OBEC CHORVÁTSKY GROB
Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
Po overení

Zápisnica rokovania Komisie pre školstvo, kultúru, šport a vzťahy
s verejnosťou
zo dňa 15. Júna 2015 od 18:00 – zasadačka obecného úradu v Chorvátskom Grobe

Program
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie rokovania, privítanie prítomných
Overenie účasti členov Komisie, prezencia, kontrola uznášaniaschopnosti
Schválenie programu rokovania Komisie, určenie zapisovateľa
Nahliadnutie do zoznamu prijatých detí do MŠ
Návrh VZN č. 15/2015 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob
6. Informácie o MŠ „Monar3“
7. Informácie o ZŠ Čierna Voda
8. MŠ Pezinská, aktuálny stav
9. Obecné noviny – koncepcia
10. Plán a zabezpečenie kultúrnych podujatí – GrobCup, Dni obce
11. Plán Komisie na rok 2015
12. Návrh na vytvorenie komunikačného kanálu obecný úrad – občan
13. Rôzne: požiadavka fary na dotáciu (oprava časti fasády), závery zo stavebnej
komisie – Fit park, všeobecné info – projekt cyklotrás, MHD

1. Rokovanie otvorila, členov a hostí privítala p. Goliašová
2. Kontrola účasti členov komisie – 8 zúčastnených členov, zasadnutie
komisie je uznášaniaschopné, (dodatočne v priebehu bodu 3 sa dostavila
p. Fedorčák, počet prítomných členov 9)
3. Schválenie programu rokovania komisie (Hlasovanie: Za 8, Proti 0, Zdržal
sa 0), Určenie zapisovateľa komisie - p. Michálková (Hlasovanie: Za 9,
Proti 0, zdržal sa 0)

4. Nahliadnutie do zoznamu prijatých detí do MŠ (šk.rok 2015/2016)
Pani riaditeľka školy predložila členom komisie zoznam dátumov narodení
detí, ktoré sa prihlásili do materskej školy a vysvetlila kritériá prijímania detí
do MŠ pre školský rok 2015/2016.
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Uznesenie: Komisia ŠKŠVV konštatuje, že kritéria prijímania detí do
materskej školy boli vedením školy zostavené korektne a zoznam
prijatých/prijímaných detí je v súlade s vopred stanovenými kritériami.
Hlasovanie: Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
5. Návrh VZN č. 15/2015 o určení výšky príspevkov pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob
Predsedníčka komisie informovala o predloženom návrhu VZN č. 15/2015 o
určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Chorvátsky Grob. Riaditeľka školy vysvetlila filozofiu výpočtu
„jednotného poplatku na MŠ“ a ako sa vypočítala suma 65€/dieťa/mesiac.
Poplatok za jedáleň bol posunutý z 2. Finančného pásma do tretieho pásma
podľa schválených finančných pásiem Ministerstvom školstva platného od
1/9/2011. Poplatok za ŠKD sa nemení.
Uznesenie: Komisia ŠKŠVV odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť
predložený návrh VZN č. 15/2015 o určení výšky príspevkov pre školy a
školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob.
Hlasovanie: Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
6. Informácie o „MŠ Monar3“ (zámer)
Pán Michalík vysvetlil riešenie priestorov v OC Monar pre ďalšie dve triedy
materskej školy (Monar3), kedy sa jedna veľká trieda predelí na dve
samostatné triedy a doplní sa požadovaný počet hygienických zariadení.
Náklady na toto riešenie sú odhadované v celkovej sume max. 13tisíc eur bez
vybavenia (stoličky, postele, skrinky), doba rekonštrukcie je odhadovaná na
cca 3 týždne.
Uznesenie: Komisia ŠKŠVV odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť
zámer rozšírenia materskej školy o „Monar3“ pre ďalších cca 45 detí za
podmienok, že po odkonzultovaní návrhu s RUVZBA a následnom vyčíslení
celkových vynútených nákladov predloží túto kalkuláciu investičného
zámeru na konečné schválenie Obecnému zastupiteľstvu.
Hlasovanie: Za 7, Proti 1, Zdržal sa 1
7. Informácia o priebehu VO na novú školu
Predsedníčka komisie informovala o stave verejného obstarávania ohľadom
novej školy na Čiernej Vode. Uchádzač na prvom mieste z VO odstúpil
a momentálne sa rokuje s druhým uchádzačom v poradí. Pani riaditeľka školy
informovala o situácii v krízovom prípade, ak by sa aj druhý v poradí vzdal.
Z tohto pohľadu je riešenie priestorov „Monar3“ absolútne nevyhnutná
záležitosť. V prípade, ak by celková realizácia výstavby novej školy trvala dlhšie
o mesiac (maximálne dva), situáciu vedenie školy vie zvládnuť. Pri dlhšom čase
výstavby treba hľadať okamžité riešenia vzniknutého stavu.
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Uznesenie: Komisia ŠKČVV berie na vedomie informáciu o stave verejného
obstarávania na novú ZŠ.
Hlasovanie: Za 7, Proti 1, Zdržal sa 1
Uznesenie: Komisia ŠKŠVV odporúča Obecnému zastupiteľstvu, aby
zaviazala starostu obce, aby začal intenzívne pracovať na krízovom riešení
vzniknutej situácie ohľadom prijatých detí do ZŠ i MŠ v súvislosti
zabezpečenia vhodných priestorov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho
procesu od šk. roku 2015/2016 a o jednotlivých opatreniach pravidelne
informoval občanov.
Hlasovanie: Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
8. MŠ Pezinská, aktuálny stav
Predsedníčka komisie informovala o stave procesu búracieho konania bývalej
materskej školy na Pezinskej ulici. Momentálne prebieha proces získavania
búracieho povolenia.
Uznesenie: Komisia ŠKŠVV berie na vedomie prednesené informácie.
Hlasovanie: Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
9. Obecné noviny
Predsedníčka komisie informovala členov, že sa pripravuje druhé číslo
Obecných novín Chorvátskeho Grobu. Podpredsedníčka komisie informovala
o stretnutí “redakčnej rady“ – p. Horváthová, p. Tomanová a p. Goliašová
(nebola prítomná na stretnutí) - so spol. Neopublic, na ktorom sa riešil obsah
nasledujúceho čísla – články, obrázky, a pod. Spoločnosť Neopublic je
v prípade negatívnych ohlasov na ďalšie číslo novín pripravená odstúpiť od
zmluvy s obcou. Komisia v minulosti riešila možnosť vydávania časopisu vo
vlastnej réžii, podpredsedníčka komisie vymenovala všetky potrebné vstupy,
ktoré sú dôležité na vydávanie časopisu. V minulosti boli náklady na vydávanie
časopisu vyššie ako s agentúrou Neopublic. P. Fedorčák neverí spoločnosti
Neopublic, pretože ich forma komunikácie je neštandardná a nedostatočná.
Navrhuje vylúčiť kompetenciu a zodpovednosť za obecné noviny z pôsobnosti
komisie ŠKŠVV a dištancovať sa od obsahu novín. Podpredsedníčka komisie
informovala, že služby monitoring médií a PR nie je momentálne dodávaná.
Uznesenie: Komisia ŠKŠVV odporúča Obecnému zastupiteľstvu, aby
zaviazala starostu obce, aby bezodkladne vypovedal zmluvu so spol.
Neopublic.
Hlasovanie: Za 9, Proti 0, Zdržal sa 0
10. Plán a zabezpečenie kultúrnych podujatí – Grob cup, Dni obce
Predsedníčka komisie informovala o pripravovaných akciách v najbližšom
období:
 GrobCup – tento víkend sa uskutoční futbalový turnaj medzi deťmi
a mládežou obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob a Veľký Grob na
futbalovom ihrisku.
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Dni obce – sa uskutočnia 5. Septembra 2015 na dvoch miestach – aj
v starej časti obce aj na Čiernej Vode, momentálne sa kreuje program
a pripravuje zabezpečenie celej akcie. Členovia komisie sú pripravení
pomôcť.

11. Plán Komisie na rok 2015
(p. Skutková opustila rokovanie komisie, počet hlasujúcich členov 8)
Predsedníčka komisie predstavila plán činnosti Komisie korelujúci s plánom
starostu obce, a poslaneckým návrhom p. Bilíka zobratým na vedomie na
rokovaní Obecného zastupiteľstva.
12. Rôzne
 Dotácia na kostol: Predsedníčka komisie prečítala žiadosť miestneho
Rímskokatolíckeho farára o dotáciu na dobudovanie kostola vo výške
3000€.
Uznesenie: Komisia KŠKVV odporúča Obecnému zastupiteľstvu
vyplatenie dotácie na kostol, ak finančná komisia nájde zdroje na
prefinancovanie predmetnej dotácie.
Hlasovanie: Za 8 Proti 0 Zdržal sa 0

Predsedníčka komisie sa poďakovala za účasť na rokovaní a o 22:15
ukončila rokovanie komisie.

V Chorvátskom Grobe, 16. Júna 2015

................................................
Erika Goliašová
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