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 09.05. 2016 o 18.00 hod. v Chorvátskom Grobe

Program:
1. Privítanie a otvorenie, kontrola účasti a uznášaniaschopnosti
2. Počty prijatých detí do MŠ
3. Výstavba ZŠ a MŠ na Čiernej Vode – harmonogram výstavby, stav VO, náhradné riešenia pre
školský rok 2016/2017
4. Rôzne, diskusia, záver

1.
Prítomní:
Daniela Leštinská - člen
Vladimíra Vydrová – predsedníčka komisie
Ospravedlnený:
Peter Bílik – člen
Komisia je uznášaniaschopná.

2.
Pani Leštinská nás oboznámila s počtami prijatých žiadostí do predškolského zariadenia MŠ. Celkový
počet prijatých žiadostí na zápis do MŠ je 127, z toho 93 detí k 31.8.2016 dosiahne viac ako 3 roky,
ostatné môžu byť prijaté v prípade, že bude voľné miesto. 64 detí môže byť prijatých, ak ostanú 2
triedy v OC Monar (40 detí) a 1 trieda na Školskej (24 detí).
Na zápis do ZŠ škola eviduje 67 detí, z toho 18 detí pochádza zo starej časti obce (potreba vytvoriť 1
triedu) a 49 detí je zapísaných z časti Čierna Voda (potreba ďalších 2 tried). Celkovo, vzhľadom na
počet detí, je potrebné rátať s 3 novými triedami.
Komisia konštatuje, že
- súčasný stav školských a predškolských zariadení je poddimenzovaný a existujúce priestory
budovy na Školskej kapacitne ani vybavenosťou nestačia,
- priestory ZŠ majú prevádzkový poriadok na prechodné obdobie s podmienkou dobudovať
telocvičňu so zázemím, ako aj odborné učebne,
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-

pre triedy v MŠ na Školskej je udelená výnimka hygieny na vyšší počet detí v triede iba do konca
školského roku (potreba predĺženia výnimky).

Pani riaditeľka predstavila alternatívy riešenia umiestnenia detí v nasledujúcom školskom roku.
3.
V súvislosti s výstavbou školy na Čiernej Vode a nereálnosti stihnúť termín otvorenia školy k 2.9.2016
boli prezentované alternatívy umiestnenia prihlásených detí (ako ZŠ, tak aj MŠ) – budova ZŠ, Klubový
dom, OC Monar, resp. ich kombinácia. Nakoľko poslanci, ani komisia nedisponuje žiadnymi
informáciami od vedenia obce ohľadne možného zotrvania v OC Monar, všetky prediskutované
alternatívy sú nepodložené faktami a nie je možné nateraz s istotou prijať akékoľvek konečné
riešenie. Pani riaditeľka tieto možnosti a riešenia predstaví starostovi obce na stretnutí 10.5.2016.

Uznesenie:
Školská komisia vzhľadom na nereálnosť výstavby ZŠ podľa predloženého harmonogramu z decembra
2015, ako aj vzhľadom na nedodržanie niektorých podmienok z novembra 2015 (deklarovaná
dostupnosť inžinierskych sietí) a tiež vzhľadom na existenciu vydaného predbežného opatrenia
odporúča OcZ prehodnotiť zámer výstavby ZŠ na Javorovej aleji na pozemku vo vlastníctve
spoločnosti Starland Holding a.s. a zároveň odporúča OcZ zmeniť uznesenie č. 131/2015, ktorým OcZ
A. schválilo pokračovanie zámeru výstavby ZŠ s MŠ v zóne PROMCEN s tým, že prioritne budú
realizované objekty MŠ s jedálňou s výhľadom uvedenia MŠ do prevádzky do roku 2018,
B. poverilo starostu obce hľadaním možností primeraného finančného zabezpečenia výstavby
príslušných objektov z externých zdrojov, ktoré nebudú zvyšovať dlhové zaťaženie obce,
C. poverilo starostu obce v tejto veci konať a v prípade potreby zvolať k tejto otázke mimoriadne
zasadnutie OcZ; nasledovne:
OcZ obce Chorvátsky Grob mení uznesenie 131/2015
A. schvaľuje pokračovanie zámeru výstavby ZŠ s MŠ v zóne PROMCEN s tým, že prioritne budú
realizované objekty ZŠ s jedálňou,
B. poveruje starostu obce v tejto veci konať v súlade s platnými stavebnými povoleniami číslo ÚKaSP223-2015-KK-CENTRUM zo dňa 26.05.2015, ÚKaSP-330-2015-KK-CENTRUM zo dňa 26.05.2015 a OUSCOSZP/2015/4543-G-23-Ry
Hlasovanie: Za: 2, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Ukončenie rokovania: 19:15

V Chorvátskom Grobe, dňa 10.5.2016
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