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Návrh na delegovanie zástupcov mesta v orgánoch školskej samosprávy 
 
 

Škola, školské zariadenie   Meno delegovaného zástupcu mesta 
 

MŠ Benkova 17 Magdaléna Feketeová 

MŠ Ľudovíta Okánika 6 Darina Mikulášiková 

MŠ Nábrežie mládeže 7 Darina Mikulášiková 

MŠ Nedbalova 17 PaedDr. Mária Orságová 

MŠ Okružná 1 Magdaléna Feketeová 

MŠ Vansovej 6 PaedDr. Mária Orságová 

MŠ Za Humnami 28 Darina Mikulášiková 

 
 

Dôvodová správa 
  
V zmysle  §  25  ods. 5  zákona č.  596/2003  Z.  z.  o štátnej  správe  v školstve  a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú členmi 
orgánov školskej samosprávy delegovaní zástupcovia obce.  
 
Vzhľadom k tomu, že PhDr. Kvetoslava Mikulová sa písomne vzdala  členstva vo vyššie 
uvedených radách škôl, do ktorých bola delegovaná ako zástupca  mesta uznesením číslo 
72/2016-MZ,  podľa § 25 ods. 12 písm. b) hore uvedeného zákona jej členstvo v orgánoch 
školskej samosprávy vzdaním sa členstva zaniká. 
 
Na základe uvedeného navrhujeme delegovať v orgánoch školskej samosprávy nových členov 
ako zástupcov mesta na zostávajúce funkčné obdobie podľa predloženého návrhu. 
 
Komisia pre školstvo, mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve  v Nitre prerokovala  Návrh  
na  delegovanie zástupcov  mesta  v orgánoch  školskej samosprávy na zasadnutí dňa 6. 6. 2018             
a uznesením č. 21/2018 - KŠMaŠ  odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  s c h v á l i ť   
delegovanie zástupcov mesta  v orgánoch  školskej  samosprávy  podľa predloženého návrhu. 
 
 

Mestská rada na zasadnutí dňa 5. júna 2018 prerokovala Návrh  na  delegovanie zástupcov  mesta  
v orgánoch školskej samosprávy a uznesením č. 406/2018- MR odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre  s c h v á l i ť delegovanie zástupcov mesta  v orgánoch  školskej  
samosprávy  podľa predloženého návrhu. 
 
 
 


