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  Návrh  na  uznesenie 

   mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  zo dňa  15. 05. 2014 

                 ________________________________________________________________________ 

 

     K bodu programu: Personálne  otázky: 

    Zmena v obsadení funkcie tajomníka komisie školstva pri mestskom zastupiteľstve, 
zmena v obsadení tajomníka Obecnej školskej rady v meste Liptovský Mikuláš, 
delegovanie zástupcu zriaďovateľa do školskej rady  

                                       
                                       

     M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o 

I. b e r i e   n a  v e d o m i e  informáciu, že  

a) z dôvodu odchodu na dôchodok ukončil dňom 10.4.2014 pracovný pomer k mestu PaedDr. Ján 

Jurkovič, vedúci oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry mestského úradu, súčasne 

tajomník komisie školstva pri mestskom zastupiteľstve v Lipt. Mikuláši a tajomník Obecnej 

školskej rady mesta Liptovský Mikuláš; 

b) v zmysle Rokovacieho poriadku komisií zriadených mestským zastupiteľstvom zo dňa 12.4.2007 

čl. II. bodu 3. tajomníkom komisie je spravidla zamestnanec mesta navrhnutý za člena komisie 

prednostom bez hlasovacieho práva; v zmysle Štatútu Obecnej školskej rady zo dňa 10.1.2013 

môže OŠR zvoliť tajomníka OŠR; 

c) z dôvodu úmrtia Mgr. Borisa Vaceka, zaniklo v zmysle § 25 ods.12 písm. j) zákona č. 596/2003 

Z.z. jeho členstvo v rade školy pri MŠ a ZŠ Nábrežie A. Stodolu v Lipt. Mikuláši; z tohto dôvodu je 

potrebné delegovať nového zástupcu zriaďovateľa; 

 

II. o d v o l á v a 

PaedDr. Jána Jurkoviča  z  funkcie  tajomníka komisie školstva pri mestskom zastupiteľstve 

v Liptovskom Mikuláši;  

 

III. v o l í  

Mgr. Rastislava Kudličku, vedúceho oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry mestského 

úradu Liptovský Mikuláš, s účinnosťou od 16.5.2014 ako deň vzniku funkcie, za tajomníka komisie  

školstva pri mestskom zastupiteľstve v L. Mikuláši  

 

IV. d e l e g u j e 

a) v zmysle § 25 ods.5 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a podľa § 1 ods. 2 vyhl. MŠ SR č.291/2004 Z.z., PhDr. Editu Havránkovú, bytom Brezová 488/8, 

Liptovský Mikuláš za členku rady školy pri Materskej škole Nábrežie A. Stodolu Liptovský 

Mikuláš a za členku rady pri Základnej škole Nábrežie A. Stodolu Lipt. Mikuláš 

b) Mgr. Rastislava Kudličku, vedúceho oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry 

mestského úradu Liptovský Mikuláš do funkcie tajomníka Obecnej školskej rady mesta Liptovský 

Mikuláš  

 

 

 

 



 

Dôvodová správa  

Mestu Liptovský Mikuláš bola doručená žiadosť zamestnanca mesta Liptovský Mikuláš PaedDr. Jána Jurkoviča, 

vedúceho oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry mestského úradu o ukončenie pracovného pomeru 

dňom 10.4.2014, z dôvodu odchodu do starobného dôchodku.  

Pracovné miesto vedúceho oddelenia vzdelávania mládeže, športu a kultúry bolo ku dňu 11.4.2014 obsadené 

zamestnancom útvaru škôl a školských zariadení Mgr. Rastislavom Kudličkom.  

V zmysle čl. II. bodu 3. Rokovacieho poriadku komisií zriadených mestským zastupiteľstvom zo dňa 12.4.2007 

odporúčame zvoliť  do funkcie tajomníka komisie školstva pri MsZ zamestnanca mesta Mgr. Rastislava Kudličku  

a toho istého zamestnanca mesta odporúčame aj delegovať do funkcie tajomníka Obecnej školskej rady mesta 

Liptovský Mikuláš.  

 

Z dôvodu pripravovaného výberového konania na obsadenie vedúcich školských zariadení a kontrolou členov 

rád škôl sme identifikovali, že namiesto Mgr. Vaceka do rady školy pri MŠ A ZŠ Nábrežie A. Stodolu nebol 

delegovaný nový zástupca zriaďovateľa. Predkladáme návrh na doplnenie rady školy novým členom. 

 

Vypracoval: Rašiová 

 

 


