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Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na delegovanie zástupcov mesta v orgánoch školskej 
samosprávy do Rady školy pri Materskej škole, Belopotockého 2, Nitra  
 
s c h v a ľ u j e  
delegovanie zástupcov mesta  do orgánov  školskej  samosprávy do 
Rady školy pri Materskej škole, Belopotockého 2, Nitra podľa 
predloženého návrhu 
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Jozef Dvonč, v. r. 

 



Návrh na delegovanie zástupcov mesta v orgánoch školskej samosprávy do Rady školy 

pri Materskej škole, Belopotockého 2, Nitra  

 
 

Škola, školské zariadenie   Meno delegovaného zástupcu mesta 
 

MŠ Belopotockého 2 
Pavel Varga 

Miroslava Zaujcová 
 
 

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 na to, že dňa 08.07.2018 uplynie funkčné obdobie Rady školy pri Materskej škole, 
Belopotockého 2, Nitra, podľa § 25 ods. 12 písm. a) hore uvedeného zákona zaniká 
delegovaným zástupcom mesta  členstvo uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej 
samosprávy.  
 
Na základe uvedeného navrhujeme delegovať zástupcov mesta v orgánoch školskej 
samosprávy podľa predloženého návrhu. 
 
Komisia pre školstvo, mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve  v Nitre prerokovala  Návrh  
na  delegovanie zástupcov  mesta  v orgánoch  školskej samosprávy do Rady školy pri Materskej 
škole, Belopotockého 2, Nitra na zasadnutí dňa 9. 5. 2018 a uznesením č.17/2018 - KŠMaŠ  
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  s c h v á l i ť delegovanie zástupcov mesta               
v orgánoch  školskej  samosprávy do Rady školy pri Materskej škole, Belopotockého 2, Nitra podľa 
predloženého návrhu. 
 

Mestská rada na zasadnutí dňa 5. júna 2018 prerokovala Návrh na delegovanie zástupcov mesta   
v orgánoch školskej samosprávy do Rady školy pri Materskej škole, Belopotockého 2, Nitra 
a uznesením č. 407/2018- MR odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  s c h v á l i ť   
delegovanie zástupcov mesta  do orgánov  školskej  samosprávy do Rady školy pri Materskej škole, 
Belopotockého 2, Nitra podľa predloženého návrhu. 
 


