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Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

č.  2/2021 
zo dňa16.03.2021  

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 podľa § 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 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Karlova Ves č . 1/2018 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 sa mení takto: 

1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 

1/2021 zo dňa 23.02.2021, 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. 

 

2. V § 2 ods. 2 znie: „Školský obvod pre Základnú školu Karloveská 61, Bratislava 

tvoria ulice: 

 

Borská, Brodská, Cesta na Červený most, Čavojského, Čárskeho, Dúbravská cesta, 

Ilkovičova, Karloveská (nepárne čísla), Konvalinková, Kuklovská,  Lackova, 

Levárska, Líščie údolie (párne čísla 162 až 222) a (nepárne čísla 117 až 157), 

Litovská, Mokrohájska, Mlyny, Nám. sv. Františka, Pernecká, Plávková, Pod Brehmi, 

Pod Rovnicami (párne čísla 32 až 56) a (nepárne čísla 61 až 67), Pustá, Púpavová, 

Sekulská, Silvánska, Sološnická, 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), Stuhová, Suchohradská, 

Svíbová, Šaštínska, Špieszova, Ulica Rudolfa Mocka, Ulica Milana Kolibiara, 

Zohorská.“ 
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Do školského obvodu patria aj ulice bez názvu v k. ú. Karlova Ves so súpisným 

číslom, trvalý pobyt uvedený ako obec/mestská časť Bratislava-Karlova Ves. 

V prípade pomenovania ulíc, ktoré v čase prijatia tohto nariadenia pomenované neboli, 

tieto zostávajú v uvedenom školskom obvode. 

 

3. V § 2 ods. 4 znie: „Školský obvod pre Spojenú školu, Tilgnerova 14, Bratislava, 

organizačnú zložku Základná škola, Tilgnerova 14, Bratislava tvoria ulice: 

  

Adámiho, Baníkova, Bedľová, Belániková, Botanická, Devínska cesta, Donnerova, 

Dubáková, Fadruszova, Gabčíkova, Hájnická, Hlivová, Hodálova, Hudecova, 

Janotova, Jurigovo nám., Karloveské rameno, Karloveská (párne čísla), Kempelenova, 

Ulica Ladislava Sáru, Líščie údolie (párne čísla 2 až 160) a (nepárne čísla 1 až 115), 

Lykovcova, Mlynská dolina, Molecova, Na Riviére, Na Sitine, Nábrežie Ľudovíta 

Kadnára, Nad Dunajom, Nábělkova, Novackého, Pod lesom, Pod Rovnicami (párne 

čísla 2 až 30) a (nepárne čísla 1 až 59), Pôvabnicová, Rýdziková, Segnerova, Staré 

grunty (len čísla 130 až 138, 142, 148 až 244, 260, 262, 264, 324 A,B,C,D, 326 A,B, 

328, 330, 332), Sumbalova, Svrčia, Tilgnerova, Vretenová, Zlatohríbová.“ 

. 

 

Čl. II 

Splnomocňovacie ustanovenie 

 

Starostka mestskej časti sa splnomocňuje, aby vyhlásila úplné znenie všeobecne záväzného 

nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2018 zo dňa 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 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 zo dňa 16.03.2021 ako vyplýva 

zo zmien a doplnení vykonaných týmto  nariadením. 

 

Čl. III 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  5. apríla 2021.  

 

 

 

                                                                                                                  Dana Čahojová, v. r. 

                                                                                                                          starostka 


