
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

                                                                                        Vyvesené:    09.04.2020

  Zvesené: .....................

N ávr h

 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  č. ...../2020,
ktorým sa zrušuje Základná škola, Vazovova č. 4, 811 07 Bratislava

spracovateľ: JUDr. Sygút Michal
č. kancelárie:  211

POUČENIE:

V zmysle § 6 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov môže fyzická a právnická osoba v trinásťdennej
lehote začínajúcej plynúť dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia
uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronickej na adresu
michal.sygut@staremesto.sk alebo ústne do zápisnice v kancelárii spracovateľa č. 211.

Pripomienkou označenou menom a adresou pripomienkujúceho možno navrhnúť
a zdôvodniť

a) nový text konkrétneho ustanovenia nariadenia,
b) úpravu textu doplnením, zmenou, vypustením alebo spresnením pôvodného textu.

Na ostatné podnety, najmä ak nie sú zdôvodnené, nemusí mestská časť prihliadať.



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

č. ...../2020

z 28. apríla 2020,

ktorým sa zrušuje Základná škola, Vazovova č. 4, 811 07 Bratislava

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č.
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 4
ods. 3 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §
6 ods. 1  a  ods.  2  písm.  c)  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  v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1
Zrušenie základnej školy

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) zrušuje od 1. septembra 2020
Základnú školu, Vazovova č. 4, 811 07 Bratislava, ktorej súčasťou je školský klub detí a školská
jedáleň, ktorá je právnickou osobou.

§ 2
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o vyradení
Základnej školy, Vazovova č. 4, 811 07 Bratislava, ktorej súčasťou je školský klub detí a školská
jedáleň, zo siete škôl a školských zariadení SR, vydaného v zmysle príslušných ustanovení zákona
o štátnej správe v školstve, na základe žiadosti mestskej časti ako zriaďovateľa.

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
         starostka mestskej časti
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