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VZN č.:  7 / 2006 
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Mestské zastupiteľstvo v Púchove v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 
toto Všeobecne záväzné nariadenie. 
 

1. Účel vydania  
 
1.1 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 Púchov. 

 
1.2 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 riaditeľ školy, alebo školského zariadenia vykonáva 
samosprávne činnosti a rozhoduje v predmetných veciach v prvom stupni na 
úseku škôl a školských zariadení. 

 
1.3 Na základe tohto VZN je pri výkone samosprávnych činností pri 

rozhodnutiach riaditeľa školy podľa odseku 1.1 druhostupňovým odvolacím 
orgánom Mesto Púchov a v jeho zastúpení štatutárny orgán – primátor mesta. 

 
2. Rozsah platnosti 

 
VZN je platné pre rozhodnutia riaditeľov škôl a školských zariadení vydané po 
1.9.2006. 
 
3.   Súvisiace prepisy 
- zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 
4.   Pojmy a skratky 
VZN – všeobecne záväzné nariadenie 
MsZ – mestské zastupiteľstvo 
písm.- písmeno 
č.     – číslo 
Z.z. – Zbierka zákonov 
Zb. -   Zbierky 
ods. – odstavec 
§     -  paragraf 
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5. Popis činnosti 
 
5.1 Druhostupňovým odvolacím orgánom proti rozhodnutiam vydaným riaditeľmi 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov je 
Mesto Púchov a v jeho zastúpení štatutárny orgán  v administratívnych 
vzťahoch – primátor mesta. 

 
5.2 Mesto Púchov prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu – primátora 

mesta v druhostupňovom odvolacom konaní rozhoduje o odvolaniach proti 
rozhodnutiam :  

a) riaditeľa základnej umeleckej školy podľa § 5 ods.5 písm. a) až g), 
b) riaditeľa školského zariadenia (alebo riaditeľa, ktorého súčasťou je školské 
  zariadenie) podľa § 5 ods.6 písm. a) až d) 

 
6. Odvolacie konanie 
 
6.1 Odvolanie podáva zákonný zástupca žiaka na Mesto Púchov 

prostredníctvom riaditeľa školy, alebo školského zariadenia do 15 dní odo 
dňa obdržania prvostupňového rozhodnutia, alebo v  lehote  stanovenej 
v poučení rozhodnutia. 

 
6.2 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. 

 
6.3 Oneskorene podané a všetky ďalšie odvolania so spisovým materiálom je 

riaditeľ povinný predložiť v lehote do 15 dní od jeho doručenia odvolaciemu 
orgánu. 

 
6.4 Lehota odvolacieho orgánu na vybavenie odvolania je 30 dní od obdržania 

spisového materiálu. Odvolací orgán vo veci vydá rozhodnutie 
 
7.   Záverečné ustanovenia 

 
7.1 Riaditeľ základnej školy s materskou školou rozhoduje pre oblasť materskej 

školy v rozsahu ako riaditeľ predškolského zariadenia – podľa bodu 5.2 písm. 
b) tohto VZN.  

 
7.2 Pri prenesenom výkone štátnej správy Mesto Púchov ako Školský úrad 

vykonáva štátnu správu vo veciach, v ktorých rozhodol riaditeľ základnej 
školy, ktorej je mesto  zriaďovateľom - § 5 ods.3 zákona č. 596/003 Z.z. 

 
7.3 Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Púchove dňa..........2006 uznesením č. ...../2006 a nadobúda 
účinnosť 15. dňom  po jeho vyvesení na úradnej tabuli mestského úradu. 
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8.   Dôvodová správa 
 

Riaditelia základných umeleckých škôl a riaditelia školských  zariadení 
rozhodovali do 31. decembra 2003 v rámci výkonu štátnej správy v prvom stupni 
v rozsahu príslušných ustanovení § 3 vtedy platného zákona č. 542/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov. Po 1. januári 2004 došlo k zmene a podľa nového zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátne správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v súlade s 

 
- § 5 ods.5 riaditeľ základnej umeleckej školy rozhoduje o: 
a) prijatí a zaradení uchádzača na štúdium, 
b) prerušení štúdia, 
c) povolení postupu do vyššieho ročníka, 
d) predčasnom ukončení štúdia, 
e) povolení opakovať ročník, 
f) povolení vykonať opravnú skúšku, 
g) určení  príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených so štúdiom, 
 
a 
 
- § 5ods.6 riaditeľ školského zariadenia rozhoduje o: 

a) prijatí žiaka do školského zariadenia, 
b) uložení výchovných opatrení, 
c) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za 

starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení (§35), 
d) ďalších opatreniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis. 
 
Toto rozhodovanie už nie je v režime výkonu štátnej správy. Podľa § 38 ods.4 

zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve totiž na 
rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecne záväzný právny predpis 
o správnom konaní - okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom, 
podmienečného vylúčenia a rozhodovanie riaditeľov škôl a školských zariadení 
zriadených podľa § 6 ods.2.  

 
To znamená, že riaditelia základných umeleckých škôl, materských škôl, 

školských klubov detí, centier voľného času, zariadení školského stravovania pre 
žiakov základných škôl a pre deti materských škôl, pokiaľ je zriaďovateľom týchto 
ustanovizní obec (mesto), nevykonávajú štátnu správu v školstve a nepostupujú 
podľa zákona o správnom konaní. 

 
Keďže nejde o o rozhodovanie v rámci správneho konania, nie je osobitným 

zákonom  (596/2003 Z.z.) taxatívne určený „druhostupňový orgán“, ktorý by bol 
odvolacím orgánom v prípade, že zákonný zástupca  dieťaťa nie je s rozhodnutím 
riaditeľa spokojný.  
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Vychádzame teda z postavenia škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené 

podľa §6 ods.2, kedy ide o výkon originálnych kompetencií, t. z., že ide o výkon 
samosprávy a teda pri určovaní ďalšieho postupu pri rozhodovaní riaditeľom sa 
postupuje podľa ustanovenia § 4 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého - citujem „ak zákon pri úprave 
pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, 
platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.“ 

 
Spôsob opravného prostriedku (odvolania ) proti rozhodnutiu riaditeľa je: 
 
a) obec upraví spôsob odvolania vo VZN vydanom podľa § 6 ods.1 zákona 

č.369/1990 Zb.,  
 
b) zákonný zástupca sa môže dožadovať zmeny (zrušenia) rozhodnutia podľa 

príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (úplné znenie 
zákona č.99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov)...teda súdnou cestou. 

 
Mesto Púchov prijalo VZN, ktorým spresnilo spôsob odvolania proti rozhodnutiam 

riaditeľov škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Púchov. 
 


