
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 

V Močenku dňa 30. 01. 2019                                              Číslo: 6 

                                                                                      Por. č.: 4 
 

Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracovala: Ing. Lucia HAMBALKOVÁ, referentka Obce Močenok 

 
 

 

U Z N E S E N I E č. 6.4 - I./OZ/2019 
 

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 30. 01. 2019. 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

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 platnom znení 

 
 

d e l e g u je 
zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení 

nasledovne: 
 

Rada školy pri Základnej umeleckej škole, Školská 1690, 951 31 Močenok 
1. Ľuboš Blažo 

2. Mgr. Peter Sýkora 

3. Bc. Vladimír Vereš 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

PaedDr. Roman Urbánik 
starosta obce Močenok 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu 



Dôvodová správa: 
 

Obec Močenok je 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 platnom znení povinná  

delegovať svojich zástupcov do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení vo svojej 

územnej pôsobnosti. Vzhľadom na nové volebné obdobie Obecného zastupiteľstva 

predkladáme návrh na delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa do samosprávneho orgánu 

základnej školy, materskej školy a základnej umeleckej školy.  

Materiál bol vopred odkonzultovaný s poslancami obecného zastupiteľstva a prerokovaný  

v Komisii pre školstvo, mládež a šport, ktorá navrhla na schválenie nasledovných členov rady 

ZUŠ: 
1. Ľuboš Blažo 

2. Mgr. Peter Sýkora 
3. Bc. Vladimír Vereš 

 
 
 

„(5) Členmi rady školy pri základnej škole, základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, materskej škole,

30b
) základnej umeleckej škole alebo členmi rady školského 

zariadenia pri školskom internáte a centre voľného času sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických 
zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, štyria zvolení zástupcovia rodičov, 
ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia 
zriaďovateľa.“ 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-596#f2974283

