
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 30.11.2017 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  
 
Odvolanie Mgr. Milana Capáka a delegovanie Ľubomíra Takáča ako 
zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ akad. Jura Hronca, 
Zakarpatská 12 v Rožňave 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
s c h v a ľ u j e     
 
1. odvolanie Mgr. Milana Capáka ako zástupcu 
zriaďovateľa z Rady školy pri ZŠ akad. Jura 
Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave 
2. delegovanie Ľubomíra Takáča ako zástupcu 
zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ akad. Jura 
Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave  
 
 
u k l a d á 
 
oznámiť znenie uznesenia rade školy a riaditeľovi 
ZŠ 
 
T: do 10 dní od schválenia 
Z: prednostka MsÚ 
 
 

 
Prerokované : 
v Komisii vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu 
dňa:13.11.2017  
  
 
 
 
Vypracoval : 
Ing. Ivan Nemčok 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu:    
 
Odvolanie Mgr. Milana Capáka a delegovanie Ľubomíra Takáča ako 
zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ akad. Jura Hronca, 
Zakarpatská 12 v Rožňave 
 
       
Legislatívne východiská: § 25 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 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

______ 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Bez dopadu na rozpočet mesta  

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade so zákonom  
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 
 
     Zloženie   školských  samospráv  (rád škôl a školských zariadení) je ustanovené na základe  
§ 25 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.                 
     Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká z dôvodov, ktoré sú špecifikované v ods. 
12 uvedeného paragrafu. U členov rád škôl, ktorí boli delegovaní zriaďovateľom zaniká 
členstvo okrem iných špecifikovaných dôvodov aj odvolaním delegovaného zástupcu 
zriaďovateľa podľa  písm. h).  
     Nakoľko sa Mgr. Milan Capák dňa 28.9.2017 písomne vzdal mandátu poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Rožňave a nevzdal sa členstva v Rade školy pri ZŠ akad. Jura Hronca, 
Zakarpatská 12 v Rožňave, navrhujeme Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave odvolať Mgr. 
Milana Capáka z tejto rady školy a zároveň do nej delegovať p. Ľubomíra Takáča, ktorý 
nastúpil na uprázdnený mandát a dňa 12.10.2017 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 
mestského zastupiteľstva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová: -  
Ochrany verejného poriadku: -  
Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

-  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

13.11.2017 Uznesenie č. 02/11/2017 – komisia školstva 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Rožňave:     
1. odvolanie Mgr. Milana Capáka ako 
zástupcu zriaďovateľa z Rady školy pri ZŠ 
akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave 
2. delegovanie Ľubomíra Takáča ako zástupcu 
zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ akad. Jura 
Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave 

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

-  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

-  

 


