
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES
(7. volebné obdobie)

Z Á P I S N I C A
z 15.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava–Karlova Ves
dňa  22. 08. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a overovateľov zápisnice

1. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves  č. 4/2016 zo dňa 14.6.2016 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.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

15. zasadnutie  miestnej  rady (ďalej  MiR)  o  14.39  hod.  otvorila  starostka Dana Čahojová,
ktorá privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že podľa počtu zapísaných poslancov je
miestna  rada  uznášaniaschopná. Z  neúčasti  na  zasadnutí  sa  vopred  písomne  ospravedlnil
poslanec Šíbl.

Za  overovateľov zápisnice  miestna  rada zvolila  na návrh  starostky poslancov  Bendíka   a
Zemanovú.                  
Hlasovanie: Prít.: 6 Za: 6 Proti: 0    Zdržal sa: 0

Starostka oboznámila  prítomných  s programom zasadnutia.  Predložený program ako celok
miestna rada schválila.
Hlasovanie: Prít.: 6 Za: 6 Proti: 0    Zdržal sa: 0

K bodu 1:
Materiál Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-
Karlova  Ves  č.  4/2016  zo  dňa  14.6.2016  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 uviedla
starostka.
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Diskusia:
Lenč – Ak by sa mohol k materiálu vyjadriť ešte zástupca starostu.
Záhradník  – Kľúčové  je,  že bez  ohľadu na to,  či zastupiteľstvo  vyhovie  alebo  nevyhovie
protestu prokurátora, nebude mať uznesenie právne účinky pre samotné všeobecne záväzné
nariadenie  o  zrušení  ZŠ  Veternicová,  ktoré vstúpi do  účinnosti k  31.8.2016.  Podmienkou
účinnosti  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  je  právoplatné  rozhodnutie  ministerstva
školstva, ktoré máme. V prípade, že zastupiteľstvo vyhovie protestu prokurátora, malo by v
lehote do 90 dní  od doručenia  protestu zrušiť  napadnuté  všeobecne  záväzné  nariadenie  a
nahradiť ho novým všeobecne záväzným nariadením, ktoré je podľa prokurátora komfortné so
zákonom, ale nie dme presvedčený o tom, aby právnická osoba, ktorá zanikla opäť ožila.  V
prípade, že zastupiteľstvo protestu nevyhovie, má prokurátor možnosť napadnúť mestskú časť
na správnom súde, z dôvodu, že nevyhovela jeho protestu. Škola je už ale vyradená zo siete a
v zmysle príslušných ustanovení zákona o štátnej správe a samospráve v školstve, škola, ktorá
nie je zaradená v sieti, nemôže vykonávať výchovno-vzdelávací proces, čiže nie je základnou
školou  v zmysle  zákona  a  deti,  ktoré by  ju  navštevovali,  by  si  neplnili  povinnú  školskú
dochádzku v zmysle zákona.
Starostka – Aj keby sme vyhoveli protestu a prijali nové všeobecne záväzné nariadenie a kým
by nadobudlo účinnosť, škola by už bola zaniknutá.
Záhradník – hľadali sme spôsoby ako by sa dal odvrátiť zánik školy, ale nenašli sme žiaden
spôsob. Je dôležité si uvedomiť,  že obsahom všeobecne záväzného nariadenia  je aj určenie
školských obvodov, ktoré je potrebné, aby ostalo v platnosti. 
Bendík  – Ak  prokurátor konštatuje,  že ide  o porušenie  zákona,  obrátil  sa  aj  na  samotné
ministerstvo? Nepochybilo ministerstvo pri posudzovaní žiadosti?
Starostka – Ministerstvo konalo v súlade so zákonom. Mali všetky potrebné podklady a pri
posudzovaní  nepotrebovali  súhlas  primátora.  Podmienkou ministerstva  v konaní  vyradenia
školy zo siete bolo nami prijaté všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bolo prijaté.
Záhradník – Jeden proces je  vyradenie  školy zo siete a druhý je  zrušenie  školy,  sú to dva
samostatné procesy. To, čo sa objavilo v štatúte mesta, že ku zrušeniu alebo zriadeniu školy je
potrebný predchádzajúci súhlas primátora, je právne zaujímavá situácia, pretože v Bratislave
je  dvojstupňová  úroveň  samosprávy.  Potom,  ako  prešla  kompetencia  zriaďovať  a  rušiť
základné školy na mestské časti,  v štatúte ako podzákonnej norme zostalo toto ustanovenie
ako nadbytočné. Podľa tohto štatútu teda máme povinnosti, ale žiadne práva, pretože štatút si
žiada  súhlas  primátora,  ktorý  nemá  žiadnu  zodpovednosť  v  oblasti  základných  škôl.
Prokurátor by sa mal  širšie  zaoberať aj  otázkou, či štatút nie  je  v rozpore so  zákonom o
hlavnom meste SR Bratislave.
Starostka  –  Argumentom  primátora  proti  zrušeniu  školy  bol  aj  predpokladaný  prírastok
obyvateľstva o 13 000 obyvateľov, čo si myslíme, že je absurdné. My sa cítime kompetentní v
otázke územnoplánovacej regulácie a takýto vývoj by bol nežiadúci.
Bendík  –  Nebudeme  iniciovať  zmenu  štatútu mesta?  Možno  by  sa  k  nám pridali  ďalšie
mestské časti.
Prednosta – Zmenu štatútu musia podporiť ďalšie mestské časti a s tým vidím problém.
Lenč – Na zmenu štatútu by bolo asi účinnejšie, ak by mesto dostalo protest prokurátora.
Zajac  –  Ako  poslanci  momentálne  asi  nemáme  inú  možnosť  ako  súhlasiť  s  protestom
prokurátora, lebo právny stav je taký, aký je. Môžeme dať do uznesenia doplňujúci návrh, ale
mali by sme hlasovať za súhlas.
Starostka – Naše stanovisko  už  nie  je  podstatné.  A pri súhlase  by sme  stratili  rozdelenie
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školských obvodov.
Zajac – Ak by sme s protestom nesúhlasili,  išli  by sme proti zákonu. Hovorím však iba o
prevzatí zodpovednosti za protiprávne konanie, nie o samotnom zrušení školy.
Záhradník  –  Po  právnej  stránke  je  zákon  jednoznačný.  Zániku  právnickej  osoby  už
nezabránime.  Z  hľadiska  právnej  subjektivity  ideme  do  veľmi  neprebádaných  vôd.  Lebo
súhlasné stanovisko primátora mať asi nebudeme a štatút sa tiež nezmení. Bolo by komfortné,
ak  by  protest  prokurátora  prišiel  skôr  a  my  by  sme  mohli  pripraviť  zmenu  všeobecne
záväzného  nariadenia,  ktorým  by  sme  zrušili  napadnuté   všeobecne  záväzné  nariadenie,
nahradili by sme ho  všeobecne záväzným nariadením o školských obvodoch, neriešili by sme
zánik právnickej osoby ZŠ Veternicová  a bola by vyradená zo siete,  ale  bude existovať a
nebude  prevádzkovať  výchovno-vzdelávací  proces.  To sa  mi  javilo  ako najrozumnejšie  v
čase, pokiaľ by sme sa vysporiadali s otázkou zrušenia alebo nezrušenia školy a nedostali by
sme sa do právnej neistoty. Na druhej strane ak vyhovieme protestu prokurátora, nemôže nás
zažalovať.  Nestihli  by  sme  však  pripraviť  novú  časť  platného  všeobecne  záväzného
nariadenia o zrušení ZŠ Veternicová. Je to asi precedens na celom Slovensku.
Starostka – Rodičia si myslia, že protest prokurátora je súdne rozhodnutie a stále živia nádej,
že škola bude zachované. Asi 100 detí stále nie je zapísaných do škôl.
Zajac – Nie som stotožnený s tým, že by sme hlasovali proti protestu prokurátora, lebo mám
vedomie, že protest je oprávnený.
Starostka – My si myslíme,  že štatút hlavného  mesta je  v rozpore so zákonom o hlavnom
meste. Je to komplikovaná situácia.
Zajac – Územný plán je  v rukách mesta, preto je  aj kompetencia rušenia škôl je  logicky v
právomoci primátora. Nám sa to môže zdať čudné, ale nejakú logiku to má.
Prednosta – Dodržiavanie zákonných lehôt a podmienok je na prokuratúre relatívny pojem, čo
viem  z vlastnej  skúsenosti  pri  podávaní  podnetov.  Pri  vyhovení  protestu,  ktorý navrhuje
zrušiť  všeobecne záväzné nariadenie  ako celok, by nastal problém so školskými  obvodmi,
lebo deti zo školského obvodu Veternicová, by nemali určený školský obvod, do ktorého by
ich  školy museli  prijať,  čím  by vznikla  opäť protizákonná  situácia,  ktorú však  prokurátor
nerieši. Čiže on sám navrhol protizákonné riešenie.
Zajac  –  Ale  pri  zrušení  všeobecne  záväzného  nariadenia  platí  staré  všeobecne  záväzné
nariadenie, v ktorom školské obvody sú.
Starostka – Ale aj so ZŠ Veternicová, čo nie je v poriadku.
Buzáš  –  Právny  výklad  sa  mi  nezdá  jednoznačný.  Podľa  mňa  by  sme  nemali  protestu
vyhovieť.
Záhradník – Prokurátor asi nezohľadnil fakt, že medzi zrušením je ešte vyradenie zo siete. Na
ministerstve tiež asi nebrali  do úvahy tieto špecifické  kompetencie  mesta a mestskej časti.
Ako  právnik  by  som  protestu  vyhovel,  ale  ako  človek  zo  samosprávy  musím  zvážiť
reinterpretáciu uznesení medzi obyvateľmi.
Savčinský  –  Vyhovenie  prostestu  pre  nás  bude  znamenať,  že  si  problém  oddialime  o  2
mesiace?
Záhradník  –  Prijmeme  všeobecne  záväzné  nariadenie  pre  budúcnosť,  potvrdíme  školské
obvody bez zmienky o ZŠ Veternicová.
Prednosta – V minulosti prišiel protest prokurátora za vyberanie  poplatkov, ktorému sa zo
špecifických dôvodov nevyhovelo,  hoci sa mu vyhovieť malo  lebo mal pravdu, ale prestali
sme poplatky vyberať. Spravilo sa tak preto, aby nevznikol spätne právny nárok.
Zajac – podľa mňa to nie je tá istá situácia. Smerujem k veci, že rodičia alebo zamestnanci si
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môžu vymyslieť  ujmu.  Prokurátor nám poslal  varovanie  a  ja  ak by som na  základe  tohto
varovania hlasoval proti a mestskej časti by vznikla škoda, vidím v tom problém. Škoda, že
nemáme hlbšiu právnu analýzu k tejto situácii.
Starostka – Právnu analýzu sa nám v takej krátkej dobre nepodarilo obdržať.
Záhradník – Aj to by bol však iba jeden právny názor, zodpovednosť je na nás.
Uznesenie:
Miestna  rada MČ Bratislava  - Karlova Ves prerokovala  materiál  Protest prokurátora proti
všeobecne  záväznému  nariadeniu  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  č.  4/2016 zo dňa
14.6.2016 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 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0

Starostka  ukončila  15.  zasadnutie  miestnej  rady  v  7.  volebnom  období  o  15.24  hod.  a
poďakovala prítomným za účasť.

Dana Čahojová, v. r. Ján Hrčka, v. r.
starostka prednosta

Zapísal: Mgr. Adam Beňo – organizačné oddelenie

Overovatelia zápisnice:

v. r.
Ing. Igor Bendík                                             ......................................................

                                v. r.
Mgr. Ing. Anna Zemanová       ......................................................                         
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