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Návrh 
 

všeobecne záväzného nariadenia č. .../2014 o zriadení Materskej školy, Majerníkova 60, 
Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovaná v rámci rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves 

 
 
 
Predkladateľ:       Spracovateľ:      
Ing. Iveta Hanulíková       Bc. Marta Jurkovičová  
starostka  oddelenie školské 
 PhDr. Marta Šikrová 
 školský úrad 
  
        
Prerokované: 
 
- v 22. miestnej rade     03.06.2014    miestna rada p r e r o k o v a l a   
      materiál a o d p o r ú č a 
      predložiť do miestneho zastupiteľstva 
 
- v komisii RP           26.05.2014      
- v komisii VPBD    26.05.2014     
- v komisii ŽP           26.05.2014 
- v komisii ŠM           27.05.2014     
- v komisii BSZ         27.05.2014 
- v komisii VÚP         28.05.2014     
- v komisii KM          28.05.2014 
- v komisii Š              28.05.2014     
- v komisii F  29.05.2014                                      
- uznesenie MiR            03.06.2014               
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Návrh uznesenia  
Dôvodovú správu 
Návrh VZN č.../2014 o zriadení Materskej školy, Majerníkova 60, Bratislava 
Stanoviská komisií a uznesenie MiR 
      
 



 
NÁVRH  UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

 
A. schvaľuje 

 
všeobecné záväzné nariadenie č.../2014 o zriadení Materskej školy, Majerníkova 60, Bratislava, 
organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves 
. 
          T:   01. 07. 2014 

 

 

 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
         Mestská časť Bratislava Karlova Ves v roku 2014 obdržala vysoký počet žiadostí rodičov 
o umiestnenie detí do materských škôl pre školský rok 2014/2015, z ktorých mnohým nemohla 
vyhovieť. Vzhľadom na to sa mestská časť Bratislava-Karlova Ves rozhodla zriadiť od 1.9.2014 
novú, deviatu materskú školu na Dlhých Dieloch – MŠ Majerníkova 60, s kapacitou cca 60 detí. 
          Na základe žiadosti mestskej časti o zaradenie novej materskej školy do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky vydalo Rozhodnutie č. 2014-6036/17765:2-10C0  dňa 10.4.2014 o zaradení 
Materskej školy Majerníkova 60, Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky s termínom začatia činnosti 1.9.2014. 
         Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá v § 6, ods. 2, písm b) 
zriaďovať a zrušovať materské školy  všeobecne záväzným nariadením.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stanoviská komisií k materiálu č. 3  
Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Karlova Ves číslo .../2014 o zriadení materskej školy 
Majerníkova 60, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
Stanovisko komisie regionálnej politiky zo dňa 26.5.2014 
Komisia regionálnej politiky súhlasí s predloženým návrhom VZN. 
Prítomní: 4  Za: 2               Proti: 0                Zdržal sa: 2 
 
Stanovisko komisie verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy zo dňa 26.5.2014 
Komisia odporúča schváliť VZN o zriadení materskej školy Majerníkovej 60. 
Hlasovanie:        Za: 5       Proti:  0      Zdržal sa:  0 
 
Stanovisko komisie životného prostredia zo dňa  26.5.2014 
Komisia ŽP odporúča uvedený návrh VZN č.  /2014 o zriadení MŠ Majerníková 60, Bratislava – 
organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu MČ Bratislava – Karlova Ves prijať. 
Hlasovanie  Za :   6             proti :  0                      zdržal sa: 0 

 

Stanovisko komisie bytovej, sociálnej a zdravotnej zo dňa 27.5.2014 
Komisia berie na vedomie predložený návrh VZN o zriadení MŠ na ul. Majerníkova 60. 
Hlasovanie:   prít.: 4     za: 3  proti:  0 zdržal sa:  1 
 
Stanovisko komisie  školstva a mládeže zo dňa 27.5.2014 
Komisia ŠM súhlasí so zriadením Materskej školy, Majerníkova 60, Bratislava od 1.7.2014, nakoľko pri 
zápise pre školský rok 2014/2015 nebolo z kapacitných dôvodov vyhovené 125 žiadostiam zákonných 
zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy. 
Prít.: 4                 Za : 4                        Proti : 0                     Zdrž. : 0  
 
Stanovisko komisie pre šport zo dňa 28.5.2014 
KŠ súhlasí s návrhom VZN v predloženom znení. 
Za: 5                       Proti: 0                    Zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie pre kultúru a médiá zo dňa 28.5.2014 
Komisia pre kultúru a médiá súhlasí so schválením VZN. 
Prítomní: 6  Za: 6               Proti: 0                Zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie výstavby a územného plánu zo dňa 28.5.2014 
Komisia prerokovala a berie na vedomie predložený materiál „Návrh VZN Mestskej časti  
o zriadení Materskej školy...“. 
Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej zo dňa 29.5.2014 
Finančná komisia odporúča schváliť VZN. 
Prít. : 9                   Za : 8                        Proti : 0                      Zdržal sa : 1 
 
 
Uznesenie MiR č. 26/2014 k materiálu č. 3: 
 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh VZN mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves číslo .../2014 o zriadení materskej školy Majerníkova 60, Bratislava, organizácie  
bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 



Návrh  

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

Bratislava-Karlova Ves 
číslo ...../2014 

 
o zriadení Materskej školy, Majerníkova 60, Bratislava, organizácie bez právnej 
subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podľa § 15 ods. 2      písm. 
a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
§ 6 ods. 2 písm. b)  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 a v súlade so Štatútom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov ustanovuje: 
 

§ 1 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je zriadenie novej  

organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves – Materskej školy, Majerníkova 60, Bratislava.  
 

§ 2 
1. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves  v zmysle § 6, ods. 2 písm. b) 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 dňom 1. júla 2014 zriaďuje školu: Materská škola, Majerníkova 60, 
Bratislava. 
2. Na základe žiadosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle príslušných ustanovení 
zákona bolo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydané 
rozhodnutie  č. 2014-6036/17765:2-10C0 zo dňa 10. 04. 2014 o zaradení školy do siete škôl a 
školských zariadení Slovenskej republiky. 
 3. Zriaďovaciu listinu školy  v súlade § 16 ods. 6 zákona vydá starostka mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 
 

§ 3 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2014.   
 
 
                                                                                                Ing. Iveta Hanulíková 
                              starostka 
 
 
 


