Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Kežmarok
č. 11/2011,
ktorým sa upravuje spôsob opravného prostriedku (odvolania) proti
rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení
vydaných pri výkone samosprávnej pôsobnosti
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods.1 a ods.3 písm. h), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len nariadenie):
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Týmto nariadením sa upravuje spôsob opravného prostriedku (odvolania) proti
rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení (ďalej len riaditeľ) vydaných pri
výkone samosprávnej pôsobnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok.
(2) Riaditeľ vykonáva samosprávnu pôsobnosť a rozhoduje v predmetných veciach
v prvom stupni na úseku škôl a školských zariadení 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.
Čl. 2
Opravný prostriedok - odvolanie
(1) Druhostupňovým odvolacím orgánom proti rozhodnutiam vydaným riaditeľom podľa
čl. 1 ods. 1 je mesto Kežmarok a v jeho zastúpení štatutárny orgán – primátor mesta.
(2) Mesto Kežmarok prostredníctvom primátora mesta rozhoduje v druhom stupni vo
veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol
a) riaditeľ základnej umeleckej školy podľa § 5 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z.,
b) riaditeľ školského zariadenia podľa § 5 ods.6 zákona č. 596/2003 Z.z.,
c) riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods.14 zákona č. 596/2003 Z.z.
Čl. 3
Odvolacie konanie
(1) Odvolanie proti rozhodnutiu podáva zákonný zástupca žiaka na mesto Kežmarok
prostredníctvom riaditeľa, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa doručenia
prvostupňového rozhodnutia.

(2) Riaditeľ 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) Všetky ostatné podané odvolania je riaditeľ povinný predložiť odvolaciemu orgánu
v lehote do 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie predkladá spolu so spisovým
materiálom týkajúcim sa konania v prvom stupni, doplneným o novo vykonané úkony
a stanoviskom riaditeľa k obsahu odvolania (či bolo podané včas, či je prípustné, či
obsah odvolania zakladá alebo nezakladá dôvod na jeho zmenu, a či žiada potvrdenie
prvostupňového rozhodnutia).
(4) Lehota odvolacieho orgánu na vybavenie odvolania je 30 dní od obdržania spisového
materiálu. Odvolací orgán vydá vo veci rozhodnutie.
Čl. 4
Účinnosť
1. VZN č. 11/2011 schválilo MsZ v Kežmarku uznesením č. 192/2011 dňa 22.09.2011.
2. VZN č. 11/2011 nadobúda účinnosť 15. deň od vyvesenia na úradnej tabuli.
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