Názov a adresa školy
__________________________________________________________________________________________
sť. č.__ /RD/2013/00
RD/2013/00

Zápisnica
o prešetrení sťažnosti p.__________ (meno, priezvisko, titul), bytom _____________,
doručenej ____________________ (názov a adresa školy) dňa _____________ (sťažnosť
evidovaná v evidencii sťažností pod číslom __/2013), v ktorej sa poukazuje na
_____________(predmet sť.)
Sťažnosť prešetril:
___________(meno, priezvisko, titul), zamestnanec___________________________ (názov
školy).
Označenie orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala:
____________________________________________________
Obdobie prešetrovania sťažnosti: od ____________ do _______________
Sťažnosť obsahuje tieto námietky:
1.
2.
Prešetrením spisových materiálov vedených v predmetnej veci v _________________
zamestnancom odboru školstva Obvodného úradu Prešov boli zistené tieto skutočnosti:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Uvedeným konaním došlo zo strany ____________________ k porušeniu
___________________________________________________________________________
Za uvedené nedostatky sú zodpovední:
____________________________
____________________________
Príčinou vzniku uvedeného nedostatku bolo _____________________________
Na základe vyššie uvedených skutočností kvalifikujem predmetnú námietku ako
opodstatnenú.

_________________________________________________________________________________________________________________
Telefón:
Fax:
E-mail :
IČO :

Na základe zistení uvedených v zápisnici o prešetrení sťažnosti sa ukladá
____________ povinnosť:
1. V súlade s § 19 ods. 1 písm. i) bod 1. zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej iba
zákona) určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky
Lehota: ...........................................
2. V súlade s § 19 ods. 1 písm. i) bod. 2 zákona prijať konkrétne opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov príčin ich vzniku
Lehota: ...........................................
3. V súlade s § 19 ods. 1 písm. i) bod 3. zákona a predložiť prijaté opatrenia Krajskému
školskému úradu, oddeleniu kontroly v Prešove.
Lehota: ...........................................
4. V súlade s § 19 ods. 1 písm. i) bod 4. zákona a predložiť správu o splnení opatrení
a uplatnení právnej zodpovednosti Krajskému školskému úradu, oddeleniu kontroly
v Prešove.
Lehota: ...........................................
5. V súlade s § 19 ods. 1 písm. i) bod 5. zákona ak nie je totožnosť sťažovateľa utajená,
oznámiť mu prijaté opatrenia; ak je totožnosť sťažovateľa utajená, oznámiť mu prijaté
opatrenia prostredníctvom Krajského školského úradu, oddelenia kontroly v Prešove.
Lehota: ...........................................
Zápisnica o prešetrení sťažnosti bola vyhotovená dňa _____________.
______________ bol oboznámený s obsahom zápisnice z prešetrenia sťažnosti dňa
_______________
Zápisnica o prešetrení sťažnosti bola prerokovaná dňa _______________
Prešetrovaný subjekt potvrdzuje vrátenie dokladov a písomností poskytnutých na
prešetrenie sťažnosti.
Meno, priezvisko a podpis zamestnanca orgánu verejnej správy, ktorý sťažnosť prešetril:
_________________________________

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

Meno, priezvisko a podpis zamestnanca orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť
prešetrovala a ktorý bol oboznámený s obsahom zápisnice z prešetrenia sťažnosti:
_________________________________

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

V___________ dňa ________________
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