Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Dúbravka
č. 3/2018
zo dňa 25.9.2018
o zriadení Materskej školy Bullova 2, Bratislava a Výdajnej školskej jedálne
ako súčasť Materskej školy Bullova 2, Bratislava, organizácie bez právnej
subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 15 odsek 2 písm. a) zákona
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v
znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v súlade so Štatútom 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 novej
organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka – Materskej školy Bullova 2, Bratislava a jej súčasti Výdajnej školskej jedálne.
§2
Zriadenie materskej školy a jej súčasti
1) Mestská časť Bratislava-Dúbravka v zmysle § 6 ods. 2 písm. b) zákona č.596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon“) dňom 1. septembra 2018 zriaďuje Materskú školu Bullova 2 a jej súčasť
Výdajnú školskú jedáleň.
2) Na základe žiadosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v zmysle § 16 ods. 1 zákona bolo
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu s športu Slovenskej republiky vydané Rozhodnutie
č. 2018/11474: 1-10H0 zo dňa 22.08.2018 o zaradení materskej školy a Rozhodnutie č.
2018/11474: 2-10H0 zo dňa 22.08.2018 o zaradení výdajnej školskej jedálne do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky. Rozhodnutia nadobudli právoplatnosť
28.8.2018.

3) Zriaďovaciu listinu materskej školy v súlade § 16 ods. 6 zákona vydá starosta mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.
§3
Záverečné ustanovenie
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15.10.2018.

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

