
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES  
/ 7. volebné obdobie / 

 
 
 
 

Materiál na 18. zasadanie  
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 22.08.2016 

 
 
 
 

Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 zo dňa 14.6.2016 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava 
a jej súčastí a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves číslo 3/2016 zo 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné 
školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
 
 
 
 
Predkladateľ:       Spracovateľ : 
Ján Hrčka      Ing. Janka Mahďáková 
prednosta miestneho úradu    Mgr. Matej Tarbaj 
       oddelenie právne a majetkové 
 
 
 
 
Prerokované: 
v miestne rade 21.08.2016 
 
 
 
Materiál obsahuje: 

- Návrh uznesenia 
- Dôvodovú správu k materiálu 
- Protest prokurátora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA  –  KARLOVA VES 
 

A. vyhovuje 
 
 
protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 zo dňa 14.6.2016 mestskej 
časti Bratislava-Karlova  Ves o zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí 
a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 
3/2016 zo 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 
B. nevyhovuje 

 
protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 zo dňa 14.6.2016 mestskej 
časti Bratislava-Karlova  Ves o zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí 
a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 
3/2016 zo 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 

Dňa 8.8.2016 bol na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves doručený protest 
prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 zo dňa 14.6.2016 mestskej časti 
Bratislava-Karlova  Ves o zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí 
a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 
3/2016 zo 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len „VZN“). 
 
Toto VZN bol prijaté ako súčasť procesu zrušenia Základnej školy Veternicová 20, 841 05 
Bratislava a jej súčastí: Výdajnej školskej jedálne so sídlom Veternicová 20, 841 05 Bratislava, 
Školského klubu detí so sídlom Veternicová 20, 841 05 Bratislava uznesením č. 207/2016 dňa 
14.6.2016.  
 
Podľa zákona o prokuratúre ak bol protest prokurátora podaný proti všeobecne záväznému 
nariadeniu a orgán verejnej správy (miestne zastupiteľstvo) zistí, že protest je dôvodný, je povinný 
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora  všeobecne 
záväzné nariadenie zrušiť alebo ho nahradiť všeobecne záväzným predpisom, ktorý bude v súlade 
so zákonom, prípadne aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak orgán verejnej 
správy nevyhovie protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu, je prokurátor 
oprávnený podať žalobu na správny súd podľa osobitného predpisu. 
 
Dôvodom, ktorý uvádza prokurátor ako porušenie zákonnosti je chýbajúci predchádzajúci súhlas 
primátora k zrušeniu základnej školy v zmysle čl. 37 písm. a) Štatútu hlavného mesta. Mestská 
časť o predchádzajúci súhlas primátora žiadala opakovane, primátor odpovedal nesúhlasne, pričom 
dôvodil Územným plánom Bratislavy z roku 2007, v znení zmien a doplnkov 01, 02, 03, 05 
a Územným generelom školstva hlavného mesta SR Bratislava, ktorý stanovil celkové výhľadové 
potreby pre rozvojový potenciál mestskej časti Karlova Ves na základe prognózy vývoja 
obyvateľstva (nárast o 13 140) s argumentmi „efektívne využiť existujúci fond priestorov“. 
Keďže odpoveď primátora bola aj na základe opakovanej žiadosti mestskej časti negatívna, 
prokurátor poukazuje na skutočnosť, že mestská časť nedisponovala v čase prijímania VZN 
predchádzajúcim súhlasom primátora, čím bolo porušené ustanovenie čl. 37 písm. a) Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy a tým aj §1a ods. 1, ods. 2, § 7b ods. 1, ods. 2 písm. c zákona 
č.377/1990 Zb., § 6 ods. 2 zákona  č. 596/2003 Z. z. a § 6 ods. 2 zákona  obecnom zriadení. 
 
Nakoľko podľa nálezu prokurátora Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 zo dňa 14.6.2016 
mestskej časti Bratislava-Karlova  Ves o zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej 
súčastí a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves číslo 3/2016 zo 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú 
školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky je v rozpore s vyššie uvedenými právnymi 
predpismi, a teda i s ustanovením § 6 ods. 2 zákona o obecnom riadení, navrhuje ho ako 
nezákonné zrušiť.   
 



Schválené všeobecne záväzné nariadenie je možné zrušiť alebo zmeniť opäť jedine všeobecne 
záväzným nariadením. 

Pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia je potrebné dodržať zákonné lehoty uvedené 
v ustanovení § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podľa odseku 3 citovaného 
ustanovenia návrh nariadenia, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo, musí byť zverejnený jeho 
vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva o návrhu nariadenia. 
Následne, po jeho schválení, sa nariadenie musí vyhlásiť opäť vyvesením na úradnej tabuli 
najmenej na 15 dní, pričom účinnosť môže nadobudnúť najskôr pätnástym dňom od vyvesenia 
(odsek 8). Proces prijímania všeobecne záväzného nariadenia teda trvá minimálne 30 dní. 

Rozhodnutie Ministerstva školstva o vyradení Základnej školy Veternicová 20 a jej súčastí zo siete 
škôl a školských zariadení nadobudlo právoplatnosť dňa 28.07.2016. Z toho vyplýva, že v zmysle 
ustanovenia § 4 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 zo dňa 14.06.2016 o zrušení 
Základnej školy Veternicová 20 a jej súčastí, toto nadobudne účinnosť dňa 31.08.2016. 

Protest prokurátora bol doručený dňa 08.08.2016. 

Z uvedeného vyplýva, že napadnuté nariadenie nie je možné pri dodržaní zákonom stanovených 
lehôt zrušiť (a tým vyhovieť protestu) tak, aby toto zrušenie bolo účinné skôr ako 31.08.2016, t.j. 
pred tým, než nadobudne účinnosť. 

To je právne významné z dôvodu, že nadobudnutím účinnosti napadnutého nariadenia dôjde ku 
konštitutívnemu právnemu aktu – k zrušeniu základnej školy a jej súčastí. Z povahy tejto právnej 
skutočnosti vyplýva, že neskoršie zrušenie nariadenia tento dôsledok – zrušenie školy nemôže 
zvrátiť. 

Nezávisle od procesu zrušenia bola Základná škola, Veternicová 20 rozhodnutím Ministerstva 
školstva ku dňu 31.08.2016 vyradená zo siete škôl a školských zariadení. V zmysle platnej 
legislatívy od tohto dátumu nemôže realizovať výchovno-vzdelávací proces. To by platilo aj 
v prípade, že by napadnuté nariadenie bolo zrušené. 

Navyše, zrušením napadnutého nariadenia by stratilo platnosť aj nové rozdelenie školských 
obvodov, čo by viedlo k situácii, kedy by žiadna škola nemala zákonnú povinnosť prijať žiakov 
z danej oblasti mestskej časti. 

 


