Zápisnica zo zasadania Komisie pre školstvo, kultúru a šport
Zápis zo dňa 29. 04. 2019, 17:30 hod., ZŠ Javorová alej - jedáleň
Prítomní členovia komisie (poslanci):

Katarína Bálintová
Ľuboš Baník (prišiel 17:52)

Neprítomní členovia komisie (poslanci):

Kristína Cedulová (ospravedlnila sa)

Overovatelia: Peter Buck, Jana Šurínová
Zapisovateľ: Zuzana Michnicová
Prítomní členovia komisie z radov občanov:
Michal Bugár, Zuzana Michnicová, Dana Petranová, Jana Šurínová, Dáša Turbová, Katarína
Bednáriková, Peter Buck,
Neprítomní členovia komisie z radov občanov:
Hana Ševčíková – ospravedlnila sa.
Program komisie (pôvodný):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti,
Určenie zapisovateľa a overovateľov,
Schválenie programu komisie, návrhov na doplnenie bodov programu,
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,
Návrh rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva,
Štatút obecných novín,
Správy stave budov školských zariadení,
Denný tábor organizovaný obcou,
Možnosti využitia priestorov bývalej lekárne,
Úprava náplne práce komisie,
Kontrola plnenia uznesení a úloh,
Rôzne,
Záver.

1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti:
Začiatok rokovania komisie o 17:30 hod. Uvítanie členov komisie. Komisia bola uznášaniaschopná prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Prítomní sú 8 členovia.
(Katarína Bálintová, Zuzana Michnicová, Michal Bugár, Dana Petranová, Peter Buck, Jana Šurínová, Dáša
Turbová, Katarína Bednáriková)

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Zapisovateľ: Zuzana Michnicová
Overovatelia zápisnice: Peter Buck, Jana Šurinová.
Hlasovanie: 8-0-0. (za/proti/zdržal sa)
3. Schválenie programu komisie, návrhov na doplnenie bodov programu
Preloženie bodu 8. Denný tábor organizovaný obcou do bodu 10. z dôvodu neskoršie avizovaného
príchodu p. Kolčáka, člena organizačného tímu obecného tábora.
Presun bodov programu schválený počtom: 8-0-0. (za/proti/zdržal sa)
Program komisie po zmene (schválený):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti,
Určenie zapisovateľa a overovateľov,
Schválenie programu komisie, návrhov na doplnenie bodov programu,
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,
Návrh rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva,
Štatút obecných novín,
Správy stave budov školských zariadení,
Možnosti využitia priestorov bývalej lekárne,
Úprava náplne práce komisie,
Denný tábor organizovaný obcou,
Kontrola plnenia uznesení a úloh,
Rôzne,
Záver.

Hlasovanie: 8-0-0. (za/proti/zdržal sa)
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

Stanovisko č. 9/2019: Komisia odporúča OcZ schváliť predložený návrh VZN o 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.
Hlasovanie: 0-7-1. (za/proti/zdržal sa)
Stanovisko nebolo schválené.

5. Návrh rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva,
Poslanec Ľuboš Baník prišiel 17:52.
Po stretnutí s predsedami ostatných obecných komisií a prerokovaní rokovacieho poriadku s ostatnými
komisiami zašle p. Bálintová finálny návrh znenia rokovacieho poriadku členom komisie.
6. Štatút obecných novín
Stanovisko 10/2019: Odporúčame OcZ schváliť štatút obecných novín.
Hlasovanie: 8/0/1 (za/proti/zdržal sa)
Stanovisko bolo schválené.
7. Správy o stave budov školských zariadení,
Stanovisko 11/2019: Navrhujeme doplniť do správy: Potrebu odstrániť nedostatky na dopadových
plochách ihriska MŠ Školská, vyriešiť prehrievanie budov ZŠ a MŠ Školská a ZŠ a MŠ Javorová alej.
Odporúčame, aby zriaďovateľ a vedenie školy a škôlky urobili prioritizáciu nedstatkov, zabezpečili
nacenenia ich odstránenia a stanovili harmonogram odstraňovania zistených nedostatkov.
Hlasovanie: 9/0/0 (za/proti/zdržal sa)
Stanovisko bolo schválené.
Dovysvetlenie – pričom v rámci diskusie bolo spomenuté, že finančné prostriedky na vyriešenie
problémov s prehrievaním budovy na Javorovej aleji čerpať v rámci uplatnenia reklamácie.
8. Možnosti využitia priestorov bývalej lekárne,

Katarína Bálintová oboznámila komisiu so stanoviskom zaslaným obcou. Obec vzhľadom na
vek budovy a finančnú náročnosť rekonštrukcie, pravdepodobne uprednostní zbúranie starej
stavby a postavenie nových funkčných priestorov pre občiansku vybavenosť.
9. Úprava náplne práce komisie

Stanovisko 12/2019: Odporúčame OcZ schváliť doplnenie náplne práce komisie pre školstvo,
kultúru a šport ako prvú vetu: „Komisia pre školstvo, kultúru a šport prerokúva najmä otázky
týkajúce sa školstva, kultúry a športu v obci.“
Hlasovanie: 9/0/0 (za/proti/zdržal sa)
Stanovisko bolo schválené.

10. Denný tábor organizovaný obcou,
Stanovisko 13/2019: Odporúčame zvážiť návrh, aby obecný denný tábor bol vzhľadom na
malú kapacitu priestoru Denného centra na Čerešňovej organizovaný v priestoroch ZŠ
Javorová alej, a rovnako odporúčame, aby denný tábor prebiehal aj v pôvodne ponúkanom
termíne 22.-26.7.2019.

Hlasovanie: 9/0/0 (za/proti/zdržal sa)
Stanovisko bolo schválené.

11. Kontrola plnenia uznesení a úloh –
Uznesenia č. 6/2019, 7/2019 a 8/2019 boli splnené (plán kultúrnych a športových akcií bol zaslaný na
obecný úrad, nový návrh rokovacie poriadku bol predložený). Uznesenie č. 5/2019 týkajúce odporúčania
komisie pre OcZ vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky vo výške 20 000,-€ na zastrešenie
multifunkčného ihriska na Javorovej aleji a sumu 8 560 € na navýšeniu miezd pre kuchárky a pomocné sily
v školskej jedálni je v procese plnenia. Pri kontrole plnenia úloh bola komisia infomovaná o splnených
úlohách: pripomienkovanie RP komisií a štatútu obecného časopisu je plnená priebežne.

12. Rôzne
Na základe informácie od p. Turbovej, odporúčame preposlať riaditeľke ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob
informáciu o aktivitách spoločnosti Hravou formou a odporúčame riaditeľke tvoriť databázu záujmových
aktivít pre deti pre možné využitie v budúcnosti.
13. Záver
Ukončenie zasadnutia komisie o 19:20.
Prítomní zamestnanci úradu:
o
o
o

Ferdinand Kolčák
Ján Granec, zástupca starostu
Ján Polák, hlavný kontrolór

Dňa 29.04.2019 v Chorvátskom Grobe
..................................................................
Katarína Bálintová – predsedkyňa komisie
Overovatelia:
........................................................
Peter Buck

........................................................
Jana Šurínová

