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1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č.
Novohorská ul. č. 1, 831 06 Bratislava

2.

......./2017

o

zriadení

Materskej

školy,

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča
MZ MČ Bratislava-Rača
schváliť

návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. ......./2017 o zriadení Materskej školy,
Novohorská ul. č. 1, 831 06 Bratislava
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3. Dôvodová správa
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia
mestskej časti a o potreby jej obyvateľov (§ 1 ods.2 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom
zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
V rámci katastrálneho územia Rača pribúdajú nové obytné domy, z toho dôvodu nároky
obyvateľov mestskej časti na zabezpečenie predprimárneho vzdelávania detí
nie sú v súčasnosti dostatočne uspokojené. Terajšia kapacita materských škôl je plne využitá.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti Mestská časť Bratislava–Rača má v zámere existujúci
objekt na Novohorskej ul. č.7487/1, budovu bývalých detských jaslí a neskôr detského
sanatória zrekonštruovať na potreby materskej školy, ktorej súčasťou bude aj školská jedáleň
a tak rozšíriť kapacity predprimárneho vzdelávania približne o 90 nových miest.
Pri zriadení materskej školy je nutné postupovať v zmysle príslušných ustanovení zákona
596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 596/2003). Zriadeniu Materskej
školy na Novohorskej ul. č. 1, 831 06 Bratislava predchádza okrem zaradenia do siete škôl
a školských zariadení SR (ďalej len sieť) aj jej samotné zriadenie všeobecne záväzným
nariadením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len VZN).
Schválené VZN o zriadení MŠ Novohorská ul. č. 1 a schválené uznesenia predmetnej
materskej školy a školskej jedálne, ako jej súčasti, do siete škôl, za účelom zriadenia
materskej školy, s predpokladaným dátumom začiatku prevádzky 01.09.2018, budú súčasťou
žiadosti mestskej časti Bratislava-Rača na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
o zaradenie uvedenej materskej školy do siete.
Žiadosť o zaradenie MŠ Novohorská ul. č. 1 do siete bola podaná dňa 24.03.2017. Uznesenie
o schválení VZN o zriadení Materskej školy Novohorská ul. č. 1 bude dodatočne doručené
na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR za účelom získania rozhodnutia
o jej zaradení do siete. Zároveň bude prílohou žiadosti o nenávratné finančné prostriedky
zo zdrojov Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
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4. Materiál

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Rača
č. ......./2017
z ......... 2017,

o zriadení
Materskej školy, Novohorská ul. č. 1, 831 06 Bratislava
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača v súlade s § 15 ods. 2 písm. a)
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. 1) a § 6 ods. 2 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2
písm. b) a e) 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 (ďalej len „zákon
o štátnej správe v školstve“) a čl. 38 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je zriadenie
Materskej školy, Novohorská ul. č. 1, 831 06 Bratislava (ďalej len „MŠ, Novohorská 1“)
vrátane jej súčasti.
§2
Zriadenie MŠ, Novohorská 1
Mestská časť Bratislava-Rača (ďalej len „mestská časť“) k 01. januáru 2018 zriaďuje
rozpočtovú organizáciu MŠ, Novohorská 1 vrátane jej súčasti – Zariadenia školského
stravovania pri MŠ, Novohorská 1.
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§3
Podmienky zriadenia MŠ, Novohorská 1
(1) Podmienkou pre zriadenie MŠ, Novohorská 1 a jej súčasti je právoplatné súhlasné
rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zaradení
MŠ, Novohorská 1 a jej súčasti do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky,
vydané na základe žiadosti mestskej časti ako zriaďovateľa a v zmysle príslušných ustanovení
zákona o štátnej správe v školstve.
(2) V prípade, ak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutie o zaradení MŠ, Novohorská 1 a jej súčasti do Siete
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, tak v zmysle tohto nariadenia MŠ,
Novohorská 1 a jej súčasť nebudú zriadené.
§4
Financovanie MŠ, Novohorská 1
Financovanie činnosti MŠ, Novohorská 1 a jej súčasti bude svojimi príjmami
a výdavkami napojené na rozpočet mestskej časti.
§5
Záverečné ustanovenie
Toto nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
č. UZN ....................... zo dňa .......................... 2017.
§6
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť ....................... 2017.

Mgr. Peter Pilinský
starosta

Vyvesené dňa :
Zvesené dňa :
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5. St anoviská stálych komisií
Materiál: Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. ......./2017, o zriadení Materskej školy,
Novohorská ul. č. 1, 831 06 Bratislava
Komisia
stanovisko
Komisia
školská,
kultúrna, Odporúča schváliť návrh všeobecne záväzné nariadenie
športová
a
pre
podporu č....../2017 o zriadení Materskej školy, Novohorská ul. č. 1,
podnikania a vinohradníctva
831 06 Bratislava
Komisia finančná
a majetková

Komisia životného prostredia,
výstavby,
územného
plánu
a dopravy
Komisia sociálna a bytová
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zapracované
A/N

A

zdôvodnenie

