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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 7/2012 o rozhodovaní o opravnom
prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník.

Dôvodová správa
1. Na rozhodovanie podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) sa
v súlade s § 38 ods. 4 zákona vzťahuje všeobecný právny predpis o správnom konaní. Týka
sa to riaditeľov základných škôl, ktorí v súlade s § 5 ods. 3 zákona vykonávajú štátnu
správu v prvom stupni. V súlade s § 6 ods. 5 zákona obec ako školský úrad vykonáva
štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ
základnej školy a je odvolacím orgánom.
2. Zároveň v súlade s § 38 ods. 4 sa na rozhodovanie o udelení pokarhania riaditeľom školy,
pochvaly a rozhodovania riaditeľov materských škôl, základných umeleckých škôl
a školských zariadení zriadených podľa § 6 ods. 2 zákona nevzťahuje všeobecný právny
predpis o správnom konaní, nakoľko v týchto prípadoch riaditelia iba rozhodujú, ale
nevykonávajú štátnu správu. Preto sa v poučení o odvolaní voči rozhodnutiu týchto
riaditeľov, keďže mesto Svidník nevydalo doteraz VZN o spôsobe riešenia odvolaní proti
rozhodnutiu, uvádzalo: „Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa
príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (žiadosť, sťažnosť
o preskúmanie).“
3. Týmto VZN č. 7/2012 mesto Svidník dáva do súladu spôsob odvolania sa voči
rozhodnutiam vyššie citovaných riaditeľov a poučenie bude znieť: „Proti tomuto
rozhodnutiu sa možno odvolať v súlade s VZN č. 7/2012 do 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia na Mesto Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník prostredníctvom
(bude adresa inštitúcie, ktorej riaditeľ rozhodol)“.

MESTO SVIDNÍK

Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo: 7/2012

Mesto Svidník,
na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a
podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona a č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 7/2012
o rozhodovaní o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiu
riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:

5. apríl 2012

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa:

5. apríl 2012

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

5. apríl 2012

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

19. apríl 2012

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

20. apríl 2012

Pripomienky písomne:

Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

Pripomienky
elektronicky:

prednosta@svidnik.sk

Pripomienky faxom:

054/7522 394

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:

23. apríl 2012

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:

24. apríl 2012

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:

10. máj 2012

Zvesené z úradnej tabule dňa:

10. máj 2012

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:

č. 160/2012

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje spôsob rozhodovania
o opravnom prostriedku (ďalej len „odvolanie“) proti rozhodnutiu riaditeľa školy a
riaditeľa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník (ďalej len
„mesto“) pri výkone samosprávnych činností.
2. Toto nariadenie upravuje spôsob rozhodovania o odvolaní proti rozhodnutiu riaditeľa
základnej umeleckej školy, riaditeľa materskej školy, riaditeľa centra voľného času a
riaditeľa základnej školy, ktorej súčasťou je školské zariadenie (školský klub detí,
zariadenie školského stravovania), pri rozhodovaní vo veciach školského zariadenia.
3. Riaditeľ základnej umeleckej školy rozhoduje o veciach podľa § 5 ods. 5 písm. a) až g)
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.
4. Riaditeľ materskej školy rozhoduje o veciach podľa § 5 ods. 14 písm. a) až 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.
5. Riaditeľ školského zariadenia rozhoduje o veciach podľa § 5 ods. 6 písm. a) až d) 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.
Článok 2
Spôsob podania odvolania
1. Rozhodnutie riaditeľa sa doručí zákonnému zástupcovi žiaka alebo zákonnému zástupcovi
dieťaťa v písomnej forme.
2. Proti rozhodnutiu riaditeľa môže zákonný zástupca žiaka alebo zákonný zástupca dieťaťa
podať odvolanie, a to písomne v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva zriaďovateľovi na mestský úrad, prostredníctvom riaditeľa, ktorý
rozhodnutie vydal.
3. Riaditeľ môže v rámci autoremedúry o odvolaní rozhodnúť sám, ak odvolaniu v plnom
rozsahu vyhovie. V rámci autoremedúry možno vyhovieť len prípustnému a včas
podanému odvolaniu.
4. Riaditeľ, ktorý rozhodnutie vydal a odvolaniu v rámci autoremedúry sám nevyhovel,
odstúpi odvolanie spolu s príslušným spisovým materiálom mestu do 15 dní odo dňa, kedy
mu bolo odvolanie doručené.
Článok 3
Rozhodovanie o odvolaní
1. O odvolaní proti rozhodnutiu riaditeľa rozhoduje primátor mesta najneskôr do 30 dní od
doručenia odvolania s príslušným spisovým materiálom mestu.

2. Proti rozhodnutiu primátora mesta nie je prípustný opravný prostriedok.
3. Rozhodnutie primátora mesta sa doručí v písomnej forme zákonnému zástupcovi žiaka
alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý odvolanie podal a riaditeľovi, ktorý napadnuté
rozhodnutie vydal.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 23. apríla
2012 uznesením č. 160/2012.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť a platnosť dňa 10. mája 2012.

Ing. Ján Holodňák, v.r.
primátor mesta

