Ev. č. 3/2014

Všeobecne záväzné nariadenie
MESTA ROŽŇAVA
o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam
riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych činností

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave v súlade §6 ods.1 a §11 ods.4 písm. g zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade §6 ods. 5 a § 38
ods. 4 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 vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenia mesta Rožňava (ďalej len „VZN“).

§1
Úvodné ustanovenie
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 Rožňava.
2. V súlade s ustanoveniami a v rozsahu danom §5 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, riaditeľ školy alebo školského zariadenia vykonáva
samosprávne činnosti a rozhoduje v predmetných veciach v prvom stupni na úseku
škôl a školských zariadení.
3. Pri prenesenom výkone štátnej správy mesto Rožňava ako Školský úrad vykonáva
štátnu správu vo veciach, v ktorých rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je mesto
zriaďovateľom podľa §5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z.
4. Na základe tohto VZN je pri výkone samosprávnych činností pri rozhodnutiach
riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia
odvolacím orgánom mesto Rožňava a v jeho zastúpení štatutárny orgán – primátor
mesta.

§2
Popis činnosti
1. Mesto Rožňava prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu – primátora mesta
v druhostupňovom odvolacom konaní rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam:
a) riaditeľa materskej školy podľa §5 ods. 14 písm. a) až e) zákona č. 596/2003
Z. z.,
b) riaditeľa základnej umeleckej školy podľa §5 ods.5 písm. a) až g) zákona č.
596/2003 Z. z.,
c) riaditeľa školského zariadenia (alebo riaditeľa školy, ktorej súčasťou je školské
zariadenie) podľa §5 ods.6 písm. a) až d) zákona č. 596/2003 Z. z.

§3
Odvolacie konanie
1. Odvolanie podáva zákonný zástupca dieťaťa resp. žiaka písomne na mesto Rožňava
prostredníctvom riaditeľa školy alebo školského zariadenia, ktorý rozhodnutie vydal
do 15 dní odo dňa doručenia prvostupňového rozhodnutia, alebo 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. Oneskorene podané a všetky ďalšie odvolania so spisovým materiálom je riaditeľ
povinný predložiť v lehote do 15 dní od jeho doručenia odvolaciemu orgánu.
4. Lehota odvolacieho orgánu na vybavenie odvolania je 30 dní od doručenia spisového
materiálu.

§4
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Rožňave dňa 29.10.2009 uznesením č. 286/2009 a nadobudne
účinnosť 15. dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli mestského úradu.
2. 1. zmena tohto všeobecne záväzného nariadenia bola schválená na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 24. 4. 2014 uznesením č. 67/2014.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta schvaľuje Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave 3/5-vou väčšinou prítomných poslancov.
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