Obec Chorvátsky Grob
Komisia pre školstvo, kultúru, šport a vzťahy s verejnosťou

9.02.2015

ZÁPISNICA

Program:
1. Privítanie, prezencia
2. Podpísanie "Poučenie oprávnenej osoby" - členstvo v komisii
3. Vyjadrenie sa k VZN ktoré budú na programe najbližšieho zastupiteľstva
(viď web obce, úradná tabuľa)
4. PHSR - info, vyjadrenie sa k témam
5. Plán akcií Obce na rok 2015
6. Informácie o zápise do Základnej školy (šk. rok 2015/2016)
7. Informácie o návrhu riešenia FB stránky patriacej p. Matulovi
8. Informácia o stretnutí s p. Tinkom vo veci "Chorvatan"
9. Informácia o stretnutí predsedníctva komisie s Chorvatankou a s p. Trnkom
10. Informácia o príprave ZUŠ v Chorvátskom Grobe
11. Rôzne
Účastníci : viď prezenčná listina
Overovateľ zápisnice : Peter Borovský
Zapisovateľ: Mária Tomanová
1.– 2. Predsedníčka komisie p. Goliašová privítala zúčastnených a otvorila rokovanie komisie. Za
zapisovateľku určila M. Tomanovú, zamestnankyňu obecného úradu. Prítomní členovia boli na
začiatku rokovania poučení s ustanoveniami zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
a paragrafmi súvisiacich zákonov pojednávajúcich o ochrane osobných údajov.
3. Členom komisie boli vopred zaslaný návrh na VZN o prijímaní na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Chorvátsky Grob. Problematiku objasnili p.
Michálková a p. Leštinská.
Hlasovanie komisie:
Za odporučenie takto navrhnutého VZN : 12 hlasov
Proti: 0 hlasov
Prítomní boli oboznámený so znaním VZN o opatrovateľskej službe, problematiku vysvetlila p.
Tomanová, o tomto dokumente komisia nehlasovala, iba zobrala na vedomie.
Členovia komisie sa formou diskusie vyjadrili k položkám navrhovaného rozpočtu, k témam
spadajúcim do kompetencie komisie. Komisia o návrhu rozpočtu nehlasovala, iba informácie zobrala
na vedomie.
4. a bod 10. Informácie k PHSR sa týkali samotného vzniku plánu, komisia spoločne doplnení
jednotlivé zámery do konkrétnych opatrení a to na plánovanom verejnom stretnutí. Jedným z
doplnených zámerov je zriadenie ZUŠ v novopostavenej základnej škole, o ktorej informovala p.

podpredsedníčka Vydrová v obci je momentálne zriadené elokované pracovisko ZUŠ Bernolákovo,
ktorú navštevuje približne 50 detí.
K téme PHSR je pripravované verejné zhromaždenie, členovia komisie boli pozvaní a vyzvaní na
doplnenie spomínaného dokumentu príp. Mailovou komunikáciou.
5. Členom komisie bol predložení plán spoločensko-kultúrnych a športových akcií v obci na rok 2015,
zostavený z plánovanej činnosti spolkov a OZ v obci. Členovia plán zobrali na vedomie s tým, že do
nasledujúcej komisie bude ešte doplnení o možné akcie, ktoré by sa dali pripraviť v spolupráci
s obcou či jednotlivými spolkami a združeniami.
6. Pani riaditeľka Leštinská informovala prítomných o zápise prvákov do ZŠ v nasledujúcom školskom
roku. Zápisu sa zúčastnilo 84 detí predškolského veku z toho 10 detí, ktoré mali odloženú školskú
dochádzku, 2 deti mimo trvalého bydliska a 4 deti sa zúčastnia dodatočných zápisov. Otvorené budú
spolu tri triedy z toho dve v novej škole.
7. Predsedníčka p. Goliašová informovala o návrhu Zmluvy o poskytnutí práv užívateľov k skupine
užívateľov zo strany p. Matulu ako používateľa internetovej domény www.facebook.com , kde ako
fyzická osoba vytvoril uzavretú skupinu „Obec Chorvátsky Grob“, ktorá bola zaslaná obci.
Komisia sa jednohlasne zhodla a neodporúča podpis tejto zmluvy.
8. Informácie o periodiku Chorvatan, o vlastníckych vzťahoch a jeho ďalšom vydávaní boli
reprodukované členom z mailovej komunikácie a osobného stretnutia p. Tinku, p. poslankyne
Múčkovej a p. Benčíka.
Obec zaregistrovala periodikum pod názvom Obecne noviny Chorvátskeho Grobu, nakoľko však
názov Chorvatan má historické pozadie, bude na dohode ako by sa oba názvy použili. Periodikum
bude vychádzať 6x do roka
9. Predsedníctvo komisie sa stretlo so zástupcami Chorvatanky, p. Podpredsedníčka Vydrová so
zástupcom OŠK, informovali členov o ich činnosti a požiadavkách smerom k obci.
11.V bode rôzne sa členovia komisie zaoberali dotáciami z rozpočtu obce pre spolky a združenia.
Komisia odporúča schváliť pre:
Chorvátsky kultúrny spolok
5.000€
Nadácia deti a golf
1.000€
OZ pri ZŠ s MŠ
3.200€
OZ Triangel
1.300€
OŠK Chorvátsky Grob
8.000€
OZ Chorvátsky Grob- Čierna Voda
5.000€
OZ VLNA
1.000€
Miestny spolok SČK
500€
Hlasovanie komisie:
Za odporučenie takto navrhnutého VZN : 12 hlasov
Proti: 0 hlasov
Na záver sa predsedníčka poďakovala členom komisie za spoluprácu a ukončila stretnutie.

