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Určené na: 
27.  zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou 
dňa  10. 06. 2021                        
 
K bodu programu č.: 5  
 
Názov dokumentu:  
 
Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy 

 
predkladá: 
 
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. 
prednosta úradu 

vypracované: 
 
Mgr. Taťjana Volková 

prerokované: 
komisia pre školstvo 
Mestská rada mesta Moldava nad Bodvou 

materiál obsahuje: 
dôvodovú správu 
návrh na uznesenie 

 
Legislatívne východiská: 
 

 Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 

 Zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 Zákon č. 291/2004 Z. z. vyhláška MŠ SR, 
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 
ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o 
ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 
zabezpečení v znení neskorších predpisov 

Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

nie je 

Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri 
osobe kupujúceho nejedná o blízku osobu 
v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku 
obcí: 

 
nevyžaduje sa 
 

Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu 
v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku 
obcí: 

nevyžaduje sa 

Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný 
záujem o vec predtým, ako na rokovaní 
vystúpi. 
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Dôvodová správa k bodu č. 5  

Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy 

 
V zmysle § 24 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 orgánmi školskej 
samosprávy Rada školy a Obecná školská rada. 
Rady sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné 
záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v 
oblasti výchovy a vzdelávania a plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k 
činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a 
samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.  Funkčné obdobie Rady školy je 
štvorročné. 
Dňa 27.2.2021 skončilo funkčné obdobie Rade školy pri Základnej umeleckej škole, Hlavná 67 
v Moldave nad Bodvou. Osobitné ustanovenie (§38b zákona 596/2003 Z.z.) v čase 
mimoriadnej situácie (pandémia Covid-19) uvádza, že pokiaľ technické podmienky 
neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej samosprávy, funkčné obdobie skončí uplynutím 
posledného dňa tretieho kalendárneho dňa po skončení krízovej situácie. 
V aktuálnom období epidemiologická situácia umožňuje za dodržania všetkých nariadených 
hygienických opatrení voľby vykonať. 
Výzvu na voľby členov Rada školy (ďalej RŠ) vykoná a zverejní zriaďovateľ. Voľby zabezpečí 
riaditeľ školy do konca mája 2021. 
Podľa §25 Zákona č.596/2003 Z. z. sa Rada školy na základe počtu zamestnancov ZUŠ 
v Moldave nad Bodvou skladá z 11 členov v zložení: 2 zástupcovia pedagogických 
zamestnancov školy, 1 zástupca ostatných zamestnancov školy, 4 zástupcovia rodičov, ktorí 
nie sú zamestnancami školy a 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 
Zriaďovateľ má povinnosť delegovať svojich zástupcov do Rady školy tak, aby sa ustanovujúce 
zasadnutie novej RŠ mohlo uskutočniť bezprostredne po ukončení  volieb ostatných členov. 
 
Funkčné obdobie uplynulo Rade školy aj pri ZŠ na ulici ČSA 15, ZŠ na ulici Severná 21, MŠ 
na ulici Hviezdoslavova17, MŠ na ulici Severná 19, MŠ na ulici Krátka 10 a  MŠ s VJM na 
ulici ČSA 22. Členmi rady školy v daných školách zostávajú delegovaní zástupcovia za 
zriaďovateľa v zmysle uznesení: 

 č. 27/2018 z 2. zasadnutia MZ v Moldave nad Bodvou zo dňa 20.12.2018,  
 č. 150/2019 z 10. zasadnutia MZ v Moldave nad Bodvou zo dňa 19.09.2019,  
 č. 228/2020 zo 17. zasadnutia MZ v Moldave nad Bodvou zo dňa 18.12.2020. 
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Návrh na uznesenie 
Uznesenie č. ..../2021 z 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 10. 06. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu: 
 

 odvoláva  
delegovaných zástupcov mesta z členstva v Rade školy pri Základnej umeleckej škole, Hlavná 
67 v Moldave nad Bodvou 

Zoltán Dobos 
Ing. Oliver Kovács 
Ing. Katarína Gacsayová 
Mgr. Taťjana Volková 

 
 deleguje  

na funkčné obdobie 2021 – 2025 zástupcov mesta za členov Rady školy pri Základnej 
umeleckej škole, Hlavná 67 v Moldave nad Bodvou 

Zoltán Dobos 
Tamás Elek 
Ing. Katarína Gacsayová 
Mgr. Taťjana Volková 

 

 
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania 
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7 v znení neskorších 
predpisov. 


