Všeobecne záväzné nariadenie obce Červeník č. 2/2007 o spôsobe opravného prostriedku
proti rozhodnutiu riaditeľa školského zariadenia o neprijatí dieťaťa do MŠ

Obec Červeník vydáva podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a predpisov vo veciach územnej samosprávy v nadväznosti na
ustanovenie § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:
§1
Riaditeľ školského zariadenia (ďalej ŠZ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Červeník bude
v zmysle § 5 ods. 6 písm. a) až d) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozhodovať v 1. stupni. Rozhodnutie vo veciach podľa § 5 ods. 6 písm. a) až d) zákona č.
596/2003 Z.z., v ktorých rozhoduje riaditeľ školského zariadenia sa musí vyhotoviť písomne
a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať odvolanie. Musí sa
doručiť zákonnému zástupcovi dieťaťa do vlastných rúk.
§2
Riaditeľ školského zariadenia, ktoré je v zmysle § 6 ods. 2 písm. b) zákona NR SR
č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Červeník, bude v zmysle § 5 ods. 6 písm. a) až d) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. rozhodovať
v prvom stupni. Rozhodnutie vo veciach podľa § 5 ods. 6 písm. a) až d) zákona č. 596/2003
Z.z., v ktorých rozhoduje riaditeľ školského zariadenia sa musí vyhotoviť písomne a musí
obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať odvolanie. Musí sa doručiť
zákonnému zástupcovi dieťaťa do vlastných rúk.
§3
Obec Červeník, ktorá je zriaďovateľom, pri výkone samosprávy určuje spôsob riešenia
odvolaní vo veciach, ktorých podľa § 5 ods. 6 písm. a) až d) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov rozhoduje riaditeľka školského zariadenia v 1. stupni. Obec
Červeník týmto určuje spôsob opravného prostriedku (riešenia odvolania) v 2. stupni.
§4
1. Obec Červeník bude riešiť každé odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa, podľa § 1 a § 2
tohto Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bude podané do 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia prostredníctvom riaditeľky školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Červeník.
2. Spôsob riešenia odvolania sa stanovuje nasledovne:
a) Riaditeľ školského zariadenia môže o odvolaní rozhodnúť aj sám vtedy, ak žiadateľovi
bude vyhovené v plnom rozsahu.
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b) Riaditeľ školského zariadenia pokiaľ o odvolaní nerozhodol, pripraví potrebné
podklady k podanému odvolaniu a celý spisový materiál postúpi, v lehote do 30 dní
odo dňa doručenia odvolania prvostupňovému orgánu, na ďalšie vybavenie
druhostupňovému orgánu podľa § 3 tohto Všeobecne záväzného nariadenia.
c) Zriaďovateľ zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným
právnym predpisom alebo s vnútorným predpisom školského zariadenia. Inak
odvolanie zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Odpoveď odvolateľovi musí byť
odoslaná do 15 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia.
§5
Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Červeník bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Červeníku, číslo 4/2007 zo dňa 18.4.2007 a nadobudne účinnosť pätnástym
dňom od jeho vyhlásenia formou vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli obce.

V Červeníku dňa 18. 04. 2007
Ing. František Červený
starosta obce
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