
1 

 

14 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

konané dňa 08.02.2022 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača  

č.  ......./2022, ktorým sa zriaďuje  

Základná škola, ul. Na Pántoch č. 9, 831 06 Bratislava  

a jej súčasť Školský klub detí pri Základnej škole Na Pántoch 9 
__________________________________________________________________________  

 

 

Predkladateľ:      Materiál obsahuje:   

Mgr. Michal Drotován, v. r. 

starosta       1. Návrh uznesenia MZ 

            MČ Bratislava-Rača 

2. Uznesenie MR MZ 

            MČ Bratislava-Rača 

        3. Dôvodová správa  

        4. Materiál 

        5. Stanoviská stálych komisií 

 

Zodpovedný: 

Ing. Peter Semanco, v. r. 

prednosta 

 

 

 

Spracovatelia: 

Mgr. Peter Samuel Tóth, PhD., v. r. 

vedúci Školského úradu 

 

Mgr. Lenka Košáňová, v. r. 

referentka Školského úradu 

 

JUDr. Renáta Korduliaková, v. r. 

vedúca kancelárie starostu 

 

 

 

február 2022 

 



2 

 

1.          

Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača 

 

a) schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ......./2022 ktorým sa zriaďuje Základná škola, ul. Na Pántoch 

č. 9, 831 06 Bratislava a jej súčasť Školský klub detí pri Základnej škole Na Pántoch 9 

 

b) poveruje  

starostu MČ Bratislava-Rača vypracovaním a podpisom zriaďovacej listiny Základnej školy, 

ul. Na Pántoch č. 9, 831 06 Bratislava, a jej súčasti Školského klubu detí pri ZŠ Na Pántoch 9, 

po doručení Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

o zaradení tejto základnej školy a jej súčasti do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky 

 

 

 

 

 

 

2.          

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača 

 

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača   

 

a) schváliť 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......./2022 ktorým sa zriaďuje Základná škola, ul. 

Na Pántoch č. 9, 831 06 Bratislava a jej súčasť Školský klub detí pri Základnej škole Na 

Pántoch 9 

 

b) poveriť  

starostu MČ Bratislava-Rača vypracovaním a podpisom zriaďovacej listiny Základnej školy, 

ul. Na Pántoch č. 9, 831 06 Bratislava, a jej súčasti Školského klubu detí pri ZŠ Na Pántoch 9, 

po doručení Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

o zaradení tejto základnej školy a jej súčasti do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky 
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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 povinného školského vzdelávania detí  

nie sú v súčasnosti dostatočne uspokojené. Terajšia kapacita základných škôl je plne využitá.  

Východiskom súčasnej nepriaznivej situácie v mestskej časti Bratislava-Rača je rekonštrukcia 

zanedbanej budovy zrušenej Základnej školy Plickova 9. Stavebné, rekonštrukčné a iné 

činnosti, ktoré boli odsúhlasené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Rača dňa 29.1.2020 v budovách základnej školy Plickova 9 budú potrebovať časový priestor 

ešte niečo vyše jedného roka. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Mestská časť Bratislava–Rača pristúpila k prenájmu 

priestorov na Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 7700/9, 831 

06 Bratislava pre potreby základnej školy, ktorej súčasťou bude aj Školský klub detí, aby tak 

dočasne rozšírila kapacity povinného školského vzdelávania  približne o 150 nových miest. 

Pri zriadení základnej 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 Základnej školy 

na ul. Na Pántoch č. 9, 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 ZŠ ul. Na Pántoch č. 9 a schválené uznesenia k predmetnej základnej 

škole a jej súčasti, za účelom zriadenia základnej školy, s predpokladaným dátumom začiatku 

prevádzky 1.9.2022, budú tiež dodatočne priložené k žiadosti mestskej časti Bratislava-Rača na 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, o zaradenie uvedenej základnej školy a jej 

súčasti (Školského klubu detí pri ZŠ Na Pántoch 9) do Siete škôl a školských zariadení SR.  

 

Žiadosť o zaradenie ZŠ na ul. Na Pántoch č. 9 do siete škôl a školských zariadení SR bola 

podaná k dátumu 17.12.2021 za účelom získania rozhodnutia o jej zaradení do Siete škôl 

a školských zariadení SR.  

 

Výdaj jedla a stravovanie žiakov Základnej školy Na Pántoch 9 bude zabezpečené v priestoroch 

školy v Školskej jedálni pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu. 

V súlade so zmluvou o prenájme a dohodou s vedením SOŠ hotelových služieb a obchodu bude 

môcť Základná škola Na Pántoch 9 využívať vo vyhradených hodinách aj telocvičňu, plaváreň 

a vonkajší športový areál tejto školy. 

Cena prenájmu Základnej školy Na Pántoch 9 z nájomnej zmluvy: 

V čase drobných úprav a zariaďovania základnej školy (predpoklad 10/2021 – 08/2022): 

1 euro / mesiac za celý vnútorný priestor ZŠ 

V čase fungovania prevádzky základnej školy (predpoklad od 09/2022): 

1 euro / mesiac za celý vnútorný priestor ZŠ + 1.500,- eur / mesiac za energie. 
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4. Materiál 

 

 

 

N Á V R H  

V š e o b e c n é   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e  

 mestskej časti Bratislava-Rača  

č.  ......./2022 

z .........  2022, 

ktorým sa zriaďuje 

Základná škola, ul. Na Pántoch č. 9,  831 06 Bratislava  

a jej súčasť Školský klub detí pri Základnej škole Na Pántoch 9 
 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača v súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona  

č . 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislavy v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. 

1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 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 (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve")  

a v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne 

záväzného nariadenia: 

 

 

Čl. I 

 

§1 

Úvodné ustanovenie 

 

Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie") zriaďuje mestská časť Bratislava-

Rača (ďalej len „mestská časť“) od ............. 2022 Základnú školu, ul. Na Pántoch č. 7700/9,  

831 06 Bratislava (ďalej len „ZŠ Na Pántoch 9“) s právnou formou rozpočtová organizácia 

a tiež jej súčasť Školský klub detí pri Základnej škole Na Pántoch 9, 831 06 Bratislava. 
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§2 

Zriadenie základnej školy 

 

1. Podmienkou pre zriadenie základnej školy je právoplatné rozhodnutie Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR o zaradení Základnej školy Na Pántoch 9, 831 06 

Bratislava, a jej súčasti Školského klubu detí pri Základnej škole Na Pántoch 9, do Siete 

škôl a školských zariadení SR, 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 ZŠ Na Pántoch 9 a jej súčasti Školského klubu 

detí pri Základnej škole Na Pántoch 9, do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky, tak v zmysle tohto nariadenia ZŠ Na Pántoch 9 a jej súčasť Školský klub detí pri 

Základnej škole Na Pántoch 9, nebudú zriadené. 

 

 

§3 

Financovanie základnej školy 

 

Financovanie činností Základnej školy Na Pántoch 9, 831 06 Bratislava, a jej súčasti Školského 

klubu detí pri Základnej škole Na Pántoch 9, bude svojimi príjmami a výdavkami napojené na 

rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

 

 

    Čl. II 

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej 

časti Bratislava-Rača dňa ................ 2022 uznesením č. UZN .......................    

 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.marca 2022. 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Michal Drotován 

               starosta MČ Bratislava-Rača 
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5. Stanoviská stálych komisií    
materiál: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.  ......./2022, ktorým sa zriaďuje Základná škola, ul. Na Pántoch č. 9, 

831 06 Bratislava a jej súčasť Školský klub detí pri Základnej škole Na Pántoch 9 
    

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a 

majetková  
  

  

Komisia životného 

prostredia, výstavby, 

územného plánu a 

dopravy 

  

 

Komisia školská, 

kultúrna, športová a pre 

podporu podnikania a 

vinohradníctva 

odporúča 

schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......./2022 ktorým sa zriaďuje 

Základná škola, ul. Na Pántoch č. 9, 831 06 Bratislava a jej súčasť Školský klub 

detí pri Základnej škole Na Pántoch 9 

a poveriť starostu MČ Bratislava-Rača vypracovaním a podpisom zriaďovacej 

listiny Základnej školy, ul. Na Pántoch č. 9, 831 06 Bratislava, a jej súčasti 

Školského klubu detí pri ZŠ Na Pántoch 9, po doručení Rozhodnutia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zaradení tejto základnej 

školy a jej súčasti do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

A  

Komisia sociálna a 

bytová  
  

 

 


