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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

NÁVRH NA UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 03. 03. 2022 číslo /2022 

K bodu: Delegovanie zástupcu zriad'ovatel'a do rady školy 

Mestské zastupiteľstvo 

I. odvoláva 

v zmysle §25 ods.12 plsm. b )zákona Č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplneni niektorých zákonov zástupcu zriaďovateľa: 

PaedDr. Martu Gerbocovú, člena Rady školy pri MS Palúčanská 22, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

II. deleguje 

v zmysle § 11 ods. 4 pism. I) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v platnom zneni 

a § 25 ods. 5 zákona Č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom zneni prerokovalo 

zástupcu zriaďovateľa PhDr. Oľgu Magerčiakovú do Rady školy pri MS Palúčanská 22, 031 

01 Liptovský Mikuláš. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: .......... .. .. .. ..... ... .. 2022 
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Dôvodová správa 

V súlade s ustanoven Im § 25 ods. 5 zákona Č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom zneni sú: "Členmi rady školy 
alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec, sú dvaja zvoleni zástupcovia pedagogických 
zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, štyria zvoleni zástupcovia 
rodičov, ktori nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovani zástupcovia 
zriaďovateľa. " 

Rada školy alebo školského zariadenia sa skladá z 5 až 11 členov, tento počet závisi od počtu 
zamestnancov. Ak má škola alebo školské zariadenie nižši počet zamestnancov ako 25, počet členov 
rady školy môže byť nižši ako 11 , ale je počet musi byť vždy nepárny. 

Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých 
celkový počet zamestnancov nie je vyšši ako 10. 

Návrh 

Materiál je predkladaný z dôvodu potreby delegovania zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri 
Materskej škole Pa lúčanská 22, 031 01 Liptovský Mikuláš za pani PaedDr. Martu Gerbocovú. ktorá v 
nej ukončila svoje členstvo. 

Na základe prejaveného záujmu navrhujeme delegovať PhDr. Orgu Magerčiakovú. 

Stanovisko Obecnej školskej rady 

Predmetným bodom sa Obecná školská rada zaoberala na svojom zasadnutl konanom dňa 16. 
02. 2022 a "odporučila delegovať do Rady školy pri MŠ Palúčanská 22, 031 01 Liptovský Mikuláš PhDr. 
orgu Magerčiakovú." 
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• 

Príloha č.l 

Výpis z uznesenie z rokovania Obecnej školskej rady zo dňa 16.2. 2022 

Obecná školská rada 

I. Súhlasi s predloženým návrhom 

V Liptovskom Mikuláši 17.2.2022 

predseda OŠR 
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