Zápisnica zo zasadania komisie školstva, kultúry a športu
Zápis zo dňa 25. 06. 2019, 17:30 hod.
Prítomní členovia komisie:

Katarína Bálintová
Kristína Cedulová
Peter Buck
Michal Bugár
Zuzana Michnicová
Jana Šurínová
Dáša Turbová
Katarína Bednáriková (príchod 17:45 hod.)
Dana Petranová (príchod 17:56 hod.)

Členovia z iných komisií

Peter Labáš
Róbert Kaffan

Neprítomní členovia komisie: Ľubomír Baník (ospravedlnil sa), Hana Ševčíková (ospravedlnila sa).
Hostia: Martin Michalík, Peter Surový.
Prítomní zamestnanci úradu: zástupca starostky Ján Granec, Ferdinand Kolčák.

Pôvodný program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti,
Určenie zapisovateľa a overovateľov,
Schválenie programu komisie, návrhov na doplnenie bodov programu,
Dni obce 2019
Telocvične
Kontrola plnenia uznesení a úloh,
Rôzne
Záver
1. Otvorenie kontrola uznášaniaschopnosti

Začiatok zasadnutia komisie pre školstvo, kultúru a šport o 17:38 hod.
Počet prítomných členov komisie školstva kultúry a športu: 7. Komisia je uznášaniaschopná.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov

Zapisovateľka – Kristína Cedulová, overovatelia Dáša Turbová, Jana Šurínová.
Hlasovanie: 7 – 0 - 0 (za-proti-zdržalo sa)
Návrh bol schválený

3. Schválenie programu komisie

Program bol schválený.
Hlasovanie: 7 – 0 - 0 (za-proti-zdržalo sa)
Návrh bol schválený
4. Dni obce 2019

Obec zaslala komisii návrh programu dňa obce.
Diskusia:

Ošk zabezpečí futbalové zápasy – zastreší člen dozornej rady Kristína Cedulová po dohode s OŠK.
Obec je otvorená novým nápadom pre rôzne alternatívy čo sa týka stánkov. Členovia komisie boli
vyzvaní, aby odporučili rôznych malých podnikateľov z okolia. Bola navrhnutú spolupráca so
školou pri hľadaní dobrovoľníkov pri usmerňovaní separovania odpadu. Obec hľadá
dobrovoľníkov na deň obce (dospelé osoby) s vodičským oprávnením, ktorí budú pomáhať pri
stavaní stánkov, rozkladaní lavičiek a iných činnostiach. V programe sú už dohodnuté kapely stačí
poslať objednávku. Sprievodné programy sú otvorené vylepšeniam a zmenám. Termín podávania
návrhov do 12.07.2019.
Bolo prediskutované štartovné na varenie gulášu. Návrh zo strany obce: súťažiaci uhradia
štartovné (cca 20 Eur) a následne budú guláš predávať, čím sa im vrátia náklady. Obec cez Hlásnik
vyzve na prihlásenie do súťaže vo varení gulášu.
Bolo prediskutované miesto kde bude realizovaná detská časť programu pre ČV, navrhnuté boli
dve alternatívy ihrisko Lúčny koník a obecné ihrisko (za hotelom Agátka).
Stanovisko 17/2019:
Komisia pre školstvo kultúru a šport odporúča detskú časť programu uskutočniť na Čiernej vode na
obecnom ihrisku (za hotelom Agátka).
Hlasovanie 8 - 0 - 1 (za – proti – zdržal sa) prišla p. Katarína Bednáriková
Stanovisko bolo schválené
prišla p. Dana Petranová.

5. Telocvične

Pán Martin Michalík prezentoval návrhy veľkostí a umiestnení telocviční, ktoré by mohli byť
postavené v areáli ZŠ s MŠ Školská 4 a na Javorovej aleji.
V spolupráci s obcou sa zistil aktuálny stav počtu projektov. Existujú 4 projekty 2 aktuálne, ale
žiaden projekt z technického hľadiska ani z cenového nezodpovedá skutočnosti alebo reálnosti
z hľadiska nákladov.
Školská - projekty vznikali na základe zadaní obce, ktoré sa spracovávali (veľkorysé riešenia aj
rozpočty, zelené plochy, ihriská na strechách a podobne). Jednalo sa aj o prístavbu školy a škôlky,
obec nemá zatiaľ peniaze na výstavbu veľkých projektov.
Projekty nadväzovali na seba a mali podobný koncept.
Čo navrhujeme, a čo máme k dispozícií? Pozeráme, na čo reálne má obec peniaze. Zjednodušené
projekty podľa iných okolitých obcí napr. Svätý Júr.
Pán Michalík prezentuje rôzne možnosti.
Postup konštrukčných systémov bola priorita. Oblúková hala alebo iné formy stavieb. O 30-40 %
sú lacnejšie oblúkové haly. Prevádzkové náklady sú približne rovnaké ako pri pevnej stavbe. O 1/3
menej vykurovania vzduchu. Je tu možnosť aj rozmontovateľnosti. Materiál je pozinkovaný
trapezový plech, izolovaný zvnútra purpenou. Dá sa presvetľovať z rôznych strán. Sú rôzne
riešenia a alternatívy. Výrobca garantuje cca 30 rokov životnosti. Bočné steny závisia od
požiadavky. (tzv. sendvičáky)
Materiály konceptov reálny stav ako vyzerá areál školy na Školskej (dodané).
Treba si stanoviť akú účelnosť musí hala spĺňať:
1. Len telocvičňa
2. Telocvičňa a miestnosť pre spoločenské udalosti (vrátane školských ako napr. akadémie
pre školu, kultúrne udalosti, začiatok šk. roka)
3. Telocvičňa aj s priestorom pre divákov
Pre spoločenské udalosti sa zatiaľ využíva školská jedáleň napr. pre školské plesy a školský areál
ako miesto pre kultúrne udalosti.
Rôzne alternatívy závisia do ceny. Zázemie v telocvični (staršie projekty boli drahšie hlavne kvôli
veľkej rozlohe miestnosti pre kotolňu, sprchy, šatne muži, ženy sklad náradia). Spojovací kŕčok,
je potrebný, aby deti mohli chodiť tzv. suchou nohou z MŠ a ZŠ.
Cena spojovacieho krčka pre ZŠ a MŠ je od 100 000 - 150 000 € cca vrátane zázemia.
Kvôli inžinierskym sieťam sa vykreovali návrhy, aby sa telocvičňa osadzovala do polohy popri
multifunkčnom ihrisku a ploche pre materskú škôlku. Spojovacím krčkom, by sa prepojila
telocvičňu s budovami ZŠ a MŠ.
Javorová alej a momentálna situácia - je tu rozmer určený pre telocvičňu. Dôležitý je priestor
retenčnej nádrže. Projekt prístavba JA. Multifunkčné ihrisko sa bude prekrývať nafukovacou

halou. Menej priestoru ako na Školskej. JA telocvičňa – menšia ako je najmenšia hala z návrhov,
ktoré prezentuje p. Michalík.
Ako by mohla obec takúto telocvičňu financovať?
Pani starostka Vydrová informuje, že obec môže získať finančné prostriedky cez komunálny
lízing, ppt projektov, úver. Obec musí hľadať najoptimálnejšie model z časového a cenového
hľadiska.
Na JA podľa plánu je schválená prístavba 4x 3 učebne čiže bude 12 nových učební.
Stanovisko 18/2019:
Komisia pre školstvo kultúru a šport odporúča výstavbu telocvične v areáli ZŠ s MŠ Školská 4.
Hlasovanie 9 - 0 - 0 (za – proti – zdržal sa)
Stanovisko bolo schválené
Stanovisko 19/2019:

Komisia pre školstvo kultúru a šport odporúča výstavbu telocvične pre účely využitia školy a pre
kultúrno-spoločenské akcie v obci.
Hlasovanie 9 - 0 - 0 (za – proti – zdržal sa)
Stanovisko bolo schválené
4. Kontrola plnenia uznesení a úloh
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.)
Splnené: predložené OcZ a schválené OCZ. Očakávame, že obec predloží a vypracuje.
16/2019 Štatút obecných novín – schválený na OcZ.

Čkáme na vyjadrenie obce a ZŠ ohľadom riešenia nedostatkov v školských budovách, čakáme
vyjadrenie starostky v zmysle stanoviska 11/2019 (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.
5. Rôzne
Starostka ohľadom rozdelenia škôl oboznámila komisiu s nasledovným : Výberové konania na riaditeľa do
6 mesiacoch od 01. 09. 2019, kedy vznikne samostatný subjekt MŠ Javorová alej a ZŠ Javorová alej. Do 3
mesiacov musí vzniknúť rada školy, ktorá z pomedzi kandidátov vyberie jedného ktorého odporúča na post
riaditeľa školy starostke. Dočasne bude vedením školy poverený zamestnanec, ktorého urči starostka.
Plnoorganizovaná škola (do 9. ročníka) takto nadobúda samostatnú právnu subjektivitu získava vlastné
IČO. Zatiaľ bude ZŠ Javorová alej fungovať pod IČO obce – nebude mať právnu subjektivitu.

Klimatizácia v ZŠ Javorová alej: sú podpísané zmluvy. Požiadali obec o odklad o mesiac kvôli
zariadeniam. V škole sa budú cez letné prázdniny montovať tabule pre CLIL a predeľovať miestnosti.
P. Petranová odporúča symbolickú cenu pre atrakciu koníkov, aby nedošlo k chaosu a neorganizovanému
prístupu občanov.
Od 01. 09. 2019 je zmena v legislatíve ohľadom stravovania v ZŠ. Komisia bude informovaná a materiál
zaslaný na pripomienky len mailom s ohľadom na skutočnosť, že ďalšie rokovanie OcZ je 01. 08. 2019
počas dovolenkového obdobia a komisia by pravdepodobne nebola uznášaniaschopná.

6. Záver
Koniec zasadanie komisie. Približne o 19:45 hod.

