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Všeobecne záväzné nariadenie č.5/ 2012
Mesta Nemšová
Mesto Nemšová podľa ustanovení § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzne nariadenie

O spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku ( odvolaní ) proti rozhodnutiam
riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych činností

Článok I
Úvodné ustanovenia
1) Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je spôsob rozhodovania o opravnom
prostriedku ( odvolaní ) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone
samosprávnych činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Nemšová.
2) V súlade s ustanoveniami a v rozsahu danom § 5 zákona č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov riaditeľ školy alebo školského
zariadenia vykonáva samosprávne činnosti a rozhoduje v predmetných veciach v prvom
stupni na úseku škôl a školských zariadení.
3) Na základe tohto VZN je pri výkone samosprávnych činností pri rozhodnutiach riaditeľa
školy podľa ods. 1 druhostupňovým odvolacím orgánom mesto Nemšová a v jeho zastúpení
štatutárny orgán – primátor mesta.
Článok II
Rozhodovanie o opravnom prostriedku
1) Druhostupňovým odvolacím orgánom proti rozhodnutiam vydaným riaditeľmi škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová je mesto Nemšová a
v jeho zastúpení štatutárny orgán v administratívnosprávnych vzťahoch – primátor mesta.
2) Mesto Nemšová prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu – primátora mesta v
druhostupňovom odvolacom konaní rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam :
2.1) riaditeľa základnej umeleckej školy podľa § 5 ods. 5 písm. a/ až g/ zák. č. 596 / 2003 Z.
z.:
 prijatie a zaradenie uchádzačov na štúdium,
 prerušenie štúdia,
 povolenie postupu do vyššieho ročníka,
 predčasné skončenie štúdia,
 povolenie opakovať ročník,
 povolenie vykonať opravnú skúšku,
 určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených
so štúdiom,
2.2) riaditeľa školského zariadenia ( alebo riaditeľa, ktorého súčasťou je školské zariadenie )
podľa § 5 ods. 6 písm. a/ až d/ zákona č. 596 / 2003 Z. z.:






prijatie žiaka do školského zariadenia,
uloženie výchovného opatrenia ( okrem pokarhania riaditeľom školy ),
ďalších opatreniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za
starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení,
2.3) riaditeľa materskej školy podľa §5 ods. 14 písm. a/ až e/ zákona č. 596 / 2003 Z. z.:






prijatí dieťaťa do materskej školy,
zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole,
prerušení dochádzky dieťaťa,
predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania,
určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s
predprimárnym vzdelávaním.

Článok III
Odvolacie konanie
1) Odvolanie podáva zákonný zástupca žiaka, príp. žiak starší ako 18 rokov, na mesto
Nemšová prostredníctvom školy alebo školského zariadenia do 15 dní odo dňa doručenia
prvostupňového rozhodnutia, resp. v lehote stanovenej v poučení rozhodnutia.
2) Riaditeľ školy alebo školského zariadenia 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.
3) Riaditeľ, ktorý rozhodnutie vydal a odvolaniu v rámci autoremedúry sám nevyhovel,
odstúpi odvolanie (vrátane oneskorene podaných a neprípustne podaných ) spolu s príslušným
spisovým materiálom mestu do 15 dní odo dňa, kedy mu bolo odvolanie doručené
odvolaciemu orgánu. Odvolanie predkladá odvolaciemu orgánu spolu so spisovým
materiálom týkajúcim sa konania na prvom stupni, doplneným o novo vykonaných úkonoch a
tiež svojím stanoviskom k obsahu odvolania ( bolo podané včas, či je prípustné, či obsah
odvolania zakladá alebo nezakladá dôvod na jeho zmenu, resp. potvrdenie prvostupňového
rozhodnutia ).
4) Lehota odvolacieho orgánu na vybavenie odvolania je 30 dní od doručenia odvolania s
príslušným spisovým materiálom mestu. Odvolací orgán vo veci vydá rozhodnutie.
5) Proti rozhodnutiu primátora mesta nie je prípustný opravný prostriedok.
6) V prípade, že primátor mesta v rámci autoremedúry pri odvolaní o výške príspevku podľa
Článku II, ods. 2.1 g/, ods. 2.2. d/ a ods. 2.3 e/ nevyhovie v odvolaní, takéto rozhodnutie
primátora je preskúmateľné súdom.

Článok IV
Spoločné a záverečné ustanovenie
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta sa uznieslo MsZ v Nemšovej dňa
16.05.2012 svojím uznesením č. 158.
2) Nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.

Ing. František Bagin v.r.
primátor mesta

