Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 26.11.2020
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
2. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020
3. Návrh rozpočtu na rok 2021 – oblasť školstva
4. Návrh prílohy k VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského
zariadenia so sídlom na území mesta Galanta na rok 2021
5. Informatívna správa o zbere údajov za školský rok 2020/2021
6. Informatívna správa o opravách a údržbe v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta za rok 2020
7. Návrh plánu práce komisie na I. polrok 2021
8. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
9. Vyhodnotenie činnosti komisie za II. polrok 2020
10. Rôzne

Otvorenie
PaedDr. Peter Černý, PhD., predseda komisie, privítal na zasadnutí všetkých prítomných
členov KŠ, aj hostí. Oboznámil všetkých prítomných s programom zasadnutia, ktorý bol
jednomyseľne schválený.
1. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Ivan Szolga – uviedol predmetný materiál, ktorý bol aktualizovaný poslaneckým
návrhom z posledného zasadnutia MsZ, doplnili sa pripomienky príslušných odvetvových
komisií MsZ a vychádzalo sa aj z nariadení NKÚ.
Komisia školstva prerokovala návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
a odporúča MsZ v Galante na schválenie bez pripomienok.
2. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020
PaedDr. Peter Černý, PhD. – dal slovo Mgr. Lívii Geškovej, aby uviedla nasledujúci
materiál.
Mgr. Lívia Gešková – informovala o navýšení rozpočtu pre 4 ZŠ, o ktoré zriaďovateľ
požiadal MŠVVaŠ SR prostredníctvom dohodovacích konaní kvôli pandémii COVID-19.
Informovala o znížení normatívnych finančných prostriedkov podľa počtu žiakov
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k 15.09.2020, o úprave rozpočtu 5 MŠ a ich ŠJ a o navýšení rozpočtu MŠ Sídl. Sever kvôli
odstupnému.
Komisia školstva berie na vedomie návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 a odporúča MsZ
v Galante na schválenie bez pripomienok.
3. Návrh rozpočtu na rok 2021 – oblasť školstva
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – dal slovo Mgr. Lívii Geškovej, aby uviedla nasledujúci
materiál.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla materiál.
Mgr. János Marsall - navrhol sumu na riešenie havarijných stavov školských objektov
z 30 000 € zvýšiť na 40 000 €.
Ing. Štefan Marczibányi – odporúča, aby riaditelia MŠ a ZŠ začali s rekonštrukciou
rozvodov kúrenia v budovách MŠ a ZŠ, aby sme predchádzali havarijným stavom. Navrhuje
zostatok z havarijného fondu, čo je k dnešnému dňu (k 26.11.2020) 18 464 €, preniesť na rok
2021 a tým navýšiť 30 000 €.
Komisia školstva prerokovala návrh rozpočtu na rok 2021 – oblasť školstva a odporúča
MsZ v Galante na schválenie s pripomienkou:
- navrhnutú položku na riešenie havarijných stavov školských objektov (30 000 €) navýšiť
o zostatok k 31.12.2020.
4. Návrh prílohy k VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa alebo žiaka
školského zariadenia so sídlom na území mesta Galanta na rok 2021
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla predmetný materiál a na rok 2021 navrhuje zmeniť iba prílohu
k VZN č. 1/2019 z dôvodu, že textová časť je vypracovaná všeobecne, schválená MsZ a od
schválenia VZN tie časti právnych predpisov, na ktoré sa nariadenie odvoláva, nezmenili.
Návrh prílohy k VZN vychádza z návrhu rozpočtu na rok 2021 pre školy a školské zariadenia.
Komisia školstva prerokovala návrh prílohy k VZN o určení výšky finančných prostriedkov
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na
dieťa alebo žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Galanta na rok 2021
a odporúča MsZ v Galante na schválenie bez pripomienok.
5. Informatívna správa o zbere údajov za školský rok 2020/2021
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Renáta Zsidóová – uviedla predmetný materiál.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie informatívnu správu o zbere údajov za
školský rok 2020/2021 bez pripomienok.
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6. Informatívna správa o opravách a údržbe v školách a školských zariadeniach
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Lívia Gešková – informovala, že do 26.11.2020 je komisiou školstva schválená
a rozdelená suma vo výške 66 000 € na opravy a údržbu školských objektov v roku 2020.
Navyše na rekonštrukčné práce v MŠ, Sídl. Clementisove sady zostáva v rezerve 10 000 €.
K dnešnému dňu je zostatok 10 000 € + 14,60 €.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie informatívnu správu o opravách a údržbe
školských objektov bez pripomienok.
7. Návrh plánu práce komisie na I. polrok 2021
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – informoval všetkých prítomných o návrhu plánu práce
komisie na I. polrok 2021.
Komisia školstva prerokovala a jednomyseľne schválila návrh plánu práce komisie na I.
polrok 2021 bez pripomienok (príloha č. 1).
8. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Lívia Gešková – informovala, že do 26.11.2020 je komisiou školstva schválená
a rozdelená suma vo výške 22 350 € na riešenie havarijných stavov školských objektov v roku
2020. K dnešnému dňu je zostatok 18 464 €.
Momentálne nemáme žiadosti na riešenie havarijných stavov školských objektov.
9. Vyhodnotenie činnosti komisie za II. polrok 2020
PaedDr. Peter Černý, PhD. – predložil návrh na vyplatenie odmien pre členov komisie –
odborníkov z radov občanov za II. polrok 2020, návrh bol jednomyseľne schválený, tvorí
prílohu č. 2 zápisnice.
Komisia školstva vyhodnotila činnosti komisie za II. polrok 2020 a jednomyseľne schválila
návrh na vyplatenie odmien za II. polrok 2020 pre členov komisie – odborníkov z radov
občanov v zmysle prílohy č. 2 zápisnice.
10. Rôzne
Peter Paška – navrhol po rozhovore s pani riaditeľkou Str. odb. školy obchodu a služieb
vrátiť sa k téme zlučovaniu ZŠ a SŠ. Počet žiakov na SŠ ubúda, počet obyvateľov v Galante
pribúda, budú potrebné nové priestory pre žiakov ZŠ. VÚC v TT tiež podporuje tento
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projekt. Navrhol pre členov KŠ, aby si to pozreli v Bratislave, kde už také združené školy
fungujú.
Mgr. János Marsall – nemusia sa školy zlučovať, dajú sa iba prenajímať priestory, je to
jednoduchšie riešenie z hľadiska legislatívy. Spomínané školy majú rozličných
zriaďovateľov.
Mgr. László Benkovics – sa opýtal, s akým zámerom by sme chceli zlúčiť ZŠ so SŠ a či
plánujeme zlúčiť jednu existujúcu ZŠ.
Peter Paška – odpovedal, že zámer je získať ďalšiu ZŠ v meste Galanta, aby sme nemuseli
stavať novú ZŠ.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – treba o tom diskutovať, keď to bude aktuálne, pouvažovať na
spoločnom stretnutí s vedením mesta, s riaditeľmi ZŠ, s riaditeľkou SOŠ, s VÚC.
Mgr. Lívia Gešková – informovala, že na OSS prišli dve žiadosti. Jedna žiadosť o zvýšenie
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa
v materskej škole podpísaná 5 riaditeľkami MŠ a druhá žiadosť o úpravu výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úpravu nákladov na činnosť školského klubu detí podpísaná 4
riaditeľmi ZŠ.
Mgr. János Marsall – žiadal k žiadostiam priložiť stanovisko od Rady školy, či s tým rodičia
súhlasia a odporúčal až po získaní stanovísk sa venovať žiadostiam.
Komisia školstva ukladá OSS poveriť riaditeľov MŠ a ZŠ, aby priložili k žiadostiam
stanovisko od Rady školy.

Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval členom komisie za aktívnu účasť
a spoluprácu v roku 2020.

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

V Galante dňa 02.12.2020
Zapísala: Mgr. Renáta Zsidóová
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