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

Zápisnica
z rokovania Komisie školskej, kultúrnej a vzťahy s verejnosťou
konanej dňa 03.11.2016 o 17:00 hod. v Chorvátskom Grobe

Program:
1. Privítanie a otvorenie, kontrola účasti a uznášaniaschopnosti
2. Priestory pre voľnočasové aktivity obyvateľov obce
3. Rôzne, diskusia, záver
1.
Prítomní:
Daniela Leštinská - člen
Vladimíra Vydrová – predsedníčka komisie
Ospravedlnený:
Peter Bílik – člen
Hostia:
Peter Borovský
Erika Goliašová
Daniela Keblešová
Martina Múčková
Eva Marková
členky Chorvatanky
zástupkyne seniorov
Komisia je uznášaniaschopná.
2.
Rokovanie komisie bolo iniciované pani riaditeľkou Leštinskou a na základe podnetu pána farára, že
cirkev má záujem prenajať priestory fary (na účely rozšírenia priestorov školy). Pani Leštinská po
obhliadke priestorov vyhodnotila, že pre školu tieto priestory (z hygienického a legislatívneho
hľadiska) vhodné nie sú (miestnosti sú malé a pre triedy alebo ŠKD nevhodne umiestnené a členené).
V objekte sa nachádza celkovo 6 miestností a zázemie, ktoré by boli vhodné napr. na obecné alebo
cirkevné centrum voľného času, ktoré by mohlo spájať deti a seniorov. Na dvore je stará hospodárska
budova. K dispozícii je aj pivnica (využitie napr. na vybavenie keramickej dielne s kruhom a pecou).
Prítomní poslanci sa oboznámili s touto myšlienkou. Po diskusii so zástupcami Chorvatanky, seniorov,
ako i po zvážení technického stavu objektu a výšky potrebných investícií, ako i momentálnych priorít
obce prítomní dospeli k tomuto záveru:
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OBEC CHORVÁTSKY GROB
Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
Osloviť pána farára a poprosiť o zaslanie návrhu nájomnej zmluvy na priestory v objekte fary so
zadefinovanými podmienkami, najmä cenou nájmu, dobou nájmu a podmienkami účelu využitia.
Priestory by mali slúžiť pre potreby Chorvatanky (nácvik, stretávanie sa, výučba jazyka, umiestnenie
krojov a ostatných relikvií súboru).
Uznesenie č. 1:
Školská komisia
odporúča
poslankyniam Vydrová a Goliašová osloviť pána farára a informovať prítomných zástupcov spolkov
a združení, poslancov a vedenie školy o navrhovaných podmienkach nájomnej zmluvy – cena, účel,
doba nájmu.
3.
K uvedenému prebehla krátka diskusia. Otvorila sa aj otázka využitia priestorov tzv. Pastýrny.
Nakoľko ide o nehnuteľnosť vo vlastníctve obce, nachádzajúcu sa v samotnom centre obce,
rekonštrukcia týchto priestorov by znamenala zhodnotenie obecného majetku. V tomto – vlastnom
priestore, by následne mohli prebiehať akékoľvek voľnočasové aktivity. Chátranie tejto nehnuteľnosti
a ponechanie jej využitie na účely umiestnenia prevádzky (rozumej skladisko, garáž, smetisko na
pozemku o výmere 100 – 120 m2) nie je efektívne a hospodárne.
Cieľ: nájsť potenciálne zdroje na financovanie obnovy (EÚ fondy, projekty, ...). Pani Goliašová
poskytne školskej komisii dokumentáciu k tomuto objektu (minimálne LV, výpis z katastrálnej mapy,
a pod.).
V závere p. Vydrová poďakovala prítomným za konštruktívne návrhy a rokovanie ukončila.
Ukončenie rokovania: 18:15

V Chorvátskom Grobe, dňa 03.11.2016
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