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

Zápisnica z rokovania Komisie pre školstvo, kultúru, šport a vzťahy
s verejnosťou
Zo dňa 10. Septembra 2015 od 18.00 hod. – zasadačka Obecného úradu v Chorvátskom
Grobe

Program:

1. Privítanie, kontrola účasti a uznášaniaschopnosti
2. Školské témy: Začiatok školského roka ZŠ, MŠ, počty nastúpených žiakov
3. Autobus pre školákov do ZUŠ Bernolákovo
4. Športoviská a ihriská v obci, podmienky prevádzky (Ihrisko Monar). Návrh voľnočasových
aktivít pre staršie deti
5. Nová Rada školy - poslanci ako členovia za zriaďovateľa
6. Denné centrum - aktivity a činnosti, návrh na vypracovanie štatútu "materského centra"
7. Priebežné čerpanie dotácií v roku 2015, dni obce - zhodnotenie
8. Kultúrne, spoločenské a športové aktivity v najbližšom období, šport a OŠK
9. Témy ktorých obsah je v kompetencii Komisie a pôjdu do zastupiteľstva, dostavba
telocvične, projekt na zatepľovanie školy, trafostanica
10. Apelovanie na zrušenie zmluvy s agentúrou Neopublic, návrh iného riešenia obecného
periodika
11. Otázky a dotazy členov
12. Diskusia, rôzne, záver
K bodu 1:
Predsedníčka privítala prítomných, skonštatovala, že Komisia nie je uznášaniaschopná
(prítomných 5 členov, 5 hostí, viď. Prezenčná listina). Prítomní členovia Komisie boli
oboznámení s programom zasadnutia, mali ho v mailovej podobe k dispozícii a doplnili ho
svojimi dotazmi a témami.
K bodu 2:
P. riaditeľka Leštinská informovala prítomných o počtoch nastúpených detí do ZŠ a MŠ
v tomto školskom roku (2015/2016). Do MŠ boli prijaté ďalšie deti, nakoľko nie všetky riadne
prijaté nastúpili. Postupovalo sa podľa poradovníka odvolaní.
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K bodu 3: Do Bernolákova (ZUŠ) bude chodiť obecný autobus, v dňoch utorok a štvrtok,
podrobnosti Obecný urad, Školský klub detí, ZUŠ Bernolákovo.
K bodu 4: Športoviská a ihriská v obci, podmienky prevádzky ihriska Monar – návrh členov:
Ihrisko z bezpečnostno-hygienických dôvodov ponechať uzamknuté pre potreby MŠ Monar,
bližšie informácie po plánovanom Rodičovskom stretnutí rodičov v Monare.
K bodu 5: Nová Rada školy – členovia za zriaďovateľa. Predsedníčka Komisie navrhuje do
novej Rady školy delegovať poslancov: Vydrová, Múčková, Michálková, Goliašová (ako
doteraz)
K bodu 6: Aktivity Denného centra spropagovať na obecnej webovej stránke, spolupráca
seniorov z oboch častí Grobu (spoločné akcie už prebiehajú).
K bodu 7: Predbežné čerpanie dotácií – uzávierka (vyúčtovanie) v januári, časť akcií už
prebehla, na potrebu vyúčtovania budú prijímatelia dotácie upozornení. Zhodnotenie „Dní
obce“ – finančný limit (rozpočet na akciu) bol aj vďaka sponzorom dodržaný, nebol navýšený.
K bodu 8: Najbližšie akcie obce – podľa schváleného „termínovníka“, Október – mesiac úcty
k starším, Vítanie detí. Pretrvávajúce problémy s priestormi na spoločenské udalosti, školská
jedáleň je kapacitne nedostačujúca.
K bodu 9: Predložený materiál: Zverenie správy nehnuteľností vo vlastníctve obce Chorvátsky
Grob
Základnej škole s materskou školou, Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
Pripomienkovala p. riaditeľka Leštinská, pripomienky odovzdané prítomnému zástupcovi
obce.
P. Michálková informovala o podanom projekte na energetický audit budovy ZŠ na Školskej.
Potrebná trafostanica (podmienka na rekonštrukčné a stavebné práce) podľa členov Komisie
môže byť situovaná pred poštou (rozhodne zastupiteľstvo).
K bodu 10: Komisia na svojich predchádzajúcich zasadnutiach odporučila zrušenie zmluvy
s agentúrou Neopublic, toto odporúčanie nebolo akceptované.
K bodu 11: Otázky, dotazy a návrhy členov – rôzne
- skoordinovať „družobné aktivity“ či už s Benkovacom, alebo Lipovanmi –
nejednoznačné reprezentovanie obce rôznymi spolkami – potreba spolupráce
a jednotného vystupovania navonok (Skutková, Galovičová, Marková, Goliašová)
- OŠK a vstup obce do štruktúr tohto občianskeho združenia s cieľom podporiť šport
v obci, reprezentovanie obce športom (Vydrová, Borovský)
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-

V Komisii referovať o uzneseniach, ktoré vzalo (alebo nevzalo) do úvahy obecné
zastupiteľstvo, príp. Starosta (Goliašová, Vydrová)
K bodu 12: Záver
Predsedníčka poďakovala prítomným a hosťom za konštruktívnu spoluprácu. Aj
v prípade, že nebude stretnutie členov Komisie uznášaniaschopné, zasadnutie sa
bude konať, pripravené body sa preberú. Závery zasadnutia budú informatívne
a budú zapísané.
V Chorvátskom Grobe dňa 10.9. 2015
Zapísala: Mária Tomanová, Erika Goliašová
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