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Návrh na uznesenie: 

 

Mestská rada v Nitre 

p r e r o k o v a l a 

Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej 

samosprávy 

o d p o r ú č a  

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

schváliť 

delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy podľa 

predloženého návrhu 
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Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy 

 

 

Škola, školské zariadenie Meno delegovaného 

zástupcu mesta 

Počet delegovaných 

zástupcov mesta podľa 

počtu členov RŠ, RŠZ 

Materská škola, Na Hôrke 30, Nitra PaedDr. Mária Orságová 1 

 

Materská škola Dobšinského 2885/8, 

Nitra 

Adriana Filipová  

3 
Miloslav Hatala 

PaedDr. Mária Orságová 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

  

V zmysle § 24 ods. 13 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 sa    

v novozriadenej škole rada školy ustanoví najneskôr do troch mesiacov  odo  dňa  zriadenia  

školy alebo školského zariadenia. 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.  

Navrhujeme podľa § 25 ods. 4 a ods. 5 citovaného zákona delegovať zástupcov mesta 

do orgánov školskej samosprávy podľa predloženého návrhu.   

 

Materská škola, Na Hôrke 30, Nitra bola Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2020/3886:2-A2130 zaradená do siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2020 

Rada školy by mala byť ustanovená najneskôr do 1.decembra 2020. 

Materská škola, Dobšinského 2885/8, Nitra bola Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2020/3885:2-A2130 zaradená do siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky s termínom začatia činnosti od 14. septembra 

2020. Rada školy by mala byť ustanovená najneskôr do 14.decembra 2020. 

  

 

Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 29. septembra 2020 prerokovala 

Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy a uznesením číslo 

469/2020-MR odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť delegovanie zástupcov mesta 

do orgánov školskej samosprávy podľa predloženého návrhu. 


