Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 28.11.2017
Prítomní:
/ podľa prezenčnej listiny/
Program:
1. Návrh rozpočtu na rok 2018 – oblasť školstva
2. Návrh VZN o určení výšky dotácie 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 2018
3. Vyhodnotenie činnosti komisie za II. polrok 2017
4. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
5. Rôzne
Otvorenie
PaedDr. Peter Černý, predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných členov komisie
školstva, vedúcu OSS, metodika školstva a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý bol
jednomyseľne schválený.
1. Návrh rozpočtu na rok 2018 – oblasť školstva
Materiál bol odoslaný elektronickou formou.
Predseda KŠ odovzdal slovo vedúcej OSS.
Mgr. Lívia Gešková – predložila návrh rozpočtu 2018 – oblasť školstva v troch častiach:
I.
Kapitola - 09 vzdelávanie: voľnočasové aktivity 4 000 € školské programy 10 000 €,
riešenie havárií 30 000 €, a oprava a údržba školských objektov 70 000 €, spolu 114 000
€, zároveň do návrhu rozpočtu na rok 2018 zapracovala finančné prostriedky vo výške
10 000 € na kultúrne a športové podujatia s partnerskými mestami.
II.
Kapitola - 09 kapitálový rozpočet výdavkov, kde zapracovala do roku 2018 finančné
prostriedky vo výške 25 000 € na sprevádzkovanie voľnej triedy na MŠ na ul. Českej a
80 000 € pre ZŠ, Štvrť SNP na termostatizáciu a hydraulické vyregulovanie ústredného
kúrenia budovy.
III.
Rozpis FP na mzdy a bežné výdavky pre jednotlivé školy a školské zariadenia:
normatívne finančné prostriedky z rozpočtu MŠVVaŠ SR 2 613 500 €, rozpočet mesta
1 968 300 €, vlastné príjmy škôl 218 800 €, spolu 4 800 600 €.
Pri zostavovaní rozpočtu zohľadnila 6% navýšenie mzdových prostriedkov pedagogickým
zamestnancom a 4% navýšenie nepedagogickým zamestnancom.
PaedDr. Peter Černý – na sprevádzkovanie triedy v MŠ na Sídl. Sever sa mi 25 000 € zdá veľa,
nakoľko to už raz bola trieda a nemali by tam byť také náklady na zriadenie.
Mgr. Lívia Gešková – nie je to len trieda, ale spálňa, herňa, šatňa a sociálne zariadenie, ktoré je
nefunkčné, zároveň triedu treba vymaľovať a nanovo zariadiť.
Na základe odôvodnenia potrebnej výšky na zriadenie triedy v MŠ na Sídl. Sever predseda komisie
školstva súhlasil s navrhovanou sumou.
Mgr. Andrej Tábori – nepozdávala sa mu suma určená na vyregulovanie ústredného kúrenia na ZŠ,
Štvrť SNP, ktorá nezodpovedá úkonom, ktoré by sa tu mali vykonať.
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Mgr. Ján Marsall – budova ZŠ, Štvrť SNP je zhruba rozlohovo rovnaká ako budova ZŠ Gejzu
Dusíka, kde je možné vidieť aj markantný rozdiel v prevádzkových nákladoch, preto by aj navrhoval
schváliť finančné prostriedky na vyregulovanie ústredného kúrenia.
Mgr. Jozef Gál – v niektorých triedach bude treba meniť aj radiátory, na ktoré nie je možné
montovať hlavice, aj preto je žiadaná suma taká vysoká. Zároveň poznamenal, že s narastajúcim
príjmom z podielových daní, by bolo možné do budúcna navýšiť jednotlivé položky, ktoré by sa
využívali na komplexnejšie úpravy budov, alebo podporu rôznych projektov.
Predseda komisie dal hlasovať o návrhu rozpočtu pre oblasť školstva na rok 2018.
Komisia školstva berie na vedomie návrh rozpočtu školstva na rok 2018 a odporúča ho MsZ
v Galante na schválenie v predloženom znení.
2. Návrh VZN o určení výšky dotácie 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 2018
Materiál bol odoslaný elektronickou formou.
Predseda KŠ odovzdal slovo vedúcej OSS.
V zmysle Zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyplýva obci povinnosť určiť všeobecným záväzným
nariadením výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ
alebo školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, ako aj deň
v mesiaci, do ktorého obec poskytne finančné prostriedky. Uvedené VZN sa určuje každoročne na
príslušný kalendárny rok.
KŠ berie na vedomie Návrh VZN o určení výšky dotácie 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 2018 a odporúča ho MsZ na schválenie.
3. Vyhodnotenie činnosti člena komisie – odborníkov z radov občanov za II. polrok
Predseda komisie navrhol vyplatenie odmeny pre člena komisie–odborníkov z radov občanov za II.
polrok 2017 v plnej výške.
Členovia komisie jednomyseľne súhlasili s vyplatením odmeny pre Mgr. Štefana Fazekaša
v plnej výške.
4. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov na školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
Predseda informoval prítomných o telefonickom rozhovore s pani poslankyňou Vajdovou, ktorá ho
kontaktovala ohľadne rozbitého chodníka v MŠ v Hodoch. Nakoniec sa rozhodli tento problém riešiť
z vlastných zdrojov a preto tu teraz máme iba dve žiadosti.
Mgr. Lívia Gešková – informovala prítomných o dvoch žiadostiach, ktoré prišli na OSS.
a) Žiadosť ZŠ G. Dusíka – žiadosť o finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu na
teplovodnom potrubí.
Členovia komisie sa zhodli na tom, že v cenovej ponuke je uvádzaná veľká spotreba materiálu,
ktorá neprislúcha stavu havárie.
Komisia školstva žiada Mgr. Líviu Geškovú o prerokovanie danej žiadosti s Mgr. Ulrikou
Ranincovou, na základe čoho bude žiadosť ZŠ Gejzu Dusíka opätovne prerokovaná dňa
14.12.2017.
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b) Žiadosť MŠ, Sídl. Sever – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z havarijného
fondu na riešenie havarijného stavu budovy – špárovanie panelov, z dôvodu veľkých trhlín na
vonkajšom plášti budovy.
Predseda komisie skonštatoval, že je to vážny problém, ktorý sa rieši viac rokov a bolo by dobré, ak
by sa týmto problémom zaoberalo aj oddelenie rozvoja mesta, kde pôsobia fundovaní ľudia na
posúdenie stavu budovy a navrhli konkrétne riešenia.
Vzhľadom na rozsiahle poškodenie plášťa budovy KŠ odporúča, aby žiadosť MŠ na Sídl.
Sever bola odstúpená oddeleniu rozvoja mesta.
Odporúčanie komisie školstva bolo jednomyseľne odsúhlasené členmi komisie.
5. Rôzne
Mgr. Lívia Gešková – informovala členov komisie školstva o žiadosti pani riaditeľky Hajnalky
Oláh o opätovné navýšenie finančných prostriedkov pre školský klub. Žiadosť bola postúpená do
finančnej komisie na zapracovanie do rozpočtu.
Komisia berie na vedomie žiadosť ZŠ Z. Kodálya a odporúča ju zapracovať do finančnej
komisie.
Predseda sa poďakoval za aktívnu účasť, spoluprácu a ukončil zasadnutie komisie školstva.
PaedDr. Peter Černý v. r.
predseda komisie
V Galante, dňa 04.12.2017
Zapísal: Mgr. Juraj Bottka
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