
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo                           

a vzdelávanie zo dňa 8.júna 2022 

 

Miesto zasadnutia: online rokovanie 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 3 

Neospravedlnení: 1 

Prizvaní / hostia: PaedDr. Mária Orságová, Ing. Katarína Kretterová 

 

Program:  
1. Otvorenie 

2. Zápis do materských a základných škôl na školský rok 2022 /2023   

3. Informácia o pripravovaných investičných akciách, ktoré by sa mali realizovať počas 

    školských  prázdnin 

4. Záujem detí a žiakov odoberať celiatickú stravu v materských a základných školách  

    v školskom roku 2022/2023  

5. Ponuka letnej prázdninovej činnosti Centra voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra  

6. Návrh na prerozdelenie dotácií v zmysle výzvy: Formálne a neformálne vzdelávanie  

    a aktivity mládeže  

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Zasadnutie komisie viedol: Ing. Miloslav Hatala  – predseda komisie  

 

Priebeh zasadnutia: 

 

 

K bodu 1/ 

Otvorenie 
Predseda komisie Ing. Miloslav Hatala otvoril zasadnutie Komisie Mestského zastupiteľstva 

v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie (ďalej len „komisie“). Privítal prítomných, 

oboznámil ich s návrhom programu a vyzval v prípade požiadavky na jeho doplnenie. Podľa 

požiadavky členov komisie predseda navrhol presunúť bod č.6 za bod č.1 - ako bod č.2. 

Členovia nemali ďalšie návrhy a námietky a program zasadnutia komisie bol jednohlasne 

schválený. 

 

 

K bodu 2/ 

Návrh na prerozdelenie dotácií  v  zmysle výzvy:  Formálne  a  neformálne  vzdelávanie     

a aktivity mládeže  

Mgr. Kretterová, referent koordinátor práce s mládežou predložila komisii zoznam žiadateľov 

na pridelenie dotácií v zmysle výzvy: Formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže  

(Príloha č.1). Do výzvy sa zapojilo 20 žiadateľov, suma na prerozdelenie je vo výške  10 000 

€. Členom komisie boli zaslané podklady – zoznam žiadateľov, charakteristika projektov a 

v súlade s VZN prideľovali body jednotlivým projektom. Návrhy na prerozdelenie stanovenej 

sumy mali vopred pripravené Mgr. Špoták a RNDr. Rácová. Následne sa urobil konečný 

sumár pridelenia dotácií a komisia prijala uznesenie, na základe ktorého Ing. Kretterová 

predloží materiál na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 



Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  prerozdelenie dotácií v zmysle výzvy: Formálne a neformálne vzdelávanie 

a aktivity a uznesením č.20/2022 – KMŠaV  o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre  s c h v á l i ť  rozdelenie dotácií v zmysle výzvy: Formálne a neformálne vzdelávanie 

a aktivity mládeže podľa návrhu členov komisie. 

Hlasovanie za navrhnuté uznesenie - za: 8,   proti: 0,   zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 3/ 

Zápis do materských a základných škôl na školský rok 2022 /2023   

PaedDr. Orságová informovala o situácii po zápisoch detí do materských a základných škôl. 

V materských školách nie je umiestnených 52 detí, v základných školách asi 40 detí s trvalým 

pobytom v meste Nitra, ale naše základné školy si ich umiestnia navzájom.  Výrazne 

prevyšuje počet detí v obvode kapacitu základnej školy ZŠ kráľa Svätopluka, ZŠ Škultétyho 

a  ZŠ Tulipánová – preto bude potrebné riešiť situáciu prístavbou, rekonštrukciou a pod.. 

Dôvodom veľkého počtu detí je silný ročník, záujem rodičov z okolitých obcí a príchod detí 

z Ukrajiny (asi 300 detí). 

Ing. Hatala – podotkol, že ešte sa to do 1.septembra upraví, aj zo strany Ukrajiny. 

RNDr. Ronec – navrhol, či by sa nedal zistiť vopred počet detí v obvode školy ešte pred 

zápisom, aby školy vedeli počítať s nimi kapacitne. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že budeme riešiť túto situáciu pri budúcom školskom roku, aj 

podľa návrhu RNDr. Ronca.  Rodičia si môžu vybrať aj cirkevné školy. Tiež musíme hľadieť 

aj na financie – Mesto platí originálne kompetencie. Máme problém aj s tým, že sa nám hlási 

veľký počet detí z okolitých obcí. Pripraví sa jednotný postup pri prijímaní žiakov do 

1.ročníka od ďalšieho školského roka. 

 

Komisia súhlasila s návrhom na prijatie jednotného postupu pred zápisom do základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry, ktorý by bol nápomocný školám pri prijímaní detí 

do 1.ročníka.  

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   informáciu o zápise do materských a základných škôl na školský rok 2022 

/2023  a  uznesením č.21/2022 – KMŠaV  b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o zápise 

do materských a základných škôl na školský rok 2022 /2023.   

 

PhDr. Kratochvílová sa ospravedlnila zo zasadnutia. 

 

K bodu 4/ 

Informácia o  pripravovaných  investičných  akciách, ktoré by sa mali  realizovať počas 

školských  prázdnin 
PaedDr. Orságová informovala o investičných akciách v školstve – na rekonštrukciu 

a modernizáciu je z celkovej sumy kapitoly OŠMaŠ (1 milión €) vyčlenených 860 tisíc €, 

spolufinancovanie projektov je 140 tisíc €, údržba, havárie a bežné výdavky v MŠ je 284 280 

€. Z časti rekonštrukcie a modernizácie bolo na MsZ schválené mat. 1230/2022 ,  547 701 €,  

na kanalizáciu ZŠ Novozámocká 12 000 € a zateplenie ZUŠ 178 000 €. Sú pripravené 

projektové dokumentácie na akcie ZŠ Cabajská, ZŠ Krčméryho, ZŠ Škultétyho (oplotenie), 

ZŠ Nábrežie mládeže (oplotenie), ZŠ Fatranská. ZŠ Na Hôrke uskutoční rekonštrukciu ďalšej 

triedy z výzvy MŠVVaŠ SR, je potrebné dofinancovať rekonštrukciu kuchyne na ZŠ 

Škultétyho a dať tam odsávanie, ináč nám RÚVZ nepovolí prevádzku. Cez prázdniny by sa 

mal zaobstarať elektronický systém na materské školy, bude sa robiť ZŠ Cabajská. Z tých 860 



tisíc minieme skoro všetko, máme presun aj z minulého roka, ale financie vyčlenené ZŠ 

Cabajská, MŠ Platanova a CZ Párovské Háje nemáme už v našom rozpočte. V materiáli na 

MsZ z 10.3.2022 vypadla rekonštrukcia strechy MŠ Platanova, aj Centrum zdravia, aj ZŠ 

Cabajská. Ale všetky investičné akcie boli aj mestským zastupiteľstvom schválené 

a projektové dokumentácie sú hotové. 

Ing. Hatala – zdôraznil, že si to preverí na odbore ekonomiky, kde sa nachádzajú tie presunuté 

peniaze, lebo položka v materiáli 1098/2022-1 pod položkou 717002 z 10.3.2022 na MsZ je 

zmätočná. 

Ing. Králová, PhD. – uviedla, že sa tiež bude o to zaujímať, upozornila na stúpajúce ceny 

stavebných materiálov a tým sa všetko len predraží. Tak je to potrebné riešiť teraz.  

Ing. Hatala – požiadal Mgr. Špotáka o účasť na stretnutí ohľadom tohto problému s vedúcim 

odboru ekonomiky a rozpočtu Ing. Danišom. 

 

Komisia sa zhodla na potrebe preveriť situáciu a rokovať s kompetentnými odbormi na riešení 

financovania už schválených investičných akcií. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  informáciu o pripravovaných investičných akciách, ktoré by sa mali 

realizovať počas školských  prázdnin a  uznesením č.22/2022 – KMŠaV                                  

b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o pripravovaných investičných akciách, ktoré by sa 

mali realizovať počas školských  prázdnin.  

 

 

K bodu 5/ 

Záujem detí a žiakov odoberať celiatickú stravu v materských a základných školách  

v školskom roku 2022/2023      
PaedDr. Orságová - uviedla, že vo VZN je uvedené - celiatická strava sa má voziť na dve 

základné školy – ZŠ Topoľová v mestskej časti Chrenová a ZŠ Beethovenova v mestskej časti 

Klokočina. Podľa zaslanej tabuľky (Príloha č.2) je iné zastúpenie týchto detí v základných 

školách. Dnes sa napriek VZN vozí na všetky školy podľa potreby, ale z ekonomického 

hľadiska je to finančne neudržateľné, lebo náklady na rozvoz stravy stúpajú. 

Ing. Hatala – podotkol, že rodičia nereflektujú na VZN a dávajú deti na hociktorú základnú 

školu. 

PaedDr. Orságová – doplnila, že musia sa dodržiavať popri tom hygienické pravidlá, výdaj 

stravy v určitý čas a vozí sa na 13 miest teraz dvoma autami. 

Ing. Hatala – navrhol urobiť ekonomický dopad rozvozu. 

Ing. Králová, PhD. – zdôraznila, že jedna vec je ekonomická a druhá, či to aj tie deti reálne aj 

zjedia. lebo keď sa ozvú ďalší rodičia s inými diagnózami svojich detí, čo budeme potom 

robiť? Keď sa dozvedia, že na túto diagnózu sa rozváža jedlo – musíme rozmýšľať aj do 

budúcna. Súhlasí s tým, aby sa vyšlo v ústrety v čo najväčšej miere. 

Ing. Bakay – podotkol, že je to potrebné riešiť aj ekonomicky a časovo – na toľko výdajných 

miest a nie je reálne dodržať hygienické predpisy. Teraz sa nemôže rodičom povedať, že sa 

nebude voziť, ale je potrebné nastaviť jasné kritériá. Nie je dôležité, či to deti zjedia. 

Ing. Králová, PhD. –vysvetlila, že je tam veľké úsilie tú stravu doviezť, ale či je to potom 

ekonomické tam jednému to doviezť. 

RNDr. Ronec – uviedol, že momentálne sú nastavení do 50 obedov denne, čo sa týka 

personálu – majú takú osobu, ktorá len s týmto jedlom môže robiť, ak by bolo viac obedov, 

museli by zobrať na 4 hodiny niekoho. Rodičia sú spokojní, lebo tie deti sú na to odkázané. 

PaedDr. Mičeková Vargová – zdôraznila, že z pozície rodiča je vďačná, že sa deťom podáva 

takáto strava, je to pomoc hlavne pre zamestnaných rodičov. Ekonomická stránka je náročná, 



nikdy to nebude rentabilné. Celkovo príprava takejto stravy je nákladná, vo veľkom sa to dá 

vykompenzovať, ale školské kuchyne to nedokážu utiahnuť. Aby sa nerobili rozdiely medzi 

deťmi, navrhla objednávanie takejto stravy od externých dodávateľov, ktorí varia aj takúto 

stravu, aj rozvážajú. Mali by sa obvolať školy, zistiť situáciu a mohlo by sa to potom takto 

zabezpečiť. 

PaedDr. Orságová – zdôraznila, že práve preto sa to zaviedlo, aby sa pomohlo rodičom, 

rodičia majú právo sa rozhodnúť, ale mali akceptovať naše podmienky. Variť nie je problém, 

len rozvážať. 

Mgr. Špoták – podotkol, že nevie, či je to možné, lebo školy majú ináč nastavené kuchyne. 

PaedDr. Mičeková Vargová – uviedla skúsenosti zo svojej firmy. 

PaedDr. Orságová – doplnila, že robíme nadštandard, ale teraz je situácia, keď náklady 

stúpajú a treba šetriť. 

Ing. Hatala – súhlasil, že aj napriek dohode a ponuke zo strany Mesta rodičia nereflektujú na 

to. Nikdy nebude každý spokojný. Nie je možné však pri externom dodávateľovi, aby to 

financovalo Mesto, to potom musí byť vzťah medzi rodičom a dodávateľom. 

Ing. Králová, PhD. – uviedla, aby sa  potom rodičom povedalo, že je tu aj možnosť objednať 

si, lebo Mesto nemá kapacity na rozvoz. 

RNDr. Ronec – navrhol, aby sa VZN rozšírilo o ďalšiu školu na Chrenovej a na Klokočine, ak 

si rodičia nebudú chcieť preložiť deti na určené školy. 

PaedDr. Mičeková Vargová – podotkla, že je potrebné v prípade, že by si školy objednávali 

jedlo externe, zistiť, či má daná firma na to povolenie. 

PaedDr. Orságová – uviedla, že máme všetko zabezpečené, nerezové nádoby. Ak by bolo na 

škole 4 a viac obedov, tak by na tých s nižším počtom bolo ponúknuté rodičom objednávanie.  

Ing. Hatala – zhrnul, že zatiaľ ostáva táto forma a bude sa to musieť riešiť. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  materiál Záujem detí a žiakov odoberať celiatickú stravu v materských 

a základných školách v školskom roku 2022/2023 a  uznesením č.23/2022 – KMŠaV                                  

b e r i e   n a   v e d o m i e   materiál Záujem detí a žiakov odoberať celiatickú stravu 

v materských a základných školách v školskom roku 2022/2023  

 

PaedDr. Mičeková Vargová sa ospravedlnila zo zasadnutia.  

 

 

K bodu 6/ 

Ponuka letnej prázdninovej činnosti Centra voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra  

Ing. Hatala informoval, že riaditeľ CVČ zaslal materiál k tomu bodu (Príloha č.3). Zároveň 

pripomenul požiadavku PhDr. Laurinec Šmehilovej, PhD. zaradiť do letnej činnosti aj 

zdravotne postihnuté deti. Podotkol, že v tomto školskom roku, nakoľko sú už letné tábory 

obsadené, to nebude môcť byť. Bude potrebné to prekonzultovať s riaditeľom CVČ, aké majú 

na to podmienky. 

Mgr. Špoták – prisľúbil informovať sa na to na rade školy, kde bude prítomný aj riaditeľ Mgr. 

Hlavatý, PhD.. 

Ing. Hatala – uviedol, že je potrebné sa na toto opýtať riaditeľa, aby sa vyjadril k tomu do 

budúcnosti, aj písomne. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a  Ponuku letnej prázdninovej činnosti Centra voľného času, Štefánikova 

trieda 63, Nitra a  uznesením č.24/2022 – KMŠaV  b e r i e   n a   v e d o m i e   Ponuku 

letnej prázdninovej činnosti Centra voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra.  



K bodu 7/ 

Rôzne 

 

PaedDr. Orságová – informovala, že na 3 materských školách by sme potrebovali k 3 deťom 

so zdravotným postihnutím - predškolákom - asistentov učiteľa, nakoľko predprimárne 

vzdelávanie je povinné, učitelia sa im nemôžu naplno venovať a preto máme požiadavku na 

vyčlenenie finančných prostriedkov na tieto 3 pracovné pozície asistentov učiteľa 

v materských školách. Ide o dieťa vozíčkara, dieťa s poruchou zraku (slepé) a dieťa 

s poruchou sluchu s pridruženými diagnózami. Na jednu pozíciu je to 10 000 €, tak by bolo 

potrebné na 3 asistentov vyčleniť 30 000 € na rok. Potom by sa mohli presúvať podľa potreby 

na iné materské školy, jeden by ostal v MŠ Párovská. 

Ing. Hatala – súhlasil s návrhom vytvoriť takéto miesta asistentov a tiež s tým, aby sa potom 

presúvali v materských školách, vyzval členov komisie, aby sa vyjadrili.  

Mgr. Špoták – tiež súhlasil, do konca roka na 4 mesiace by to bolo 12 tisíc €. 

 

Prítomní členovia komisie súhlasili s tým, aby sa tento problém riešil ešte v júni, ale nakoľko 

už komisia nebola uznášaniaschopná, predseda navrhol prijať uznesenie k tomuto bodu per 

rollam z časového dôvodu. 

 

PaedDr. Orságová – uviedla, že máme problém umiestniť deti z Ukrajiny do materských 

a základných škôl, aj počas letných prázdnin by potrebovali priestor na rôzne aktivity, 

Mareena, o. z. má záujem pripraviť pre ne programy. 

Mgr. Špoták – informoval, že hovoril s prednostom úradu o využití budovy na Levickej ulici, 

ktorá je pripravená na ubytovanie odídencov z Ukrajiny, ale zatiaľ nie je využitá. 2. a 3. 

poschodie by sa dalo použiť ako letný tábor.  

Ing. Hatala – podotkol, že by sa mala použiť aj tá budova na Lomnickej ulici, lebo my 

musíme niekde tie deti umiestniť. 

PaedDr. Orságová – doplnila, že bude to riešiť aj s odborom projektovým, má to prerokované 

aj s ministrom školstva. Vo štvrtok sa tam ide pozrieť aj Mgr. Ballayom, ktorý potom 

spracuje odhad a návrh pre ministra.  

Mgr. Špoták – upozornil, že Mareena o. z. to potrebuje teraz na leto. 

Ing. Hatala – uviedol, že je to potrebné riešiť rýchlo a za nižšie financie. 

 

RNDr. Ronec – informoval, že ho oslovila zamestnankyňa CVČ Štefánikova so záujmom 

prenajať si školský byť v správe ZŠ Krčméryho. Byt je momentálne prázdny, ale od 1.1.2023 

by chcel prijať nového školníka, pokiaľ bude mať záujem o byt, musí mu ho poskytnúť, preto 

ho bude môcť prenajať zatiaľ len do 31.12.2022. 

PaedDr. Orságová  - potvrdila, že aj odboru školstva bola doručená žiadosť pani Niny 

Tomášikovej o prenájom školského bytu v správe Základnej školy, Krčméryho 2, Nitra. 

Žiadateľka spĺňa kritériá stanovené smernicou Mesta. 

 

V súlade so Smernicou č. 5/2021 o nájomných bytoch v školách a školských zariadeniach  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry musí komisia pre mládež, školstvo a vzdelávanie a 

odbor školstva, mládeže a športu prerokovať žiadosť o prenájom bytu a na základe ich 

súhlasu pripraví riaditeľ príslušnej školy, ktorá byt prenajíma, nájomnú zmluvu maximálne na 

2 roky.  

 

Nakoľko už komisia nebola uznášaniaschopná a byt by sa mohol v krátkej dobe prenajať, 

predseda navrhol prijať uznesenie k tomuto bodu per rollam, aby mohla byť žiadosť 

vybavená.    



Predseda komisie Ing. Hatala požiadal členov komisie o vyjadrenie sa k forme rokovania 

komisie. Komisia doteraz zasadala online z dôvodu -  vyššej účasti členov na zasadnutí (tým 

aj uznášaniaschopnému rokovaniu), možnosti sledovať zaslané materiály v počítači 

a možnosti pripojiť sa z rôzneho miesta pôsobenia kedykoľvek. Požiadal o vyjadrenie  členov 

komisie formou per rollam, nakoľko už komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

 

K bodu 8/ 

Záver 

Ing. Hatala  - poďakoval prítomným za účasť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PaedDr. Tatiana Vaňová, v. r.                                                    Ing. Miloslav Hatala, v. r. 

       sekretár komisie                                                    predseda komisie 



Uznesenie 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  

                 a vzdelávanie zo dňa 8.júna 2022 

 

 

Uznesenie č.20/2022 – KMŠaV 
  

 

K bodu: 2/ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   

prerozdelenie dotácií v zmysle výzvy: Formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity  

o d p o r ú č a   

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

s c h v á l i ť   

rozdelenie dotácií v zmysle výzvy: Formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity 

mládeže podľa návrhu členov komisie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         PaedDr. Tatiana Vaňová, v. r.                                              Ing. Miloslav Hatala, v. r. 

            sekretár komisie                                           predseda komisie  



Uznesenie 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  

                 a vzdelávanie zo dňa 8.júna2022 

 

 

Uznesenie č.21/2022 – KMŠaV 
  

 

K bodu: 3/ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a    

informáciu o zápise do materských a základných škôl na školský rok 2022 /2023 

b e r i e   n a   v e d o m i e    

informáciu o zápise do materských a základných škôl na školský rok 2022 /2023.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

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

       PaedDr. Tatiana Vaňová, v. r.                                                Ing. Miloslav Hatala, v. r. 

            sekretár komisie                                           predseda komisie  



Uznesenie 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  

                 a vzdelávanie zo dňa 8.júna 2022 

 

 

Uznesenie č.22/2022 – KMŠaV 
  

 

K bodu: 4/ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   

informáciu o pripravovaných investičných akciách, ktoré by sa mali realizovať počas 

školských  prázdnin  

b e r i e   n a   v e d o m i e    

informáciu o pripravovaných investičných akciách, ktoré by sa mali realizovať počas 

školských  prázdnin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

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

       PaedDr. Tatiana Vaňová, v. r.                                                Ing. Miloslav Hatala, v. r. 

            sekretár komisie                                           predseda komisie  



Uznesenie 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  

                 a vzdelávanie zo dňa 8.júna 2022 

 

 

Uznesenie č.23/2022 – KMŠaV 
  

 

K bodu: 5/ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   

materiál Záujem detí a žiakov odoberať celiatickú stravu v materských a základných 

školách v školskom roku 2022/2023  

b e r i e   n a   v e d o m i e    

materiál Záujem detí a žiakov odoberať celiatickú stravu v materských a základných 

školách v školskom roku 2022/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       PaedDr. Tatiana Vaňová, v. r.                                                 Ing. Miloslav Hatala, v. r. 

            sekretár komisie                                           predseda komisie  
 



Uznesenie 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo  

                 a vzdelávanie zo dňa 8.júna 2022 

 

 

Uznesenie č.24/2022 – KMŠaV 
  

 

K bodu: 6/ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie                         

p r e r o k o v a l a   

Ponuku letnej prázdninovej činnosti Centra voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra 

b e r i e   n a   v e d o m i e    

Ponuku letnej prázdninovej činnosti Centra voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       PaedDr. Tatiana Vaňová, v. r.                                                Ing. Miloslav Hatala, v. r. 

            sekretár komisie                                           predseda komisie  


