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Vec:
Oznámenie o výsledku prešetrenia petície
Dňa

doručená

8. marca 2017 bola primátorovi mesta Rajec

"Petícia

rodičov

žiakov

a priaznivcov Základnej umeleckej školy v Rajci za odstránenie nezákonného stavu v riadení
školy okamžitým odvolaním
9.3.2017. Po jej

doručení

riaditeľa

školy z funkcie," ktorá bola vyhotovená s dátumom

primátor mesta konal v intenciách zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom

práve v platnom znení a dal petíciu

prešetriť.

výbor, aby v zmysle § 5 ods. 4 zákona

Č.

Na základe jej prešetrenia bol vyzvaný

petičný

85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení

doplnil náležitosti petície v zmysle ust. § 3 ods. 3 Zákona

Č.

v platnom znení. Na základe tejto výzvy bola Mestu Rajec

dňa

85/1990 Zb. o petičnom práve
17.3.2017

doručená odpoveď,

v ktorej ste uviedli, že osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci - "zástupca" je
člen petičného výboru Ing. Radovan Škuba.

V petícii

rodičov

žiakov a priaznivcov Základnej umeleckej školy v Rajci požadovali

podpísaní občania odstránenie nezákonného stavu v riadení školy (ZUŠ) okamžitým
odvolaním

riaditeľa

školy z funkcie. Ustanovenie § 3 ods. 7 Zákona

v platnom znení presne definuje, kedy
akých môže

byť riaditeľ

zriaďovateľ

odvolá

riaditeľa

Č.

596/2003 Z.z.

z funkcie. Podmienky, za

odvolaný obsahuje ustanovenie § 3 ods. 8 Zákona

Č.

596/2003 Z.z.

v platnom znení.
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Petícia me Je dôvodom na odvolanie
školského zariadenia

zriaďovateľom

riaditeľa.

riaditeľa

Odvolaním

školy alebo

na základe petície by bolo v rozpore s právnymi

predpismi, konkrétne porušenie ustanovení § 3 ods. 7 a 8 Zákona

Č.

596/2003 Z.z. Zákon o

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení, preto Mesto Rajec Vašej petícii nevyhovelo.

Primátor mesta, Ing. Ján Rybárik, odvolal

riaditeľa

Základnej umeleckej školy v Rajci,

PaedDr. Mariána Remeniusa z funkcie riaditeľa ZUŠ, a to k dátumu 31.03.2017 na základe
doručeného návrhu na odvolanie riaditeľa ZUŠ zo Štátnej školskej inšpekcie, Bratislava.

Primátor mesta o návrhu zo Štátnej školskej inšpekcie Bratislava informoval
poslancov na riadnom zasadnutí mestského

zastupiteľstva dňa

9.3.2017.
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S pozdravom
Ing. Ján R y á r i k
primátor m sta
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