
Prílohy: 

A- Písomný záznam o ústnej sťažnosti 

B- Postúpenie sťažnosti inému orgánu verejnej správy 

C- Výzva sťažovateľovi na spoluprácu a doplnenie informácií 

D- Záznam o odložení 

E- Upovedomenie sťažovateľa o odložení 

F- Zápisnica o prešetrení sťažnosti 

G- Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                      Príloha A 

Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota 433, 966 41 Veľká Lehota 

Z Á Z N A M 

o ústnej sťažnosti 
Na Základnú školu s materskou školou sa dostavil ............................................................... 

                                                                                              (meno sťažovateľa) 

dňa ........................... o ......... hod. 

na podanie ústnej sťažnosti vo veci .......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

(uviesť stručný a výstižný obsah podaných námietok sťažovateľa, najmä opatrenia, ktorých sa dožaduje) 

 

Zoznam predložených príloh: ...................................................................................................... 

(v prípade predloženia dokladov zo strany sťažovateľa presná špecifikácia s konkrétnym pomenovaním predloženého dokladu) 

 

Zapísal: ................................................................................................................................. 

(uviesť meno zamestnanca, ktorý ústnu sťažnosť zapísal vyhotovením tohto záznamu) 

Dátum a miesto záznamu: ..................................................................................................... 

Zamestnanci, prítomní pri ústnom podaní sťažnosti : .........................................................       ......................................................... 

                                                                                                 meno a priezvisko                                 meno a priezvisko 

 

Sťažovateľ sa oboznámil s obsahom tohto záznamu a vlastnoručným podpisom potvrdzuje úplnosť sťažnosti uvedenej v tomto zázname, ako aj 

to, že ide o ním podanú sťažnosť. 

Sťažovateľ požaduje – nepožaduje vydanie kópie záznamu. 

 
                             .................................................                                                                           ...................................................... 

                                       podpis sťažovateľa                                                                                       podpis zamestnanca ZŠ s MŠ, 

                                                                                                                                                                 ktorý záznam vyhotovil 

Poznámka: 

Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, orgán verejnej správy- ZŠ s MŠ záznam odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania. 



Príloha B 

Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota 433, 966 41 Veľká Lehota 

 

2158  

.................................................. 

.................................................. 

                                                                                                                                                                                     (orgán verejnej správy) 

 

 

 

 

                                Sťažnosť č.                                               Vybavuje/linka                                               Veľká Lehota,.............................. 

 

 

 

 

VEC 

Sťažnosť – postúpenie 

 

Dňa .......................... bola Základnej škole s materskou školou doručená sťažnosť............................................................. (uviesť sťažovateľa) , v 

ktorej poukazuje na ............................................................................................................................................................................... 

                                                                                            (opísať predmet sťažnosti) 

Predmetnú sťažnosť Vám v prílohe postupujeme na vybavenie ako miestne a vecne príslušnému orgánu v súlade s § 9 a § 11 zákona č. 9/2010 Z. 

z. o sťažnostiach. O našom postupe informujeme sťažovateľa kópiou tohto listu. 

 

S pozdravom 

A príloha 

 

Na vedomie: 

(sťažovateľ) 

                                                                                                                                                                                            meno, priezvisko a podpis 



Príloha C 

Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota 433, 966 41 Veľká Lehota 

 

 

 

.................................................. 

.................................................. 

                                                                                                                                                                                        (sťažovateľ) 

 

                               Sťažnosť č.                                               Vybavuje/linka                                               Veľká Lehota,.............................. 
 

 

 

VEC 

Sťažnosť – výzva na spoluprácu 

 

Základnej škole s materskou školou  bola dňa ........................... doručená Vaša sťažnosť vo veci............................................................................... 

 

         Vzhľadom k tomu, že predmetná sťažnosť nespĺňa náležitosti podľa § 5 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, žiadame Vás v súlade 

s § 16 citovaného zákona, aby ste v lehote do desať pracovných dní od doručenia tejto písomnej výzvy doplnili Vašu sťažnosť o 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

          V prípade, že Vašu sťažnosť v stanovenej lehote nedoplníte, sťažnosť bude s poukazom na ustanovenie § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 

9/2010 Z. z. o sťažnostiach odložená. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              meno, priezvisko a podpis 

 



       Príloha D 

Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota 433, 966 41 Veľká Lehota 

 

                Sťažnosť č.:                                                                                                                                                          ZŠ s MŠ 

                                              dňa...................................... 

 

ZÁZNAM 

o odložení sťažnosti 
 

 

ZŠ s MŠ Veľká Lehota podľa § 6 ods. 1 písm. a) – h)*/ zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 

 

odkladá 
sťažnosť 

proti .................................................................................................... 

sťažovateľa ........................................................................................ 

vo veci ............................................................................................... 

z dôvodu, že predmetná sťažnosť.......................................................................................................... 

______________________________________________________ 
Uviesť text príslušného ustanovenia: 

a) neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2, 

b) je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní, 

c) zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie podľa § 5 ods. 9, 

d) od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než päť rokov, 

e) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 2, 

g) mu bola zaslaná na vedomie, alebo 

h) sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa § 16 ods. 1, alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote podľa § 16 ods. 2. 

 

Zapísal: 

........................................................................... 

(meno, priezvisko, podpis ) 

*/uviesť príslušné písmeno 



Príloha E 

Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota 433, 966 41 Veľká Lehota 

 

 

 

.................................................. 

.................................................. 

                                                                                                                                                                                        (sťažovateľ) 

 

                               Sťažnosť č.                                               Vybavuje/linka                                               Veľká Lehota,.............................. 
 

 

 

 

VEC 

Odloženie sťažnosti – upovedomenie 

 

Základnej škole s materskou školou bola dňa ........................... doručená Vaša sťažnosť vo veci................................................................................ 

 

Po dôkladnom posúdení Vašej sťažnosti bolo zistené, že.......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

______________________________________________ 
Uviesť text príslušného ustanovenia: 

b) je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní, 

c) zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie podľa § 5 ods. 9, 

d) od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než päť rokov, 

e) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 2, 

____________________________________________________________ 

Z uvedeného dôvodu základná škola Vašu sťažnosť odkladá v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) – f) (uviesť príslušné písmeno vzťahujúce sa na 

uvedený dôvod) zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 

 

meno, priezvisko a podpis 



Príloha F 
 

 

Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota 433, 966 41 Veľká Lehota 

Orgán VS podľa príslušnosti na vybavenie 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Z á p i s n i c a 

o prešetrení sťažnosti 
 

                             ....................................................................                                            ................................................................. 

                                                       (vo veci)                                                                                               (sťažovateľa) 

 

na ................................................................................................................................................................................................................................... 

                                                                                             (názov školy alebo jej zamestnanca/-cov) 

evidovanej pod číslom ...........................................  

Sťažnosť prešetrili: ......................................................................................................................... 

                                                                     (meno, priezvisko, titul, funkcia) 

v dňoch: ................................................ . 

 

Na prešetrenie sťažnosti boli prizvaní: 

                                                                   ................................................................                                     ................................................................. 

                                                                   ................................................................                                     .................................................................  

                                                                   ................................................................                                     ................................................................. 

                                                                            (meno, priezvisko, titul)                                                                                  (funkcia) 

 

 

Sťažnosť obsahuje tieto námietky: 

1. ..................................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................................... 

3. ..................................................................................................................................... 

 



Pri prešetrovaní uvedených námietok sa zistili tieto skutočnosti: 

K námietke č. 1: ............................................................................................................................................................................................................. 

K námietke č. 2: ............................................................................................................................................................................................................. 

K námietke č. 3: ............................................................................................................................................................................................................. 

 

Na odstránenie zistených nedostatkov sa prijmú tieto opatrenia: 

1. .................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................... 

3. .................................................................................................................................... 

                  (Určiť kto, akým spôsobom a v akej lehote prijme opatrenia) 

 

Termín predloženia správy o splnení prijatých opatrení: ....................................................... 

 

Zdôvodnenie opodstatnenosti (neopodstatnenosti) sťažnosti: 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

Sťažnosť prešetrili: ................................................................................................................. 

                                                                  (podpisy) 

Prizvané osoby na prešetrenie: ............................................................................................. 

                                                                  (podpisy) 

S obsahom zápisnice boli oboznámení: ................................................................................ 

                                                                 (dotknutí zamestnanci - podpisy) 

 

Dôvody odmietnutia podpísania zápisnice: .................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Vo Veľkej Lehote, dňa ....................................... . 

____________________________________________ 

Prílohy: Uviesť zoznam príloh, ktoré sú súčasťou zápisnice (doklady, vyjadrenia ...) Uviesť prípadné námietky zúčastnených k výsledkom 

prešetrenia sťažnosti a zdôvodnenie ich opodstatnenosti či neopodstatnenosti. 

V prípade odmietnutia podpísania zápisnice niektorou zo zúčastnených osôb je potrebné túto skutočnosť spolu s dôvodmi odmietnutia uviesť v 

tejto zápisnici. 



Príloha G 

Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota 433, 966 41 Veľká Lehota 

 

 

.................................................. 

.................................................. 

                                                                                                                                                                                        (sťažovateľ) 

 

                               Sťažnosť č.                                               Vybavuje/linka                                               Veľká Lehota,.............................. 
 

 

VEC 

Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti 

 

Dňa .......................... bola Základnej škole s materskou školou doručená Vaša sťažnosť, ktorou sa domáhate.........................................................., 

................................................................................................................................,poukazujete./*na............................................................................. 

                                                                                                                                                                         (opísať predmet sťažnosti) 

 

                Šetrením sťažnosti dňa ............... bolo zistené, že Vaša sťažnosť je neopodstatnená / opodstatnená./* 

 

Odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti: 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

(Uviesť konkrétne zistenia a súlad resp. nesúlad s príslušnými právnymi predpismi, prípadne čo bolo odstránené v priebehu šetrenia- podľa 

zápisnice. V prípade opodstatnenej sťažnosti uviesť, že boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i zákona o sťažnostiach. Ak má sťažnosť 

viacero častí, musí písomné oznámenie obsahovať výsledok prešetrenia každej z nich. Ak je podanie sťažnosťou iba v časti, výsledok prešetrenia 

sa písomne oznamuje iba k tejto časti.) 

 

meno, priezvisko a podpis 

__________________ 

*/vybrať 


