Obec Chorvátsky Grob
Komisia pre školstvo, kultúru, šport a vzťahy s verejnosťou
9.03.2015
ZÁPISNICA

Program:
1. Privítanie, prezencia
2. VZN č.12 /2015 o úprave podmienok krátkodobého nájmu nehnuteľného majetku
obce a sadzobník poplatkov za niektoré služby na území obce Chorvátsky Grob –
vyjadrenie sa
3. Obecné noviny
4. Zápis do MŠ, základné informácie - p. Leštinská
5. Stretnutie s architektom o ZŠ Školská u. – p. Goliašová
6. Rôzne, diskusia: jarné upratovanie, Veľká noc v obci

Účastníci : viď prezenčná listina
Zapisovateľ: Mária Tomanová
1. Predsedníčka komisie p. Goliašová privítala zúčastnených a otvorila rokovanie
komisie.
2. Všeobecné záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č.12/2015 ktorým sa ruší VZN
č.13/2011 ktorým sa upravujú podmienky krátkodobého prenájmu a dočasného
užívania hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a sadzobník poplatkov za niektoré
služby na území obce Chorvátsky Grob a Dodatok č.1/2012 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č.13/2011 o poplatkoch za užívanie obecného majetku a služieb.
Tento dokument mali k nahliadnutiu členovia v časovom predstihu v elektronickej
podobe. Úhrady a poplatky v časti 2. (Za využitie školskej telocvične pri ZŠ s MŠ
v Chorvátskom Grobe) pripomienkovala p. Riaditeľka školy. Prítomní členovia komisie
sa zhodli, že tá časť dokumentu, ktorá sa týka kompetencií p. riaditeľky by mala byť
prepracovaná, respektíve doplnená o špecifikácie na ktoré upozornila p. riaditeľka
Leštinská.
Členovia komisie hlasovali o predloženom VZN:
Ste za odporučenie takto predloženého návrhu VZN obecnému zastupiteľstvu?
Hlasovanie členov :
ZA:
0

PROTI:

6

ZRŽAL SA:

1

3. Obecné noviny budú vychádzať pod názvom Obecné noviny Chorvátskeho Grobu
s logom Chorvatana. Vydávanie bude zabezpečovať agentúra. Prvé číslo je plánované
na koniec marca. Príspevky pre toto prvé číslo sa odovzdajú na sekretariáte.

Obsahovať bude informácie z činnosti úradu a tiež spoločenského diania v obci ako aj
príspevky jednotlivých komisií, poslancov, občanov.
4. Pani riaditeľka Leštinská informovala komisiu o práve prebiehajúcom zápise detí do
materskej školy pre školský rok 2015/2016. V prvý deň prišli rodičia zapísať 82 detí.
Bude potrebné, aby poslanci rozhodli či predškoláci umiestnení v triedach na
Rubínovej ul. t.j. 35 detí zostanú alebo budú premiestnení do tried na Školskej ul.
Prijať do MŠ sa môže 35- 38 detí, nakoľko v novom školskom roku sa bude otvárať 5.
ročník ZŠ čo zoberie jednu škôlkársku triedu. Kritérium podľa pani riaditeľky pre
prijatie detí bude odložená prípadne dodatočne odložená šk. dochádzka, vek, trvalý
pobyt, potvrdenie od obce že vec trvalého pobytu je v riešení. Na záver vyzvala
poslancov, aby boli prítomní pri rozhodovaní o prijatí resp. neprijatí prihlásených detí.
5. Pani predsedníčka Goliašová informovala prítomných členov o stretnutí, ktoré
prebehlo na ObÚ z a prítomnosti niektorých poslancov a zamestnancov obce
s architektom p. Gubkom, ktorý vypracoval štúdiu pre nadstavbu základnej školy na
Školskej ulici. Štúdia tak ako bola predstavená nie je realizovateľná a neprešla
schvaľovacím procesom a zamietavé boli aj vyjadrenia nadriadených orgánov.
Výsledkom stretnutia bolo, že projekt nadstavby treba upraviť na reálny stav.
6. Rôzne: členovia zobrali na vedomie informáciu pani predsedníčky o pripravovanom
jarnom upratovaní v obci 14. a 15. marca.
- p. Hudecová poukázala na rôzne označovanie osôb v „dôchodkovom“ veku,
hranica fyzického veku by mala byť zjednotená vekom 62 rokov a mala by sa
používať aj v ostatných dokumentoch, vyhláškach, smerniciach
- p. Goliašová informovala prítomných, že obec získala prostredníctvom projektov
od nadácie Pontis (spoločnosť KIA) sumu 10 tisíc euro, ktoré budú preinvestované
na rekonštrukciu vstupných priestorov Klubového domu v Chorvátskom Grobe
(bezbariérový vstup, úprava predzáhradky a parkovania, lavička, záhradné
úpravy), časť financií sa použije v časti Malé Vinice, na vybudovanie malej
oddychovej časti.
- p. Skutková informovala o pripravovanom kurze paličkovej čipky od 8.4. v
priestoroch klubového domu v Ch. Grobe
- p. Tomanová – do Denného centra a Klubového domu zabezpečí obec stolové
počítače a notebooky
- v súčinnosti s obcou sa uskutočnia spoločenské akcie:
- v rámci mesiaca knihy Burzy kníh v oboch častiach obce počas sobôt 21. a
28.3. na námestí v st. časti obce a pri Bizmayeri v časti Čierna Voda – koordinátor
p. Tomanová
- pri príležitosti Veľkej noci dňa 4.4. (sobota) pre deti a rodičov v školskom
areáli spoločné hľadanie veľkonočných vajíčok – koordinátor p. Tomanová

Predsedníčka poďakovala prítomným za tvorivú spoluprácu a zodpovedný prístup k práci.

