: najnižšia cena 
 - Víťaz: Merkur Slovakia, s.r.o. 
 - Hodnota zákazky: Objednávka 3 888,60 EUR - prieskum trhu 
 
 
UZNESENIE č. 467/2010/D (26. MiZ, 11.5.2010) 
na doplňujúci návrh poslanca Zeleňáka: 
D.  žiada 
prednostu MČ Bratislava - Karlova Ves zverejňovať mesačné plnenie rozpočtu mestskej časti 
predchádzajúceho mesiaca vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca na internetovej stránke 
mestskej časti a predkladať aktuálnu informáciu o plnení rozpočtu aj na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 

T: trvale 
TK: každé zasadnutie MiZ, od 31.5.2010 
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Plnenie: Plní sa priebežne. 
Mesačné čerpanie rozpočtu je pravidelne zverejňované na internetovej stránke mestskej časti 
v rubrike Miestne zastupiteľstvo/Rozpočet mestskej časti, mesačne vždy k 25. dňu 
nasledujúceho mesiaca. Ku dňu 25.03.2016 bolo zverejnené čerpanie rozpočtu za obdobie 1-
2/2016. Informácia o čerpaní rozpočtu bude predložená ako samostatný bod na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva. 
 
 
UZNESENIE č. 255/2012 (14. MiZ, 25.9.2012) 
UZN. č. 33/2015/B 2. (3. MiZ. 2015, 17.3.2015) uznesenie č. 255/2012 (14. MiZ, 25.9.2012) 
z TK: každé MiZ na TK: štvrťročne, k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. v bežnom roku, počnúc 
30.6.2015. 
 
E. 
Miestne zastupiteľstvo ukladá riaditeľovi KŠK predkladať aktuálnu informáciu o plnení 
rozpočtu KŠK na každé riadne rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

 
TK: štvrťročne, k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. v bežnom roku  

Plnenie: Plní sa priebežne. 
V prílohe materiálu „Plnenie uznesení MiZ splatných k 14. zasadnutiu MiZ 2016“ sú 
pripojené dokumenty „Výpis účtu“ za mesiace január - marec 2016. Rozpis rozpočtu príjmov 
a výdavkov KŠK ku dňu 31.3.2016 nebol KŠK ešte k termínu distribúcie materiálov dodaný. 
Na základe odporučení komisií finančnej a školstva, mládeže a športu, ktoré sa nachádzajú 
v prílohe materiálu, navrhujeme uznesenie v časti E zrušiť. 
 
F. 
Miestne zastupiteľstvo ukladá riaditeľovi KŠK predkladať na každé riadne rokovanie 
miestneho zastupiteľstva písomnú informáciu o uzavretých zmluvách medzi KŠK a inými 
právnickými alebo fyzickými osobami. 

 
TK: štvrťročne, k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. v bežnom roku 

Plnenie: Plní sa priebežne. 
V prílohe materiálu „Plnenie uznesení MiZ splatných k 14. zasadnutiu MiZ 2016“ je 
pripojený dokument „Informácia o podpísaných zmluvách 1.11.2016 - 31.3.2016“. Na 
základe odporučení komisií finančnej a školstva, mládeže a športu, ktoré sa nachádzajú 
v prílohe materiálu, navrhujeme uznesenie v časti F zrušiť. 
 
 
UZNESENIE č. 329/2013 (17. MiZ, 12.3.2013) 
A.  schvaľuje 
Pri evidencii výdavkov pri správe a údržbe pozemných komunikácií zaznamenávať 
do prehľadnej tabuľky do jednotlivých kolóniek nasledovné údaje: 
- lokalita t. j. miesto vykonávacej práce 
- názov firmy vykonávajúcej danú prácu 
- dátum začatia a ukončenia verejného obstarávania a počet zúčastnených firiem 
- dátum začatia a ukončenia vykonávanej práce 
- predmet zákazky t. j. popis práce 
- predmet zverejnenej zmluvy, objednávky, faktúry na webovej stránke Karlovej Vsi 
- celkové výdavky (materiál + práca) 
- faktúry k danej práci na kliknutie. 
B.  žiada 
prednostu, aby zabezpečil vypracovanie uvedenej tabuľky s danými položkami. 

T: ihneď 
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C.  ukladá 
prednostovi, aby zabezpečil zverejňovanie daných údajov danou formou vždy po skončení 
práce v konkrétnej lokalite na webovej stránke Karlovej Vsi. 

T: priebežne 
 
Plnenie: Plní sa priebežne. 
Požadovaná tabuľka je zverejnená na webovej stránke Karlovej Vsi v rubrike Otvorený úrad / 
Rozpočet/ Rok 2016/ Výdavky na správu a údržbu pozemných komunikácií: 
vydavky_pozemne_komunikacie_2016.ods. V tabuľke sú na kliknutie k dispozícii prepojenia 
na príslušné faktúry. Pre roky 2013, 2014 a 2015 sú na webovej stránke Karlovej Vsi obdobne 
zverejnené tabuľky vydavky_pozemne_komunikacie_2013.ods, 
vydavky_pozemne_komunikacie_2014.ods, vydavky_pozemne_komunikacie_2015.ods. 
 
 
UZNESENIE č. 426/2013 (20. MiZ, 24.9.2013) 
zmenené uznesením (predĺženie termínu): 
UZN. č. 459/2013/B4 (22. MiZ, 17.12.2013)  TK: MiZ 11.2.2014 
UZN. č. 499/2014/B (12. mim. MiZ, 15.4.2014) TK: MiZ 23.9.2014 
UZN. č. 563/2014/B (26. MiZ, 23.9.2014) TP: MiZ 28.10.2014 
UZN. č. 563/2014/C (26. MiZ, 23.9.2014) p. Čahojová: mení v časti D „plní sa“ na 
„nesplnené“ 
UZN. č. 593/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014) - p. Zajac: konštatuje v časti B,C,D „nesplnené“ 
UZN. č. 14/2015/B (2. MiZ 2015, 10.2.2015) TP: 31.12.2015 
UZN. č. 163/2016/B (12. MiZ 2016, 16.2.2016) TP: 31.3.2016 
 
B.  žiada starostku 
pri plánovanej investičnej akcii „Lodenica“ neodkladne začať realizáciu investičnej akcie 
v sume, ktorú mestská časť už získala predajom pozemkov v Karloveskej zátoke. 
 
Plnenie: Splnené. 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Lodenica Karloveské rameno“ bola 
podaná 09.10.2015. 
Oznámenie o začatí stavebného konania bolo na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves doručené 30.12.2015. 
Stavebné povolenie pre stavbu „Lodenica Karloveské rameno“ bolo vydané 16.02.2016 
a právoplatnosť nadobudlo 29.03.2016. 
 
 
UZNESENIE č. 577/2014 (26. MiZ, 23.9.2014) 
UZN. č. 33/2015/B 2. (3. MiZ. 2015, 17.3.2015) uznesenie č. 577/2014 (26. MiZ, 23.9.2014) 
z TK: každé MiZ na TK: štvrťročne, k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. v bežnom roku, počnúc 
30.6.2015 
 
A.  žiada starostku 
aby pripravila na ďalšie MiZ informáciu o priebehu príprav výstavby lodenice Karloveské 
rameno a aby pripravila časový harmonogram postupných krokov, ktoré je potrebné 
zrealizovať k dokončeniu stavby. 

 
B.  žiada starostku 
aby informovala na každom MiZ o priebehu prípravy výstavby lodenice Karloveské rameno 
na základe predloženého časového harmonogramu.  
 

TK: štvrťročne, k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 
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Plnenie: Splnené. 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Lodenica Karloveské rameno“ bola 
podaná 09.10.2015. 
Oznámenie o začatí stavebného konania bolo na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves doručené 30.12.2015. 
Stavebné povolenie pre stavbu „Lodenica Karloveské rameno“ bolo vydané 16.02.2016 a 
právoplatnosť nadobudlo 29.03.2016. 
 
 
UZNESENIE č. 19/2015 (2. MiZ, 10.2.2015) 
33/2015/B (3. MiZ 2015, 17.3.2015) TP: MiZ 30.6.2015 
 
A. berie na vedomie 
správu o stave súdnych sporov Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
 
B. ukladá 
prednostovi predkladať na rokovanie Miestneho zastupiteľstva správu o stave súdnych sporov 
mestskej časti. 

T: polročne, vždy k 30.06 a 31.12. kalendárneho roka 
Plnenie: Plní sa priebežne. 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves je ku dňu 15. 04. 2016 účastníkom konania celkom v 25 
súdnych konaniach. 
Z celkového počtu súdnych konaní je vedených 8 konaní s nepeňažným predmetom sporu a 17 
súdnych konaní, ktorých predmetom sporu je peňažné plnenie           
Z celkového počtu súdnych sporov je 13 sporov vedených voči mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves.   Mestská časť Bratislava-Karlova Ves je navrhovateľom v 12 súdnych 
konaniach.   
Prehľad súdnych sporov sa nachádza v prílohe materiálu. 
 
 
UZNESENIE č. 39/2015 (3. MiZ, 17.3.2015) 
UZN. č. 49/2015/B (4. MiZ, 5.5.2015) TP: MiZ 23.6.2015 
UZN. č. 71/2015/B (5. MiZ, 23.6.2015) TP: MiZ 22.9.2015 
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 31.12.2015 
 
A. berie na vedomie 
informáciu o vyplácaní odmeny vo forme tzv. 13. platu bývalej starostke Ing. Ivete 
Hanulíkovej v rokoch 2007 - 2014. 
 
na doplňujúci návrh poslancov Dullu a Zajaca: 
 
B. žiada 
1. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, aby sa zabezpečila spracovanie 
informácie/materiálu, v ktorom bude kvantifikovaná škoda, ktorá vznikla mestskej časti, ktorá 
bola počas celého pôsobenia Ing. Ivety Hanulíkovej vo funkcii starostky mestskej časti 
vyplatená v rozpore s platnými pravidlami, alebo zákonmi. 
 
2. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uzavrieť s Ing. Ivetou Hanulíkovou dohodu 
o spôsobe, akým bývalá starostka vráti mestskej časti celú takto kvantifikovanú sumu 
v rozpore s pravidlami a zákonmi jej vyplatenú v čase, keď pôsobila vo funkcii starostky 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
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3. starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves informovať o kvantifikovanej sume ako aj 
o podmienkach dosiahnutej dohody na najbližšom na zasadnutí miestneho zastupiteľstva, 
ktoré je plánované na 5. mája 2015. 

TK: MiZ 22.9.2015 
 

Plnenie: Plní sa. 
Dohoda o urovnaní nebola podpísaná. Ing. Hanulíková zaslala na účet mestskej časti sumu 
zodpovedajúcu súčtu vyplatených trinástych platov v čistom. Keďže náklady mestskej časti v 
tejto veci okrem čiastky vyplatenej na účet bývalej starostky zahŕňajú aj odvody mestskej 
časti ako zamestnávateľa, následne sme oslovili sociálnu poisťovňu a zdravotnú poisťovňu so 
žiadosťou o vrátenie zaplatených odvodov, nakoľko mzda z ktorej boli odvedené nám bola 
vrátená. Po skončení konania v poisťovniach budeme finančný rozdiel do výšky všetkých 
nákladov mestskej časti uplatňovať voči Ing. Hanulíkovej. 
 

Navrhovaný termín predĺženia: 30.6.2016 
 
 
UZNESENIE č. 47/2015 (3. MiZ, 17.3.2015) 
UZN. č. 49/2015/B (4. MiZ, 5.5.2015) TP: 31.8.2015 
UZN. č. 94/2015/C3 (7. MiZ 2015, 22.9.2015) zrušuje uznesenie č. 47/2015/1. (3. MiZ, 
17.3.2015), 
UZN. č. 94/2015/B (7. MiZ 2015, 22.9.2015) TP: 15.12.2015 
UZN. č. 133/2015/B (9. MiZ 2015, 15.12.2015) TP: 15.1.2016 
UZN. č. 163/2016/B (12. MiZ 2016, 16.2.2016) TP: 29.2.2016 
 
žiada  
starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ako predstaviteľa stavebného úradu 
zabezpečiť 
 
2. zverejnenie oznámenia o novom prejednaní v konaní o vyhlásení stavebnej uzávery pre 
zónu Karloveská zátoka v zmysle stavebného zákona. 

T: 15 dní od schválenia uznesenia 
 
3. prípravné činnosti pre oznámenie o začatí konania o vyhlásení stavebnej uzávery pre zónu 
Líščie údolie a podať informáciu na najbližšom riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

T: 30.4.2015 

Plnenie: Splnené. 
Začatie územného konania o stavebnej uzávere  v území zóny Líščie údolie bolo oznámené 
dňa 3.3.2016 verejnou vyhláškou (list č.: KV/SU/1002/2016/4406/TP zo dňa 26.2.2016). V 
súčasnosti stavebný úrad vyhodnocuje námietky účastníkov konania pred vydaním 
rozhodnutia. 
 
 
UZNESENIE č. 156/2015/C (10. MiZ 2015, 21.12.2015) 
 
C. žiada 
1. starostku mestskej časti zvolať Rady fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, za 
účelom spracovania návrhu čerpania mimorozpočtových peňažných fondov v roku 2016.  
 
na doplňujúci návrh poslanca Zajaca:  
 
2. starostku mestskej časti v spolupráci s poslancami vytvoriť pravidlá podporných 
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finančných mechanizmov zameraných na podporu dobrovoľníctva aktívnych občanov 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a podporu rozvoja verejných priestranstiev 
prostredníctvom svojpomoci.  

T: 20.2.2016 
Plnenie: Plní sa. 
Mestská časť disponuje iba limitovaným množstvom finančných prostriedkov, ktoré môže 
vyčleniť na uvedený účel. Je nevyhnutné ich efektívne využívanie v súlade s dosahovaním 
priorít, cieľov a vízie rozvoja mestskej časti. 
Pomenovanie týchto priorít, cieľov a vízie rozvoja MČ je nevyhnutným predpokladom pre 
vypracovanie akýchkoľvek pravidiel finančných mechanizmov zameraných na podporu 
dobrovoľníctva aktívnych občanov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a podporu rozvoja 
verejných priestranstiev prostredníctvom svojpomoci. 
Momentálne sme v procese tvorby nového PHSR na roky 2016-2023. Súčasťou prípravy 
PHSR je aj zmapovanie aktuálneho stavu dobrovoľníctva, aktívnych občanov – jednotlivcov, 
skupín a subjektov pôsobiacich na území MČ, svojpomocných aktivít a pod. 
Ukončenie tvorby PHSR bude preto nevyhnutným vstupom pre vytvorenie žiadaných 
pravidiel pre prideľovanie limitovaných finančných prostriedkov. 
 

Navrhovaný termín predĺženia:  31.3.2017 
E. žiada  
starostku mestskej časti:  
1. zabezpečiť evidenciu o prijatí rozpočtového opatrenia § 14 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  
2. informovať komisiu finančnú a podnikateľskú a miestne zastupiteľstvo bezodkladne na 
najbližšom riadnom rokovaní alebo zasadnutí. 
 
Plnenie: Plní sa priebežne. 
Ekonomické oddelenie zabezpečuje evidenciu prijatých rozpočtových opatrení v zmysle  § 14 
ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov. 
Dňa 19.2.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2016 a dňa 2.3.2016 bolo 
prijaté rozpočtové opatrenie starostky č. 2/2016.  O prijatí rozpočtových opatrení bude 
informovaná komisia finančná a podnikateľská na svojom rokovaní dňa 7.4.2016, a následne 
budú rozpočtové opatrenia doložené do informatívnych materiálov na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva dňa 26.4.2016. 
 
 
UZNESENIE č. 169/2016 (12. MiZ 2016, 16.2.2016) 
 
A. berie na vedomie  
informáciu o racionalizácii základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 
 
B. schvaľuje  
návrh na vyradenie Základnej školy Veternicová 20, 841 05 Bratislava a jej súčastí: 
a) Výdajnú školskú jedáleň so sídlom Veternicová 20, 841 05 Bratislava, 
b) Školský klub detí so sídlom Veternicová 20, 841 05 Bratislava, 
zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2016 
 
C. poveruje  
starostku konať v predmetnej veci.  
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D. ukladá  
prednostovi MÚ zabezpečiť prípravu všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej 
školy Veternicová 20 a jej súčastí. 
 
Plnenie: Plní sa. 
Zahájil sa legislatívny proces v zmysle § 17 ods.2 písm. e), g) 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. Boli odoslané žiadosti o vyjadrenie (o stanovisko) okresnému 
úradu – odboru školstva, hlavnému školskému inšpektorovi, orgánu školskej samosprávy 
k návrhu na vyradenie Základnej školy Veternicová 20 a jej súčastí zo siete škôl a školských 
zariadení MŠVVaŠ - SR. 

Navrhovaný termín predĺženia: 31.8.2016 


