
Všeobecné záväzné nariadenie obce Ražňany 
č. 4/2010 

o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti 
rozhodnutiam riaditeľa materskej školy.

     Obecné zastupiteľstvo obce Ražňany na základe ustanovenia § 6 a § 13 ods. 4 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve  a školskej  samospráve  v z.n.p.,  a  §  28 a  §  59  zákona č.  245/2008 Z.z.  v z.n.p 
vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN):

Článok 1

1. Toto  VZN  upravuje  rozhodovania  o opravných  prostriedkoch  proti  rozhodnutiam 
riaditeľa  Materskej  školy  v Ražňanoch,  ktorá  je  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce 
Ražňany.

2. Materskou školou zriadenou obcou je Materská škola v Ražňanoch, 082 61 Ražňany 
          č. 237.

Článok 2

1.    Materskú školu riadi riaditeľ.

2. Riaditeľ materskej školy rozhoduje o:
- prijatí dieťaťa do materskej školy
- zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole
- prerušení dochádzky dieťaťa
- predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania
- určení  príspevku  zákonného  zástupcu  dieťaťa  na  čiastočnú  úhradu  nákladov 

spojených s predprimárnym vzdelávaním
3. Rozhodnutia riaditeľa materskej školy podľa čl. 2 sa doručujú zákonným zástupcom 

žiaka v písomnej forme.
4. Rozhodnutie  o určení  výšky  príspevku  zákonného  zástupcu  dieťaťa  na  čiastočnú 

úhradu  nákladov  spojených  s predprimárnym  vzdelávaním  vydáva  s ohľadom 
na ustanovenie § 28 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v z.n.p.

5. Proti  rozhodnutiu  riaditeľa  môže  zákonný  zástupca  žiaka  podať  odvolanie  a to 
písomne v lehote  do 15 dní  o do dňa doručenia  rozhodnutia.  Odvolanie  sa  podáva 
zriaďovateľovi  materskej  školy  prostredníctvom  riaditeľa  materskej  školy,  ktorý 
rozhodnutie vydal.

6. Riaditeľ materskej školy, ktorý rozhodnutie vydal odstúpi do 3 dní odvolanie  spolu 
s príslušnou  dokumentáciou  zriaďovateľovi  prostredníctvom  Obecného  úradu 
v Ražňanoch.



Článok 3

1. O  odvolaní  proti  rozhodnutiu  riaditeľa  materskej  školy  rozhoduje  starosta  obce 
najneskôr do 30 dní od podania odvolania.

2. Proti rozhodnutiu starostu obce nie je prístupný opravný prostriedok.
3. Rozhodnutie  starostu  obce  sa  doručí  zákonnému  zástupcovi  žiaka,  ktorý  podal 

odvolanie a riaditeľovi materskej školy, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

Článok 4

1. Obecné  zastupiteľstvo  obce  Ražňany  sa  na  tomto  VZN  uznieslo  dňa 
uznesením č. 15/2010.

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 6.4.2010.

                                                                                 
                                    
                                                                                                  Ing. Eliaš Dušan
                                                                                                      starosta obce
Vyvesené dňa 19.3.2010.
Zvesené dňa 6.4.2010.                                                        


