
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  apríl 2012 
 

 
  
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa   17. 04. 2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa   24. 04. 2012 
 
 
 

N  Á  V R  H 
na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto    

          č.57/2011 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh  
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Ľuboslava Vasilová                                       
vedúca oddelenia školstva 
 

 - v materiáli 

  
       
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

 
Mgr. Ľuboslava Vasilová                                       
vedúca oddelenia školstva 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu                                 
- uznesenie č. 57/2011 
 

 
 
 
 
 
 



Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
zrušuje 
 
uznesenie č. 57/2011 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 
 
Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 57/2011 zo dňa 14. 06. 2011  

A. bol schválený  
1. návrh na vyradenie Školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave zo siete   
    škôl a školských zariadení dňom 31. augusta 2011; 
 2. návrh na zaradenie Výdajne školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave 
    do siete škôl a školských zariadení dnom 1.septembra 2011; 

 B. bola  zrušená  Školská jedáleň pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave ku dňu 
      jej vyradenia  zo siete škôl  a školských zariadení;  

C. bola zriadená Výdajňa školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave ku dňu  
     jej zaradenia do siete škôl a školských zariadení; 

Vzhľadom na neexistenciu vlastníckeho vzťahu alebo nájomnej zmluvy mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s novým vlastníkom k zaradeniu nedošlo. 
Uznesením  č. 116/2011 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo 
návrh na vyradenie Základnej školy Jesenského 6 zo siete škôl a školských zariadení. Súčasne 
bude vyradená zo siete i Školská jedáleň pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave. 
Tým sa uznesenie č. 57/2011 sa stalo bezpredmetným, nedošlo k jeho plneniu. 



M MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

VÝPIS 
z uznesení 4. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava 

Staré Mesto v 6. volebnom období, konaného 14. júna 2011 

19. Návrh na vyradenie Školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave zo siete 
škôl a školských zariadení a zaradenie Výdajne školskej jedálne pri Základnej škole 
Jesenského 6 v Bratislave do siete škôl a školských zariadení 

Uznesenie Č. 57/2011 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

A. schvaľuje 

1. návrh na vyradenie Školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave zo siete škôl 
a školských zariadení dňom 31. augusta 201 I, 

2. návrh na zaradenie Výdajne školskej jedálnej pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave do 
siete škôl a školských zariadení dňom 1. septembra 2011; 

B. zrušuje 

Školskú jedáleň pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave ku dňu jej vyradenia zo siete škôl 
a školských zariadeni; 

C. zriaďuje 

Výdajňu školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave ku dňu jej zaradenia do siete 
škôl a školských zariadení. 

Bratislava, 5.4.2012 

(Jw,il Mil' ,",co šov"if 
prednosta miestneho úraau 

o 
Spracoval: Ing. SchmidtováHfZ~,e1.-J 
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