
NÁVRH 

 
Obec Veľká Lehota v zmysle § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 25 zák. NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe v znení 

a doplnení niektorých zákonov, zákona 245/2008 Z. z. zákon o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 
„Dodatok č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2011  

o ustanovení rady Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota“ 
 

ktorým sa mení: 

§ 2 

Počet členov a zloženie rady 

 

1. Počet členov rady školy Základnej školy s materskou školou v obci Veľká Lehota je 9 členov 

v nasledovnom zložení: 

- dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov 

- jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy 

- traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia 

- traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 

 

§ 3 

Spôsob ustanovenia 

 

1. Radu Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota tvoria: 

 

A) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov 

- dvoch zástupcov si zvolia všetci pedagogickí zamestnanci nadpolovičnou väčšinou 

pedagogických zamestnancov. 

 

B) jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov 

- jedného zástupcu si zvolia ostatní zamestnanci nadpolovičnou väčšinou nepedagogických 

zamestnancov 

 

C) traja zvolení zástupcovia rodičov 

- zástupcov rodičov si zvolia rodičia na plenárnom zasadnutí 

- plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné, ak je prítomná 30%-ná účasť a vyššia účasť 

rodičov na plenárnom zasadnutí 

- právo voliť má iba jeden rodič za všetky deti v jednotlivých triedach Základnej školy 

s materskou školou 

- zvolení sú tí zástupcovia rodičov, ktorí dostali v poradí najviac hlasov. 

 

D) traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

- troch delegovaných zástupcov zvolí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného 

zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH 

 

§6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Rada Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota sa musí zosúladiť s týmto 

všeobecne záväzným nariadením Obce Veľká Lehota. 

2. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu vyvesený na úradnej tabuli 

a zverejnený na web stránke obce od  26.11.2018 do .......... . 

3. Pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia môže fyzická a právnická osoba 

uplatniť do 7.12.2018 písomne alebo ústne do zápisnice na Obecný úrad vo Veľkej Lehote, 

alebo elektronicky na e-mail: obec@velkalehota.eu. 

4.  Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva číslo .................... dňa .................... . 

5. Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli                                 

od ..................... do ............................ . 

6. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019. 

 

 

              Jozef Mihál 
      zástupca starostky obce 

                      v. r. 
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