Zápisnica zo zasadania komisie školstva, kultúry a športu
Zápis zo dňa 02. 04. 2019, 18:00 hod .
Prítomní členovia komisie (poslanci):

Katarína Bálintová
Kristína Cedulová

Neprítomní členovia komisie (poslanci)

Ľubomír Baník (ospravedlnil sa)

Prítomní členovia komisie z radov občanov:
, Michal Bugár, Zuzana Michnicová, Dana Petranová, Hana Ševčíková, Jana Šurinová, Dáša Turbová,
Katarína Bednáriková (o 18:15hod) po 2. bode programu.

Program komisie (pôvodný):

1.

Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti,

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov,

3.

Schválenie programu komisie, návrhov na doplnenie bodov programu,

4.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. x/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
zriadených na území obce Chorvátsky 2019,
5.

Rozpočet Materská škola, Základná škola, Školský klub detí a Školská jedáleň na rok 2019,

6.

Rozpočet obce na rok 2019,

7.

Plán kultúrnych akcií v obci na rok 2019,

8.

Plán športových akcií v obci na rok 2019,

9.

Návrh rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva,

10.

Štatút obecných novín,

11.

Informácia o stretnutí s OŠK,

12.

Kontrola plnenia uznesení a úloh,

13

Rôzne

14.

Záver.

1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti:

Začiatok rokovania komisie o 18:08 hod. Uvítanie členov komisie. Komisia bola uznášania schopná
prítomná nadpolovica členov komisie. Prítomní sú 9 členovia.
(Katarína Bálintová, Kristína Cedulová, Zuzana Michnicová, Michal Bugár, Zuzana Michnicová, Dana
Petranová, Hana Ševčíková, Jana Šurinová, Dáša Turbová)

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov

Zapisovatelia: Kristína Cedulová
Overovatelia zápisnice: Zuzana Michnicová, Michal Bugár.

3. Schválenie programu komisie návrhov na doplnenie bodov programu

Prišla p. Katarína Bednáriková (18:15 hod)
Zmena programu. Návrh na vypustenie bodu 4. z rokovania komisie a jeho prerokovanie na
nasledovnej komisii, nakoľko návrh VZN predložený OÚ neplánuje OÚ predložiť na rokovanie OcZ
16.04.2019 a návrh VZN predložený p. poslankyňou Danou Michalkovou bol doručený dňa
01.04.2019 a členovia komisie nemali dostatok času na jeho naštudovanie. Navrhovateľ p. Bálintová.
Program bol schválený počtom 10-0-0. (za/proti/zdržal sa)
(Katarína Bálintová, Kristína Cedulová, Zuzana Michnicová, Michal Bugár, Zuzana Michnicová, Dana
Petranová, Hana Ševčíková, Jana Šurinová, Dáša Turbová, Katarína Bednáriková)

Program komisie po zmene (schválený):

1.

Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti,

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov,

3.

Schválenie programu komisie, návrhov na doplnenie bodov programu,

4.

Rozpočet Materská škola, Základná škola, Školský klub detí a Školská jedáleň na rok 2019,

5.

Rozpočet obce na rok 2019,

6.

Plán kultúrnych akcií v obci na rok 2019,

7.

Plán športových akcií v obci na rok 2019,

8.

Návrh rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva,

9.

Štatút obecných novín,

10.

Informácia o stretnutí s OŠK,

11.

Kontrola plnenia uznesení a úloh,

12.

Rôzne

13.

Záver.

4. Rozpočet Materská škola, Základná škola, Školský klub detí a Školská jedáleň na rok 2019
Členom komisie na otázky ohľaom rozpočtu ZŠ, MŠ, ŠKD a JŠ odpovedala p. riaditeľka a p.
ekonómka.
5. Rozpočet obce na rok 2019

Diskusia o obecnom rozpočte v časti týkajúcej sa vzdelávania, kultúry a športu.
Uznesenie č. 5/2019
Komisia pre školstvo, kultúru a šport odporúča OcZ vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky vo výške
20 000 ,-€ na zastrešenie multifunkčného na Javorovej aleji a sumu 8 560 € na navýšeniu miezd pre
kuchárky a pomocné sily v školskej jedálni.
Hlasovanie: 8/0/1 (za/proti/zdržal sa).
Dáša Turbová odišla zo súkromných dôvodov.
Uznesenie bolo schválené

6. Plán kultúrnych akcií v obci na rok 2019
Diskusia k plánu kultúrnych akcií v obci na rok 2019.
Uznesenie č. 6/2019
Komisia pre školstvo, kultúru a šport schvaľuje priložený plán kultúrnych akcií v obci na rok 2019.

Komisia pre školstvo, kultúru a šport odporúča plán kultúrnych akcií doplniť aj o kultúrnu udalosť
Silvester.
Komisia pre školstvo, kultúru a šport odporúča, aby obec pri organizovaní kultúrnych podujatí
transparentne riešila financovanie takýchto podujatí v spolupráci s OZ alebo s podnikateľskými subjektami.
(napr. cez participatívny rozpočet, alebo cez verejné súťaže). Komisia pre školstvo, kultúru a šport
odporúča zohľadňovať pri tvorbe plánu kultúrnych akcí aj pôvodné kultúrne, tradície a zvyky v obci.
Hlasovanie: 8/0/0 (za/proti/zdržal sa)
Uznesenie bolo schválené

7. Plán športových akcií v obci na rok 2019
Diskusia k plánu športových akcií v obci na rok 2019.
Uznesenie č. 7/2019
Komisia pre školstvo, kultúru a šport schvaľuje priložený plán športových akcií na rok 2019.
Komisia pre školstvo, kultúru a šport odporúča, aby obec urobila verejnú výzvu a bola otvorená
k možnosti spolupráce so športovými klubmi v obci na športových podujatiach.
Hlasovanie: 8/0/0 (za/proti/zdržal sa)
Uznesenie bolo schválené
8. Návrh rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva
Diskusia k návrhu rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 8/2019
Komisia neprerokovala navrhnutý rokovací poriadok. Predseda komisie požiada obec o návrh
rokovacieho poriadku pre komisie od hlavného kontrolóra. Komisia odporúča jednotný rokovací poriadok
pre všetky komisie.
Hlasovanie: 7/0/0 (za/proti/zdržal sa)
p. Dana Petranová odišla 20:18 hod
Uznesenie bolo schválené
9.

Štatút obecných novín

Po diskusii sa členovia komisie dohodli, že dopracujú štatút obecných novín. Finálnu podobu schvália na
ďalšej komisii.
10. Informácia o stretnutí s OŠK
Predsedkyňa komisie a poslankyňa pani Cedulová informovali o stretnutí s členmi OŠK ohľadom dotácií
od obce. Členovia OŠK na stretnutí informovali s ich aktivitách a plánoch (výstavba nové štadiónu).
11. Kontrola plnenia uznesení a úloh
Uznesenia č. 1/2019, 2/2019 a 4/2019 boli splnené. Uznesenie š. 3/2019 týkajúce sa prípravy štatútu
obecných novín je v procese plnenia.
Pri kontrole plnenia úloh bola komisia infomovaná o splnených úlohách: organizácia podujatia topenie
Moreny, organzácia MDD, pripomienkovanie plánu kultúrnych a športových akcií v obci na rok 2019.
Úloha hľadanie partnerského mesta bude odložená na neskôr z časových dôvodov. Úloha
pripomienkovanie RP komisií je plnená priebežne.
12. Rôzne
13. Záver

Prítomní zamestnanci úradu:
Ferdinand Kolčák
Ján Polák, hlavný kontorlór

Dňa 02.04.2019 v Chorvátskom Grobe
..................................................................
Katarína Bálintová – predsedkyňa komisie
Overovatelia:

........................................................
Zuzana Michnicová

........................................................
Michal Bugár

