Zápisnica zo zasadania komisie školstva, kultúry a športu
Zápis zo dňa 28. 05. 2019, 17:30 hod .
Prítomní členovia komisie:

Katarína Bálintová
Kristína Cedulová
Katarína Bednáriková (meškanie cca 10 min)
Peter Buck

(meškanie cca 15 min)

Michal Bugár
Zuzana Michnicová
Hana Ševčíková
Jana Šurinová
Neprítomní členovia komisie: Ľubomír Baník (ospravedlnil sa), Dana Petranová (ospravedlnila sa emailom), Dáša Turbová (ospravedlnila sa).
Prítomní zamestnanci úradu: Ferdinand Kolčák, zástupca starostky Ján Granec.
Pôvodný program:
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti,
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov,
3. Schválenie programu komisie, návrhov na doplnenie bodov programu,
4. Voľba podpredsedu,
5. Dvojsmenná prevádzka v ZŠ,
6. Štatút obecných novín,
7. 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,
8. Prekrytie multifunkčného ihriska na ZŠ Javorová alej nafukovacou halou,
9. Rôzne,
10. Kontrola plnenia uznesení a úloh,
11. Záver.

Upravený program:
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti,
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov,
3. Schválenie programu komisie, návrhov na doplnenie bodov programu,
4. Voľba podpredsedu,
5. Dvojsmenná prevádzka v ZŠ,
6. Povrch multifunkčného ihriska na školskej a telocvičňa na Školskej,
7. Zápisnica z rady školy,
8. Prekrytie multifunkčného ihriska na ZŠ Javorová alej nafukovacou halou,
9. Štatút obecných novín,
10. Kontrola plnenia uznesení a úloh,
11. Rôzne,
12. Záver.

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti:
Otvorenie o 17:31 hod. Počet prítomných členov komisie je 6 z počtu 11. Prítomná je nadpolovičná väčšina
členov komisie. Komisia je uznášaniaschopná.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov:
Zapisovateľ: Kristína Cedulová.
Overovateľ: Hana Ševčíková, Michal Bugár.
Hlasovanie: 6 – 0 - 0 (za-proti-zdržalo sa)
Návrh bol schválený

3. Schválenie programu komisie, návrhov na doplnenie bodov programu
P. Kristína Cedulová navrhla doplniť program o bod prerokovanie zápisnice rady školy. P. Bálintová
navrhla bod Štatút obecných novín presunúť za bod Prekrytie multifunkčného ihriska na ZŠ Javorová alej
nafukovacou halou a vypustiť bod VZN o výške dotácií na základe toho, že bol na OcZ stiahnutý plánuje
sa predložiť až na septembrové OcZ. Pani Šurínová navrhla doplniť bod Povrch multifunkčného ihriska na
školskej a telocvičňa na Školskej.
Návrh programu po zmenách:
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti,

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov,
3. Schválenie programu komisie, návrhov na doplnenie bodov programu,
4. Voľba podpredsedu,
5. Dvojsmenná prevádzka v ZŠ,
6. Povrch multifunkčného ihriska na školskej a telocvičňa na Školskej,
7. Zápisnica z rady školy,
8. Prekrytie multifunkčného ihriska na ZŠ Javorová alej nafukovacou halou,
9. Štatút obecných novín,
10. Kontrola plnenia uznesení a úloh,
11. Rôzne,
12. Záver.

Hlasovanie: 7 – 0 - 0 (za- proti – zdržalo sa) (prítomná už aj p. Katarína Bednáriková)
Návrh bol schválený

4. Voľba podpredsedu
V zmysle nového rokovacieho poriadku komisií prebehla voľba podpredsedu.
Návrh p. Bálintovej zvoliť za podpredsedkyňu Bc. Kristínu Cedulovú. Dôvod: v prípade zástupovania pri
prezentovaní uznesení komisie pre školstvo kultúru a šport na OcZ.

Hlasovanie: 6 – 0 - 1 (za – proti – zdržal sa)
Návrh bol schválený

5. Dvojsmenná prevádzka v ZŠ
Na základe žiadosti od obce, kde bola vyzvaná p. riaditeľka Svorad o dodanie alternatív pre zabezpečenie
priestorov pre budúcich prvákov. Pani riaditeľka Svorad vyjadrila negatívny postoj ku zavedeniu
dvojsmennej prevádzky a odporučila alternatívy ako (využitie priestorov klubového domčeka, kde má v
súčasnosti prenajaté priestory ZUŠ, alebo triedy MŠ na Javorovej aleji). Záver: p. riaditeľka neodporúča
zavedenie dvojsmennej prevádzky.
Stanovisko 14/2019:
Komisia školstva kultúry a športu neodporúča zavedenie dvojsmennej prevádzky na ZŠ Školská 4
Chorvátsky Grob (aj elokované pracovisko JA).

Komisia odporúča hľadať iné vhodné alternatívy zabezpečenia priestorov pre budúcich prvákov a
vhodných priestorov na výuku telesnej výchovy iné ako dvojsmenná prevádzka.
Hlasovanie: 6 – 0 - 2 (za – proti- zdržal sa) (prítomný už aj p. Buck - 8 prítomných poslancov)
Stanovisko bolo schválené

6. Povrch multifunkčného ihriska na Školskej a telocvična na Školskej
Stanovisko 15/2019:
Komisia pre školstvo kultúru a šport odporúča Obecnému zastupiteľstvu, aby požiadalo starostku o
vypracovanie koncepcie vybudovania telocviční a prístavby (stavebné povolenia, verejné obstarávanie,
realizácia, výstavba a kolaudácia). A následne takýto harmonogram zverejniť na webovom sídle obce.
Hlasovanie 7 - 0 - 1 (za – proti – zdržal sa)
Stanovisko bolo schválené

7. Zápisnica z rady školy
Kristína Cedulová prezentovala uznesenia, ktorými rada školy odporúča návrhy k bodom programu
(dvojsmenná prevádzka, zavedenie CLIL).

8. Prekrytie multifunkčného ihriska na ZŠ Javorová alej nafukovacou halou
OZ Javoráčik prezentoval možnosť prekrytia multifunkčného ihriska prenajatou nafukovacou halou.
Predpokladané náklady 17.800,- Eur na 6 mesiacov (nájomné za halu, energie, dovoz, odvoz, zmontovanie,
rozmontovanie). Spôsob financovania: 5.500,- Eur dotácie a granty, 4800,- Eur príspevok na energie
príslušné štátne orgány v rámci dohadovacieho konania, nájom, crowdfundig, príspevok OZ Javoráčik.
Ďalšia možnosť je zabezpečiť dopravu do telocvične na Triblavinskej.
Pani riaditeľka a pani zástupkyňa považujú za vhodnejšie riešenie prekrytie telocvične najmä z dôvodou
bezpečnsoti, nakoľko deti sa budú pohybovať len v areáli školy.
9. Štatút obecných novín:
Bol predložený finálny návrh štatútu obecných novín so zapracovanými pripomienkami od p. starostky.
Stanovisko 16/2019:
Komisia pre školstvo kultúru a šport odporúča OcZ prijať štatút obecných novín v priloženom znení.
Hlasovanie 8 - 0 - 1 (za – proti – zdržal sa)
Stanovisko bolo schválené

10. Kontrola plnenia uznesení a úloh:
Plnenie uznesenia 11/2019 Štatút obecných novín v procese plnenia, na schválenie bude štatút predložený
na nasledujúcom OcZ v zmysle stanoviska 16/2019.
Úloha z bodu č. 4 zo zápisnice zo dňa 29.4.2019 v zmysle ktorého komisia: odporučila, aby zriaďovateľ a
vedenie školy a škôlky urobili prioritizáciu nedostatkov, zabezpečili nacenenia ich odstránenia a stanovili
harmonogram odstraňovania zistených nedostatkov pričom v rámci diskusie bolo spomenuté, že finančné
prostriedky na vyriešenie problémov s prehrievaním budovy na Javorovej aleji čerpať v rámci uplatnenia
reklamácie. Zatiaľ nie je žiadna spätná väzba, čakáme na vyjadrenie zriaďovateľa a školy.
11. Rôzne
P. Bálintová informovala o kultúrnych akciách v Chorvátskom Grobe ako aj o už uskutočnenej akcii oslavy
Sv. Urbana. Najbližšia kultúrna akcia sa bude konať 08.06.2019 oslava 30-teho výročia súboru
Chorvatanka. Druhý septembrový víkend sa uskutočnia Dni obce. Na Čiernej vode bude program pre deti.
Večerný program v starej časti obce. Obec plánuje hlavný program striedať raz v novej časti raz v starej
časti. Bude sa klásť dôraz na zabezpečenie dopravy (autobus).
Návrh p. Bucka uskutočniť minifutbalový turnaj o pohár starostu obce v deň konania dní obce (doobedu).
12. Záver
Pán Kolčák podal informácie o tábore pre deti pod záštitou obce. Obec si vybaví voľnú živnosť pre
výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Koniec stretnutia o 18:47 hod.
Dňa 28.05.2019 v Chorvátskom Grobe
..................................................................
Katarína Bálintová – predsedníčka komisie

Overovatelia:

........................................................
Hana Ševčíková

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

