
 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

č.  1/2021 
zo dňa23.02.2021 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -

Karlova Ves č . 1/2018 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 27.02.2018 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 podľ a § 15 ods. 2 písm. a) 

zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov a podľ a § 6 ods. 1 zákona SNR č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 3 písm. a)  zákona č. 245/2008 Z. z o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, § 8 ods. 1 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 sa uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení:  

Čl. I 

Všeobecnezáväzné nariadeni e mestskej časti Bratislava -Karlova Ves č . 1/2018o 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 zo dňa 27.02.2018sa mení a dopĺňa takto: 

1.   V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Bedľová“, „Belániková“, „Dubáková“, „Hlivová“, „Na 

Sitine“, „Pod lesom“, „Pôvabnicová“, „Rýdziková“, „Vretenová“, „Zlatohríbová“ a za slová 

Staré grunty sa vkladá text v zátvorke „(len čísla  130 až 138, 142, 148 až 244, 260, 262, 264, 

324 (A,B,C,D), 326 (A,B), 328, 330, 332)“. 

 

2.   V § 2 ods. 4 sa vkladajú slová Bedľová“, „Belániková“, „Dubáková“, „Hlivová“, „Na 

Sitine“, „Pod lesom“, „Pôvabnicová“, „Rýdziková“, „Vretenová“, „Zlatohríbová“ a slová 

„Staré grunty (okrem čísiel 130 až 138, 142, 148 až 244, 260, 262, 264, 324 (A,B,C,D), 326 

(A,B), 328, 330, 332)“pri zachovaní abecedného poradia. 

 

Čl. II 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť 15.marca 2021.  

 

 

 

Dana Čahojová, v. r. 
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