Obec Chorvátsky Grob
Komisia pre školstvo, kultúru, šport a vzťahy s verejnosťou
11. 5. 2015
ZÁPISNICA

Program:
1. Otvorenie rokovania, privítanie
2. Overenie účasti členov Komisie, prezencia
3. Schválenie programu rokovania Komisie, určenie zapisovateľa a overovateľa,
overenie uznášaniaschopnosti Komisie
4. Stretnutie s poľovníkmi – p. Vydrová, p. Ševčík
5. Obecné noviny Chorvátskeho Grobu (podľa výsledkov stretnutia z 7.5. 2015)
6. Školstvo – info o dotácii pre MŠ, aktuálne info o školstve v Ch. Grobe (p. Leštinská)
7. Otázka zmeny prevádzkovej doby ŠKD, MŠ
8. Tvorba Plánu práce komisie – návrh, termín jún (p. Goliašová)
9. Šport – aktuálne info (p. Borovský)
10. Príprava etického kódexu
11. VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska
12. Programové priority starostu obce na obdobie 2014-2018
13. Diskusia, rôzne
14. Záver
Prítomní: viď prezenčná listina
Zapísala: Goliašová
Overila: Vydrová
1. Otvorenie – prítomných členov Komisie a hostí z radov občanov privítala a zasadnutie
Komisie otvorila a ďalej viedla predsedníčka p. Goliašová.
2. Overenie účasti členov – Komisia nie je uznášaniaschopná.
3. Schválenie programu rokovania Komisie – Navrhované body programu boli
jednohlasne odsúhlasené.

4. Podpredsedníčka V. Vydrová sa stretla so zástupcami poľovných združení –
Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji. Pozvala na zasadnutie Komisie člena poľovného
združenia Diana, p. Ševčíka, aby prítomných oboznámil s problematikou spolužitia
obyvateľov našej obce a prítomnosťou zveri v revíri. Zdôraznil, že poľovníci pri
výkone svojej činnosti sú povinní sa riadiť príslušnými platnými právnymi predpismi,
konkrétne ustanoveniami zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a vyhláškou
Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o
poľovníctve. Z citovaných právnych úprav vyplývajú určité práva a povinnosti aj
občanom, pohybujúcim sa v poľovnom revíri. Kolízia venčiacich psov a drobnej zveri
je častá. Neznalosť tejto problematiky je značná, preto členovia komisie navrhli p.
Ševčíkovi napísať článok do miestnych novín a spolupracovať s obecným úradom v
šírení osvety, informovať o začiatku sezóny, dobe hniezdenia a akciách poriadaných
poľovným združením. Navrhla sa aj možná spolupráca s miestnou ZŠ a MŠ
prostredníctvom prítomnej p. riaditeľky ZŠ s MŠ. Základom predchádzania konfliktov
medzi poľovníkmi a občanmi je vzájomný rešpekt a osveta. P. Vydrová podala
vysvetlenie právneho vzťahu užívania pôdy v súkromnom vlastníctve. Na ilustráciu
týchto informácii p. Ševčík poskytol mapu s vyznačenými hranicami poľovného revíru
a katastrálneho územia obce. Mapa je k dispozícii, k nahliadnutiu. V prípade potreby
presnejších vymedzení, by obecný úrad mohol vyžiadať digitálnu mapu poľovných
revírov prekrývajúcich katastrálne územie obce.
5. Obecné noviny Chorvátskeho Grobu
Členovia prezentovali svoj názor na
- verejné obstarávanie ako také
- na úlohu agentúry a predmet zmluvy (noviny, monitoring, PR obce)
- aká bude úloha Komisie pri vydávaní novín
- kto bude tvoriť redakčnú radu
Diskusia členov sa uberala aj podľa odpovedí na otázky prítomných občanov.
Členovia mali k nahliadnutiu “Kódex redakcie obecných novín Chorvátskeho Grobu”
vytvorený agentúrou NeoPublic. Z členov ho písomne pripomienkovala p. Šurínová
(ospravedlnená pre chorobu). Viacerí členovia z uvedených formulácií prišli k záveru
že takto postavený Kódex stavia Obecné noviny do polohy novín obecného úradu. P.
Goliašová poukázala na možnosť skombinovať dva “rozmery” časopisu – obecnoinformačný a kultúrno-spoločenský. V redakčnej rade, alebo v pracovnej skupine, by
boli aj zástupcovia z Komisie. Ku konkrétnym záverom a hlasovaniam neprišlo,
nakoľko Komisia nebola uznášaniaschopná.
Postrehy členov:
- nech agentúra vydáva iba noviny
- nech je to opäť Chorvatan
- zopakovať výberové konanie
- kam pôjdu peniaze z reklamy, keď sa platí za vydanie paušálne
- ako je riešený priestor na uverejnenie opravy (v kódexe nie je uvedený rozsah)
- ako a kedy sa dá vyhodnotiť monitoring
- p. Vydrová spraví právnu analýzu VO a bude informovať členov Komisie
Prítomní členovia Komisie vzali na vedomie:
Po vydaní najbližšieho čísla navrhujeme vypovedať zmluvu s Neopublic, zároveň
stanoviť podmienky zadania pre prieskum trhu. Všetkých 6 členov súhlasilo s týmto
znením.
6. Školstvo v obci. P. riaditeľka Leštinská vysvetlila proces prijímania detí do MŠ, kritériá
aj zákonné postupy. Túto problematiku riešila s členmi priebežne, mailovou

komunikáciou, podľa dopytu rodičov. Záujem o MŠ ďaleko prevyšuje kapacity.
Zriaďovateľ získal dotáciu v hodnote takmer 170 tisic eur, tieto sú účelovo viazané na
kúpenie dvoch modulov, situované by mali byť v lokalite novovznikajúcej školy.
P. Hudecová opätovne poukázala na potrebu riešiť primárne vzdelávanie, ktoré je zo
zákona pre zriaďovateľa záväzné.
Ďalšou možnosťou ako riešiť patovú situáciu v MŠ je využiť priestory budúcej novej
školy aj pre MŠ. Po kolaudácii školy (ZŠ) vyvinie zriaďovateľ úsilie, aby neobsadené
priestory boli poskytnuté MŠ. (zmena účelu využitia)
Vedenie školy zriaďovateľovi predloží (oznámi) požiadavky na personálne
zabezpečenie chodu školy pri zvýšenom počte žiakov.
7. Otázka zmeny prevádzkovej doby MŠ a ŠKD
Táto problematika sa na Komisiu dostala zo záverov Rady školy, kde členovia RŠ
odporučili zmeniť prevádzkovú dobu z pôvodných do 17.30 na 17.00 hod. Táto
požiadavka vychádza z odborného prostredia – Rady školy, ktorá takto žiada a
odporúča na základe štatistických ukazovateľov využívania prevádzkovej doby MŠ a
ŠKD.
Prítomní členovia vzali na vedomie odporúčanie RŠ so súhlasom a odporučili OcZ a
starostovi obce rešpektovať závery oboch spomínaných inštitúcií (Rada školy,
Komisia).
8. Tvorba plánu práce komisie
Tento dokument by si mali vytvoriť členovia Komisie a predložiť ho OcZ a starostovi.
Prítomní členovia sa zhodli na časovom vymedzení – vždy na jeden kalendárny rok,
zapracujú už ohlásené akcie poriadané obcou. Dokument budú tvoriť svojimi
pripomienkami, návrhmi všetci členovia, elektronickou komunikáciou, do júnového
zasadnutia Komisie.
9. Šport – aktuálne info podal p. Borovský. Športovcom sa darí, pribúda detí, čo má za
následok málo priestoru na tréning, šatne, zázemie, málo trénerov. Najdôležitejšia
otázka vlastníctva ihriska (predaj, prenájom, súkromná investícia) je nedoriešená.
Odporúčania na zlepšenie informovanosti: Na obecný web, prípadne FB dávať
informácie (aj foto) pre verejnosť o plánovaných zápasoch a ich o výsledkoch.
21.6. 2015 sa uskutoční Grobcup – turnaj futbalistov z Chorvátskeho, Slovenského,
Veľkého Grobu. Tentokrát na našej pôde. Pozvánka bude na dostupných miestach –
web, FB, letáčiky. Pozvaní sú starostovia menovaných obcí. Na akcii sa podieľa OU,
OŠK, sponzori.
10. Príprava Etického kódexu
Dokument ktorý bude obsahovať protikorupčné opatrenia a zásady transparentnosti
pripraví p. Goliašová, členovia budú prizvaní na spoluprácu. Na podnet p. Kolčáka sa
využijú dostupné informácie, skúsenosti a metodika TIS (Transparency international
Slovensko).
11.VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska – dokument mali členovia k nahliadnutiu
vopred, postrehy a komentáre p. Šurínová (ospravedlnená) poslala mailom, boli
preposlané p. Velčekovi, tvorcovi VZN na posúdenie a zapracovanie. Členovia a
diskutujúci občania sa zhodli v názore, že by spomínaný dokument mal obsahovať aj
situačný nákres pohrebiska. Komisia o VZN nehlasovala, ceny a otváracie doby nikto
nepripomienkoval.

12. Programové priority starostu obce Chorvátsky Grob na volebné obdobie 20142018 mali členovia k nahliadnutiu krátko pred zasadnutím, komentár a doplnok p.
Šurínová poslala mailom, (riešenie kriminality a nezodpovedných majiteľov psov)
bol zaslaný p. starostovi ako predkladateľovi. Prítomní sa zhodli na názore, že tém
je veľa a niektoré sú formulované všeobecne, absentuje téma šport. P. Goliašová
vyjadrila názor, že zoradenie tém podľa priorít (čo niektorí navrhovali) je nereálne,
niektoré problémy sa riešia dlhšie, a rovnako sa nedajú odhadúť na aké témy budú
vypísané výzvy a dotácie.
13. Diskusia, rôzne. Prítomní občania sa vyjadrovali priebežne k práve preberaným
bodom, dotazovali sa členov, navrhovali riešenia.
14. Predsedníčka a podpredsedníčka poďakovali prítomným členov a ostatnej
verejnosti za podnetné pripomienky a návrhy riešení.

