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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky 
č. 5/2011 

o rozhodovaní o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiu riadite ľa základnej 
umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Malacky na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky v platnom znení a v súlade s § 4 ods.1 v spojitosti s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN). 
  

 
§ 1 

Základné ustanovenia  
 
(1)   Toto VZN upravuje spôsob 
rozhodovania o opravnom prostriedku (ďalej 
len odvolaní) proti rozhodnutiu riaditeľa školy 
a riaditeľa školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky 
pri výkone samosprávnych činností. 
 
(2)   Toto VZN upravuje spôsob 
rozhodovania o odvolaní proti rozhodnutiu 
riaditeľa základnej umeleckej školy, riaditeľa 
materskej školy, riaditeľa školského zariadenia 
- centra voľného času a riaditeľa základnej 
školy,  ktorej súčasťou je školské zariadenie 
(školský klub detí,  zariadenie školského 
stravovania), pri rozhodovaní vo veciach 
školského zariadenia.  
 
(3)   Riaditeľ základnej umeleckej školy 
rozhoduje o veciach podľa § 5 ods. 5 písm. a) 
až g) 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. 
 
(4)   Riaditeľ materskej školy rozhoduje 
o veciach podľa § 5 ods. 14 písm. a) až e) 
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. 
 
(5)   Riaditeľ školského zariadenia 
rozhoduje o veciach podľa § 5 ods. 6 písm. a) 
až d) 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. 

 
§ 2 

Spôsob podania odvolania 
 
(1)  Rozhodnutie riaditeľa sa doručí 
zákonnému zástupcovi žiaka alebo 
zákonnému zástupcovi dieťaťa v písomnej 
forme.  
 
(2)  Proti rozhodnutiu riaditeľa môže 
zákonný zástupca žiaka alebo zákonný 
zástupca dieťaťa podať odvolanie, a to 
písomne v lehote do 15 dní odo dňa  
doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa 
podáva zriaďovateľovi mestu Malacky 
prostredníctvom riaditeľa, ktorý 
rozhodnutie vydal.  
 
(3) a) 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. 
 
 b) Riaditeľ, ktorý rozhodnutie vydal 
a odvolaniu v rámci autoremedúry sám 
nevyhovel, odstúpi odvolanie spolu 
s príslušným spisovým materiálom mestu 
Malacky do 15 dní odo dňa, kedy mu bolo 
odvolanie doručené. 
 
 

§ 3 
Rozhodovanie o odvolaní 

 
(1)  O odvolaní proti rozhodnutiu 
riaditeľa rozhoduje primátor mesta 
najneskôr do 30 dní od doručenia odvolania 
s príslušným spisovým materiálom mestu 
Malacky.  
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(2)   Proti rozhodnutiu primátora mesta nie 
je prípustný opravný prostriedok.  
 
(3)  Rozhodnutie primátora mesta sa doručí 
v písomnej forme zákonnému zástupcovi žiaka 
alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý 
odvolanie podal a riaditeľovi, ktorý napadnuté 
rozhodnutie vydal.  
 
 

§ 4 
Záverečné ustanovenia 

 
Toto VZN bolo schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva mesta Malacky č. 
35/2011 dňa 17. marca 2011. Platnosť 
nadobudne dňom podpisu primátorom mesta a 
právnu účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia 
na úradnej tabuli mesta.  
 
 
 
 
 
  
       RNDr. Jozef Ondrejka 
             primátor mesta 
 
 

  
V Malackách 31. 03. 2011 
 
 


