
 
Všeobecne záväzné nariadenie 

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 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podľa § 15 ods. 2 písm. a)  
zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 6 ods. 1 a 2, § 8 ods. 1 zákona NR SR 
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 vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“):  
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
V súlade s § 6 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
účelom tohto nariadenia je zrušenie Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí: 
Školského klubu detí, Školskej jedálne a Výdajnej školskej kuchyne pri Školskej jedálni, 
všetky so sídlom Veternicová 20, Bratislava.  
 

§ 2 
Zrušenie základnej školy a jej súčastí 

 
1. Mestská časť Bratislava Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“) v zmysle § 6 ods. 1 a 2 

zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov dňom 31. augusta 
2016 zrušuje: 

      Základnú školu Veternicová 20, Bratislava a jej súčasti: 
a) Školský klub detí so sídlom Veternicová 20, Bratislava, 
b) Školskú jedáleň so sídlom Veternicová 20, Bratislava, 
c) Výdajnú školskú kuchyňu pri Školskej jedálni so sídlom Veternicová 20, Bratislava 

(ďalej len „základná škola a jej súčasti“). 
  

Podmienkou pre zrušenie základnej školy a jej súčastí je právoplatné súhlasné rozhodnutie 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) o vyradení 



základnej školy a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení v zmysle príslušných 
ustanovení zákona, vydané na základe žiadosti mestskej časti. 

 
2. Výchova a vzdelávanie žiakov základnej školy budú zabezpečené v školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. 

 
§ 3 

Zmena školských obvodov 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 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 sa mení a dopĺňa 
nasledovne: 

V § 2 Školské obvody: 
1) Vypúšťa sa odsek 4, doterajší odsek 5 sa označuje ako 4. 
2) V odseku 2 sa na konci dopĺňa text: „ Svíbová.“  
3) V odseku 3 sa na konci dopĺňa text: „Dlhé Diely I, Dlhé Diely II, Dlhé Diely III, 
Hlaváčiková, Veternicová, Iskerníková, Komonicová, Blyskáčová, Stoklasová, Nad ostrovom, 
Nad sihoťou, Vyhliadka, Na Kampárke.“  
4) V odseku 4 sa na konci dopĺňa text: „a ulice dosiaľ nepomenované v mestskej časti.“. 

 
 

§ 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 31. augusta 2016 v prípade, že do tohto dňa 

ministerstvo vydá právoplatné súhlasné rozhodnutie o vyradení základnej školy a jej 
súčasti zo siete škôl a školských zariadení. 
 

2. V prípade, že ministerstvo nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutie v zmysle 
predchádzajúceho odseku do 31. augusta 2016, toto nariadenie stráca platnosť 
1. septembra 2016. 

 
 
                                                                                                        Dana Čahojová, v. r. 
                                                                                                               starostka   


