Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 05.05.2021
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Analýza hospodárenia mesta za rok 2020 – školstvo
2. Žiadosť o úpravu rozpočtu mesta na rok 2021 pre základné školy
3. Plánované letné aktivity CVČ - Spektrum
4. Prerokovanie žiadostí na opravu a údržbu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Galanta
5. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
6. Rôzne (Tvorba programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Galanta na
roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030, ...)
Otvorenie
PaedDr. Peter Černý, PhD., predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných
a navrhol zmeniť program zasadnutia, že z bodu „rôzne“ presunúť Tvorbu PHSR na bod 1.
Navrhnutá zmena programu bola jednomyseľne schválená.
Program:
1. Tvorba programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Galanta na
roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030
2. Analýza hospodárenia mesta za rok 2020 – školstvo
3. Žiadosť o úpravu rozpočtu mesta na rok 2021 pre základné školy
4. Plánované letné aktivity CVČ - Spektrum
5. Prerokovanie žiadostí na opravu a údržbu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Galanta
6. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
7. Rôzne
1. Tvorba programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Galanta na
roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – poprosil Ing. Juraja Srnku, PhD., aby uviedol materiál.
Ing. Juraj Srnka, PhD. – uviedol materiál, ktorý bude predmetom nasledujúceho rokovania
MsZ. Návrh pracovnej skupiny pri spracovaní PHSR tvorí prílohu č. 2 predkladaného
dokumentu. Ponúkol možnosť doplniť členov jednotlivých pracovných skupín z každej
komisie do 11.05.2021.
Mgr. Katarína Barcziová – sa prihlásila za člena v pracovnej skupine.
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Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie Správu o tvorbe PHSR mesta Galanta na
roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030 a deleguje svojho zástupcu, Mgr. Katarínu
Barcziovú do pracovnej skupiny.
2. Analýza hospodárenia mesta za rok 2020 – školstvo
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla materiál.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie Analýzu hospodárenia mesta za rok 2020oblasť školstvo a odporúča MsZ na schválenie.
3. Žiadosť o úpravu rozpočtu mesta na rok 2021 pre základné školy
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla, že prvá žiadosť sa týka normatívnych finančných
prostriedkov MŠVVaŠ SR na rok 2021 pre 4 ZŠ v zriaďovacej pôsobnosti mesta Galanta.
OSS vypracovalo na jeseň 2020 iba návrh na rozdelenie uvedených normatívnych finančných
prostriedkov na základe požiadaviek škôl, ale MŠVVaŠ SR zverejnilo skutočnosť až vo
februári 2021. Druhá žiadosť sa týka presunu prebytku z roku 2020 do fondu „riešenie
havarijných stavov školských objektov“ vo výške 14 464 € a tretia žiadosť sa týka tiež
presunu prebytku finančných prostriedkov z roku 2020 do fondu „opravy a údržba školských
objektov“ vo výške 10 000 € určené na rekonštrukciu MŠ Clementisove sady. Uvedené 2
presuny žiada na základe požiadavky Komisie školstva zo dňa 26.11.2020.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie žiadosti o úpravu rozpočtu mesta na rok
2021 a odporúča MsZ na schválenie.
4. Plánované letné aktivity CVČ - Spektrum
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – požiadal vedúcu OSS o informácie.
Mgr. Lívia Gešková – informovala prítomných o Pláne letnej činnosti, ktoré oddelenie
obdržalo od riaditeľky CVČ - Spektrum.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie informáciu o Plánovaných letných
aktivitách CVČ – Spektrum v predloženom znení.
5. Prerokovanie žiadostí na opravu a údržbu škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – poďakoval členom Komisie školstva za ochotu hlasovať per
rollam za poskytnutie finančných prostriedkov pre ZUŠ J. Haydna na rekonštrukciu strechy
budovy vo výške 30 000 €. Poprosil vedúcu OSS, aby uviedla nasledujúci materiál.
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Mgr. Lívia Gešková – informovala, že na oddelenie bolo doručených 10 žiadostí, ktoré sme
členom poslali v elektronickej podobe spolu s cenovými ponukami, rozpočet je stanovený na
70 000 €, z toho 30 000 € bolo poskytnuté pre ZUŠ J. Haydna, teda zostatok je 40 000 €.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – pri rozdeľovaní finančných prostriedkov zdôraznil, že komisia
chce na školách finančne podporiť hlavne rozsiahlejšie opravy väčších rozmerov, malé
opravy a maľovky by mali školy riešiť z vlastných príjmov. Navrhol žiadosť ZŠ, Štefánikova
kvôli vysokej sume (46 000 €) neriešiť teraz, s tým, že budúci rok bude táto žiadosť prioritne
riešená. Ďalej navrhol žiadosť ZŠ Z. Kodálya na opravu a obnovu bleskozvodov a obe
žiadosti ZŠ G. Dusíka (výmena armatúr na rozdeľovači ústredného kúrenia a opravu
betónovej rampy so schodíkmi pri vchode do školskej kuchyne) presunúť do havarijného
fondu a navrhol rozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé opravy a otvoril diskusiu.
Mgr. Juraj Bottka – navrhol súčinnosť iných oddelení MsÚ, ktoré sú kompetentné riešiť
stavebné práce, väčšie opravy a rekonštrukcie školských objektov, posúdiť relevantnosť
cenových ponúk. Opýtal sa, či by sa nemohol vytvoriť samostatný fond na športové ihriská
v školských areáloch, lebo ihriská sú v dezolátnom stave.
Mgr. János Marsall - vyslovil, že by bolo dobré upraviť pomery, na šport sa dáva oveľa
väčší balík finančných prostriedkov ako na celé školstvo.
Mgr. Juraj Bottka - podporil túto myšlienku.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – odporúčal spraviť prieskum na najbližšie zasadnutie Komisie
školstva, zistiť od riaditeľov ZŠ, v akom stave sú športové ihriská, aby riaditelia dali návrhy,
čo by potrebovali opraviť, zrekonštruovať, aké finančné prostriedky by boli na to potrebné.
Komisia školstva prerokovala jednotlivé žiadosti a jednomyseľne schválila rozdelenie
finančných prostriedkov na opravu a údržbu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Galanta vo výške 35 000 € podľa uvedenej tabuľky s pripomienkou:
- do konca mája 2021 majú školy zabezpečiť tri transparentné cenové ponuky s pečiatkou
a podpisom uchádzača o prácu.
Komisia školstva jednomyseľne schválila, že žiadosti o rekonštrukciu školskej kuchyne ZŠ,
Štefánikova sa bude venovať prioritne v budúcom roku.
P. č. Zariadenie

Žiadosti

Návrh sumy

1.

MŠ, Sídl. Nová doba

Opravárske, maliarske a murárske
práce v pavilóne A

2.

MŠ – Óvoda, Sídl. Sever

Oprava betónovej plochy pred
jedálňou, založenie parkovacej plochy

3.

ZŠ, Sídl. SNP

Oprava a výmena podlahovej krytiny
vo WC a v kuchyni ŠJ

neschválené

4.

ZUŠ J. Haydn

Vybudovanie okapového chodníka na
prednej a bočnej strane budovy

neschválené

5.

ZUŠ J. Haydn

Oprava podhľadu pod strechou na
celej budove školy

3 000 €

6.

MŠ, Sídl. SNP

Oprava podlahy v pavilóne B, bez
maľovania

5 000 €
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20 000 €
4 000 €

7.

ZŠ Z. Kodálya

Oprava ostatných miestností v budove
ŠKD

8.

ZŠ, Štefánikova

Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ

neschválené

9.

ZŠ, Sídl. SNP

Maľovanie priestorov školy

neschválené

ZŠ G. Dusíka

a) Výmena armatúr na rozdeľovači
ústredného kúrenia
b) Oprava betónovej rampy so
schodíkmi

10.

3 000 €

presunuté

6. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – navrhol podporiť uvedené žiadosti a rozdeliť finančné
prostriedky nasledovne:
P. č. Zariadenie

Žiadosti

Návrh sumy

1.

MŠ – Óvoda, Sídl. Sever

Výmena dlažby v kúpelni v triede
Lienky

1 000 €

2.

ZŠ, Sídl. SNP

Oprava fasády a schodov pri hlavnom
vchode školy

3 000 €

3.

ZŠ Z. Kodálya

Oprava, obnova bleskozvodov na
hlavnej budove školy

5 000 €

ZŠ G. Dusíka

a) Výmena armatúr na rozdeľovači
ústredného kúrenia
b) Oprava betónovej rampy so
schodíkmi

8 000 €

4.

Komisia školstva prerokovala jednotlivé žiadosti a jednomyseľne schválila rozdelenie
finančných prostriedkov na riešenie havarijných stavov školských objektov vo výške
17 000 € podľa uvedenej tabuľky.
7. Rôzne
Mgr. Lívia Gešková – informovala prítomných členov komisie, že zápisy do 1. ročníka ZŠ
prebiehali v mesiaci apríl, v mesiaci máj sú zápisy do MŠ a o počtoch otvorených prváckych
tried a zapísaných detí a žiakov v jednotlivých materských a základných školách mesta dáme
informácie na najbližšom zasadnutí komisie.
Ing. Štefan Marczibányi – oznámil, že poslanci plánujú iniciovať navýšenie finančných
prostriedkov v oblasti školstva na najbližšom zasadnutí MsZ.
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Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a stanovil
termín najbližšieho zasadnutia na 02.06.2021 o 15.00 hod.

PaedDr. Peter Černý, PhD., v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 06.05.2021
Zapísala: Mgr. Renáta Zsidóová
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