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Všeobecne záväzné nariadenie �.  1/ 2006 
Mesta Nová Dubnica 

 
 
Mesto Nová  Dubnica  pod�a ustanovení § 6 ods. 1 zákona SNR �. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva   toto všeobecne záväzne  nariadenie 
 

 
O spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku ( odvolaní ) proti rozhodnutiam riadite�ov 

škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych �inností 
 
 

�lánok I 
Úvodné ustanovenia 

 

1)  Predmetom  všeobecne  záväzného  nariadenia  je  spôsob rozhodovania o opravnom prostriedku  
( odvolaní ) proti rozhodnutiam riadite�ov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych 
�inností v školách a školských zariadeniach v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Nová Dubnica. 
 

2)  V súlade s ustanoveniami a v rozsahu danom § 5 zákona �. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe  
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov riadite�  školy alebo školského 
zariadenia vykonáva samosprávne �innosti a rozhoduje v predmetných veciach  v prvom stupni na 
úseku škôl a školských  zariadení. 
 
3)  Na základe tohto VZN je pri výkone samosprávnych �inností pri rozhodnutiach riadite�a školy 
pod�a ods. 1 druhostup�ovým odvolacím orgánom mesto Nová Dubnica a v jeho zastúpení 
štatutárny orgán – primátor mesta. 
 

 
�lánok II 

Rozhodovanie o opravnom prostriedku 
 

1)  Druhostup�ovým odvolacím orgánom proti rozhodnutiam vydaným riadite�mi škôl a školských 
zariadení  v zria�ovate�skej pôsobnosti mesta Nová Dubnica  je mesto Nová Dubnica a v jeho 
zastúpení štatutárny orgán v administratívnosprávnych vz�ahoch –primátor mesta. 
 

2) Mesto Nová Dubnica  prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu – primátora mesta 
v druhostup�ovom odvolacom  konaní rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam :  
  a) riadite�a základnej umeleckej školy pod�a § 5 ods. 5 písm. a až g : 

��prijatie a zaradenie uchádza�ov na štúdium 
��prerušenie štúdia 
��povolenie postupu do vyššieho ro�níka 
��pred�asné skon�enie štúdia 
��povolenie opakova� ro�ník 
��povolenie vykona� opravnú skúšku 
��ur�enie príspevku zákonného zástupcu žiaka na �iasto�nú úhradu nákladov spojených  so 

štúdiom 
  b) riadite�a školského zariadenia ( alebo riadite�a, ktorého sú�as�ou je školské zariadenie ) pod�a  
            § 5 ods. 6  písm. a až d : 

��prijatie žiaka do školského zariadenia 
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��uloženie výchovného opatrenia ( okrem pokarhania riadite�om školy ) 
��ur�enie príspevku zákonného zástupcu žiaka na �iasto�nú úhradu nákladov za starostlivos� 

poskytovanú žiakovi v školskom zariadení 
���alších opatreniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis 

 
 

�lánok III 
Odvolacie konanie 

 
1)  Odvolanie podáva zákonný zástupca žiaka, príp. žiak starší ako 18 rokov, na mesto Nová 
Dubnica  prostredníctvom školy alebo školského zariadenia do 15 dní odo d�a obdržania 
prvostup�ového rozhodnutia, resp. v lehote stanovenej v pou�ení rozhodnutia. 
 

2) Riadite� školy alebo školského zariadenia môže v rámci autoremedúry o odvolaní rozhodnú� 
sám, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. V rámci autoremedúry možno vyhovie� len 
prípustnému a v�as podanému odvolaniu.  
 

3) Oneskorene podané, neprípustne podané ako i všetky �alšie odvolania je riadite� povinný 
predloži� v lehote do 15 dní od jeho doru�enia 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 v�as, �i je prípustné, �i obsah odvolania zakladá alebo nezakladá dôvod na jeho zmenu, 
resp. potvrdenie prvostup�ového rozhodnutia ). 
 

4)  Lehota odvolacieho orgánu na vybavenie odvolania je 30 dní od obdržania spisového materiálu. 
Odvolací orgán vo veci vydá rozhodnutie. 
 

 
 

�lánok IV 
Spolo�né a závere�né ustanovenie 

 

1)  Pri prenesenom výkone štátnej správy mesto ako školský úrad vykonáva štátnu správu vo 
veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riadite� základnej školy, ktorej je mesto zria�ovate�om 
- § 5 ods. 3 zákona 596/2003 Z. z. 
 

2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta sa uznieslo MsZ v Novej Dubnici d�a 27. 02. 
2006  svojím uznesením  �. 1/ 2006. 
 

3) Nariadenie nadobúda ú�innos� 15. d�om od zverejnenia na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
 
                                                                                                                       Ing. Ján Šušaník 
                                                                                                                             primátor                                                                                                                 


