Obec Chorvátsky Grob
Komisia pre školstvo, kultúru, šport a vzťahy s verejnosťou
13.4. 2015
ZÁPISNICA

Program:
1. Privítanie
2. Noviny
3. Fit park
4. Stavanie mája
5. Info o prijímaní detí do MŠ
6. Info o stave Verejného obstarávania školy na ČV, projekt Školská ul.
7. Plán činností Komisie na rok 2015
8. Smernica o úhradách
9. Seniori, Denné centrum, počítače
10. Rôzne
Účastníci : viď prezenčná listina
Zapísala : Erika Goliášová
1. Predsedníčka komisie p. Goliašová privítala zúčastnených a otvorila rokovanie komisie.
Skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná.
2. K bodu programu Obecné noviny Chorvátskeho Grobu (ďalej noviny) bol prizvaný
starosta (p. Benčík). Vysvetlil právny stav novín, spôsob registrácie. Periodikum
predstavil ako informačný nástroj činnosti Obecného úradu. Po obsahovej stránke
majú prevažovať stručné informácie bez komentárov a emócií. Redakčná rada nie je,
to je v kompetencii externej redaktorky (Klára Horváthová). Vydavateľ bol vybraný
verejným obstarávateľom – víťaz agentúra NeoPublic. Súčasťou práce agentúry je aj
PR obce, denný monitoring, informácie o obci do mienkotvorných médií a vydávanie
novín. Tieto aktivity majú prispieť k lepšiemu obrazu obce v médiách a spoločnosti, čo
sa odrazí aj v šírení „dobrého mena obce“ a v dopade na zhodnotenie investícií
občanov do svojich nehnuteľností.
V novinách bude priestor aj na „okienko poslanca“ a príspevky občanov.
Členovia komisie sa kriticky vyjadrili k nasledovným skutočnostiam:

3.

4.

5.

6.

Formálna stránka novín
- nepomer fotografií k článkom, fotografie bez výpovednej hodnoty, zbytočne veľké
- články nepodpísané autorom
- pravopisné a štylistické chyby, potreba jazykovej korektúry
Obsahová stránka
- témy vyberať podľa toho, aby boli prínosné pre čo najväčší záber obyvateľov
- chýba úvodník, v ktorom by sa predstavil starosta a predstavil by aj noviny
- uvádzanie názvu miestnej časti Čierna Voda (obec má názov Chorvátsky Grob)
Tvorba novín
- aká je zmluva s príslušnou agentúrou, aká je probačná doba
- cena novín v rámci balíčka agentúry
- nezaujatosť externej redaktorky na jednej strane, neznalosť obecnej problematiky
a jej špecifík na druhej strane
- aká je úloha komisie, keď v jej štatúte je uvedené, že sa podieľa na vydávaní novín
(ak tomu tak nebude, návrh na preformulovanie bodu v štatúte)
Starosta pozval prítomných členov na zastupiteľstvo 21.4.2015, na ktorom sa
zúčastnia zástupcovia agentúry.
Uzávierka najbližšieho čísla je 22.5.2015. Podpredsedníčka navrhla stretnutie
s redaktorkou, komunikovať o zapracovaní našich požiadaviek. Podľa výsledku
stretnutia komisia zaujme stanovisko a zhodnotí svoju úlohu pri práci na obecnom
periodiku.
Fit park – materiál v elektronickej podobe mali členovia vopred k naštudovaniu, celá
projektová dokumentácia bola k nahliadnutiu počas zasadnutia komisie.
Odporúčania komisie: Fyzicky skontrolovať stav realizovaných prác, v prípade
nejasností (napr. počet vysadených stromov) podľa faktúr a dodacích listov
kontaktovať dodávateľov. Dobudovať 1. Etapu Fit parku za použitia najnutnejších,
minimálnych nákladov, do podoby, aby bolo ihrisko sprístupnené verejnosti.
Hlasovanie: Za 10
proti 0
zdržal sa 0
Stavanie mája – obecný úrad zabezpečí strom, občerstvenie, k súčinnosti boli oslovení
– Chorvátsky kultúrny spolok, seniori, členovia komisie, športovci, mažoretky. Po
odstránení stromu, možnosť dražby dreva, myšlienka bude rozpracovaná aktuálne.
Prijímanie detí do materskej školy. Informácie od p. riaditeľky školy: Prijať môže asi 30
detí, ich presný počet závisí od voľného miesta, ktoré závisí od počtu detí, ktoré
nenastúpia do 1. ročníka z dôvodu odkladu povinnej školskej dochádzky. Rodičia by
uvítali mať deti, súrodencov na rovnakej adrese. Kritériá prijímania detí do MŠ – vek,
trvalý pobyt. V prípade rovnakého poplatku pre všetkých škôlkarov by ich
premiestňovanie (Monar –Školská) bolo jednoduchšie.
Informácie o verejnom obstarávaní – „Nová škola“ – termín otvárania obálok na výber
zhotoviteľa – 16.4., o výsledku budú členovia informovaný aktuálne.
Informácie o projekte Školská ulica – k nahliadnutiu nákres, pôdorys, telocvičňa,
dostavba jedálne. Projekt má spĺňať požiadavku na 9 triednu školu, telocvičňu
prispôsobenú aj na mimoškolské používanie, ostatné parametre v súlade
s legislatívnymi požiadavkami na školské zariadenie.
Komisia odporúča pokračovať v príprave projektovej dokumentácie (parametre vyššie
uvedené)
Hlasovanie: za 10
proti 0
zdržal sa 0

7. Plán činností komisie na rok 2015. Poslanecká iniciatíva p. Bilíka. Členovia mali
k nahliadnutiu pred zasadnutím. Vyjadrenia členov:
Dokument je dobrý v tom, že zavádza systematickosť v plánovaní činností komisie, je
konkrétnejší a zaväzuje k plneniu (efektivita), definuje čo sa od nás (komisie) očakáva,
plány komisie by boli prezentované verejnosti. Predložený dokument neobsahoval časť
pôsobnosti komisie – šport, vzťahy z verejnosťou.
Uznesenie: Neodporúčame Plán činnosti komisie na rok 2015 schváliť v predloženom
rozsahu.
Hlasovanie: Za 10
proti 0
zdržal sa: 0
Odporúčame OZ zaviazať predsedov komisií k vypracovaniu interného plánu činností
komisií na rok 2015.
8. Smernica č. 1/2015 o podmienkach krátkodobého nájmu, dočasného užívania
hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a sadzobník úhrad za tieto služby.
Členovia mali Smernicu k nahliadnutiu, pripomienky boli zapracované.
Komisia odporúča citovanú Smernicu
Hlasovanie: Za 8
proti: 0
zdržal sa: 0
(zmena počtu prítomných)
9. Počítače do Denného centra a Senior centra. Boli prisľúbené z obecného úradu,
momentálne je technika v nevyhovujúcom stave (potreba odinštalovať a nanovo
inštalovať softvér, technické chyby). Seniori majú záujem o počítače aj s pripojením na
internet. Požiadavka na stranu obce o zabezpečenie sľúbenej techniky. Rovnako
dopracovanie pravidiel a určenie zodpovednej osoby pre túto činnosť.
10. Rôzne:
K bodu 2: p. Lamperová navrhla p. starostovi svoje rady a skúsenosti pri tvorbe
Obecných novín
p. Šurínová navrhla prepracovať, respektíve vyňať z činnosti komisie vydávanie novín
a redakčnú činnosť, pokiaľ tomu tak v skutočnosti nebude
K bodu 4: p. Múčková dala do pozornosti začínajúce aktivity mažoretiek z našej obce,
rovnako sa informovala o možnosti používania „tribúny“ na školskom dvore.
K bodu 5: p Hudecová pripomenula, že od roku 2002 žiaci ZŠ „strádajú“ v stiesnených
priestoroch, keď ŠKD je v triedach, časť školy zabrala MŠ
K bodu 8: p. Fedorčák (Smernica) sa informovala, či zariadenia v ktorých obec vyberá
úhrady sú v jej vlastníctve
K bodu 9: p. Michalík -počítače pre seniorov – vyzvať občanov cez informačné kanály
o podarovanie techniky, alebo myslieť na to v čase prideľovania dotácií a kúpiť nové
p. Leštinská – deti môžu učiť seniorov pracovať na počítačoch počas svojho pobytu
v ŠKD
p. Lamperová pripomienkovala Zmluvu obce s cirkvou, jej pripomienky boli poslané p.
Velčekovi z OÚ
p. Tomanová informovala o pripravovanom zápise detí (Vítanie nových občanov)
12.5. 2015 o 15.00 v zasadačke OÚ
p. Goliašová – informácia o krádeži v obci, upozornenie k zvýšenej ostražitosti aj pre
deti
Predsedníčka a podpredsedníčka poďakovali prítomným za účasť a tvorivú spoluprácu.

