Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 14.12.2017
Prítomní:
/ podľa prezenčnej listiny/
Program:
1. Prerokovanie žiadosti ZŠ Gejzu Dusíka na odstránenie na teplovodnom potrubí.
2. Rôzne
Otvorenie
Mgr. Laszló Benkovics, privítal na zasadnutí všetkých prítomných členov komisie školstva,
riaditeľku Základnej školy Gejzu Dusíka, metodika školstva a oboznámil ich s programom
zasadnutia, ktorý bol jednomyseľne schválený.
1. Prerokovanie žiadosti ZŠ Gejzu Dusíka na opravu teplovodného potrubia.
Materiál bol odoslaný elektronickou formou.
Mgr. László Benkovics odovzdal slovo Mgr. Ulrike Ranincovej, aby na základe požadovaných
faktov z predchádzajúceho zasadnutia komisie školstva informovala prítomných o havarijnom stave
na teplovodnom potrubí.
Mgr. Ulrika Ranincová – využitie toľkého materiálu, ktoré je uvedené aj v cenovej ponuke je
z dôvodu, že potrubie bude vedené z rozvodne a prechádzať bude cez osem miestností, ktoré idú po
vnútornom obvode stien jednotlivých miestností a zároveň sú tu rôzne odbočky k miestam spotreby.
Takéto riešenie je momentálne najjednoduchším riešením, nakoľko k budove nie je ani projektová
dokumentácia a na základe zisťovaných skutočností je potrubie vedené v betóne s hrúbkou 1,5 m,
kde by boli výkopové práce zložité a nie je zaručené, že sa takýto stav nezopakuje, nakoľko potrubie
pod budovou je vo veľmi zlom technickom stave.
Mgr. Jozef Gál – privítal pani riaditeľku Mgr. Ulriku Ranincovú na zasadnutí a poprial jej mnoho
pracovných úspechov. V každej škole sa nachádzajú šachty, kde sú vedené potrubia a je možné cez
tieto šachty riešiť takéto poruchy, ale pravdepodobne sa vo vašej škole takéto šachty nenachádzajú
a tak je toto naozaj jediné riešenie. Zároveň je otázka, či takto vykonané práce budú v súlade s BOZP
a v súlade s hygienou.
Mgr. Ulrika Ranincová - robili sme prieskum budovy aj v spolupráci s odborníkmi a šachty sme
nenašli. Otázku či budú vykonané práce v súlade s BOZP a hygienické požiadavky sme momentálne
nezisťovali, ale nie je problém, aby sme si tento stav cez hygienu overili a následne zaujali
stanovisko.
Mgr. Andrej Tábori – keď odstavíte teplú vodu je viditeľný rozdiel odberu teplej vody ? Jedná sa
mi o to, či to nemá vplyv aj na vykurovanie.
Mgr. Ulrika Ranincová – v mesiaci august bola spotreba 5 m³, v septembri bola spotreba 26 m³
a v mesiaci október 240 m³, na základe čoho bola zistená aj havária a boli vykonané opatrenia, kde
v rámci vlastných nákladov boli vymenené v rozvodni 4 teplovodné ventily. Momentálne sa teplá
voda v kuchyni spúšťa iba v prípade potreby.
Mgr. Jozef Gál – vykurovanie sídliska Sever je riešené cez termálny prameň a nemá súvis
s využívaním teplej vody.
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Mgr. Štefan Fazekas – vyjadrenie pani riaditeľky k danej havárii je pre mňa postačujúca, ale
zároveň by ma zaujímalo aj vyjadrenie stavebného úradu mesta Galanta a zaujatie stanoviska, ktoré
sme vyžadovali na predchádzajúcom zasadnutí.
Mgr. Juraj Bottka – na predchádzajúcom zasadnutí bolo požadované vyjadrenie oddelenia rozvoja
k žiadosti MŠ Sever, kde nám bolo povedané, že na Oddelení rozvoja mesta, Mestského úradu v
Galante nie je odborne spôsobilá osoba, ktorá by Vám mohla takéto stanovisko poskytnúť. Na
posúdenie stavu budovy resp. jej častí je potrebné prizvať odborníka s náležitou odbornou
spôsobilosťou, ktorý vyhodnotí/posúdi stav budovy a poskytne svoje stanovisko. Zároveň je potrebné
zvážiť schválenie finančných prostriedkov na kapitole opráv a údržby, nakoľko o dva týždne je
koniec roka a zostatok finančných prostriedkov prepadne a danú situáciu bude možné riešiť až na
zasadnutí komisie v novom roku.
Komisia školstva jednomyseľne schválila poskytnutie finančných prostriedkov na opravu
teplovodného potrubia na Základnej škole Gejzu Dusíka vo výške 5 766 €.
Mgr. László Benkovics – sa poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.
PaedDr. Peter Černý v. r.
predseda komisie
V Galante, dňa 15.12.2017
Zapísal: Mgr. Juraj Bottka
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