
PPPOOODDDAAANNNIIIEEE   OOOPPPRRRAAAVVVNNNÉÉÉHHHOOO   

PPPRRROOOSSSTTTRRRIIIEEEDDDKKKUUU   

 Proti rozhodnutiu ZŠ s MŠ o odmietnutí požadovanej informácie možno 

podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho 

uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti (§ 17, zákona č. 211/2000 Z.z.)  

 Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní 

podľa ust. § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. 

 Odvolanie sa podáva škole – ZŠ s MŠ Veľká Lehota 433, Veľká Lehota. 

 O odvolaní proti rozhodnutiu ZŠ s MŠ rozhoduje v druhom stupni jej 

zriaďovateľ – Obec Veľká Lehota. 

 O odvolaní proti rozhodnutiu ZŠ s MŠ možno odvolať do 15 dní  u 

riaditeľky Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota odo dňa 

oznámenia rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 Podľa § 250b zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku 

v znení neskorších predpisov môže byť podaná žaloba proti orgánu, ktorý 

rozhodol v poslednom stupni, a to do dvoch mesiacov od doručenia 

rozhodnutia. 

Žaloba sa podáva na príslušný súd. 

 

Miesto, čas a spôsob podania opravného prostriedku (odvolania voči 

rozhodnutiu):  

 miesto: ZŠ s MŠ 433, 966 41 Veľká Lehota 

 čas: v pracovných dňoch v čase od 8:00 h. do 15:00 h. 

 spôsob:  

 podáva  sa písomne, 

 elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým  

podpisom podľa osobitného zákona (215/2002 Z. z. o elektronickom 

podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) 

 

Z odvolania musí byť zrejmé: 

 kto odvolanie podáva, 

 proti, ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, 

 dôvody odvolania, 

 návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť. 
 

  



SSSppplllnnneeennniiieee   pppooožžžiiiaaadddaaavvviiieeekkk   pppooodddľľľaaa   jjjeeedddnnnoootttllliiivvvýýýccchhh   rrrooozzzhhhooodddnnnuuutttííí   

aaa   mmmooožžžnnnooosssťťť   sssúúúdddnnneeehhhooo   ppprrreeessskkkúúúmmmaaannniiiaaa:::   

RRRooozzzhhhooodddnnnuuutttiiieee   ooo   ppprrriiijjjaaatttííí   aaa   ooodddkkklllaaadddeee   PPPŠŠŠDDD,,,   ooo   ssslllooobbbooodddeeennnííí.........,,,   ooo   iiinnndddiiivvviiiddduuuááálllnnnooommm.........,,,   mmmiiimmmooo   

úúúzzzeeemmmiiiaaa.........,,,   ooo   ppprrriiijjjaaatttííí   dddooo   ŠŠŠKKKDDD,,,   VVVŠŠŠJJJ:::  

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní  u riaditeľky Základnej školy s materskou 

školou Veľká Lehota odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

   

RRRooozzzhhhooodddnnnuuutttiiieee   ooo   ppprrriiijjjaaatttííí   aaa   nnneeeppprrriiijjjaaatttííí   dddooo   MMMŠŠŠ:::  

Návrh na preskúmanie zákonitostí tohto rozhodnutia možno podať podľa piatej časti zákona 

č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov.        

RRRooozzzhhhooodddnnnuuutttiiieee   ooo   vvvýýýššškkkeee   ppprrríííssspppeeevvvkkkuuu   zzzááákkkooonnnnnnéééhhhooo   zzzááássstttuuupppcccuuu............   dddooo   MMMŠŠŠ:::   

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s čl. 4 VZN Obce Veľká Lehota č.4/2011 v znení 

neskorších zmien a doplnkov odvolať do 15 dní  odo dňa doručenia rozhodnutia na Obecný úrad 

č.52, 966 41 Veľká Lehota prostredníctvom Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

   

RRRooozzzhhhooodddnnnuuutttiiieee   ooo   vvvýýýššškkkeee   ppprrríííssspppeeevvvkkkuuu   zzzááákkkooonnnnnnéééhhhooo   zzzááássstttuuupppcccuuu............   dddooo   ŠŠŠKKKDDD:::   

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so VZN Obce Veľká Lehota č.4/2011 v znení 

neskorších zmien a doplnkov čl. 5 ods.1, písm. b) odvolať do 15 dní  odo dňa doručenia 

rozhodnutia na Obecný úrad č.52, 966 41 Veľká Lehota prostredníctvom riaditeľky Základnej 

školy s materskou školou Veľká Lehota.   

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

RRRooozzzhhhooodddnnnuuutttiiieee   ooo   vvvýýýššškkkeee   ppprrríííssspppeeevvvkkkuuu   zzzááákkkooonnnnnnéééhhhooo   zzzááássstttuuupppcccuuu............   dddooo   VVVŠŠŠJJJ:::   

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s čl. 6 VZN Obce Veľká Lehota č.4/2011 v znení 

neskorších zmien a doplnkov odvolať do 15 dní  odo dňa doručenia rozhodnutia na Obecný 

úrad č.52, 966 41 Veľká Lehota prostredníctvom riaditeľky Základnej školy s materskou 

školou Veľká Lehota. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.      

   

RRRooozzzhhhooodddnnnuuutttiiieee   ooo   uuulllooožžžeeennnííí   vvvýýýccchhhooovvvnnnéééhhhooo   ooopppaaatttrrreeennniiiaaa:::   

Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno v zmysle § 38, odst. 4 zákona 596/2003 Z. z. odvolať, 

pretože na rozhodnutie riaditeľky školy o udelení výchovného opatrenia sa nevzťahuje 

všeobecne záväzný predpis o správnom konaní a toto rozhodnutie je konečné.    


