Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 22.06.2017
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Prerokovanie žiadostí na opravu a údržbu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Galanta
2. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
3. Rôzne
Otvorenie
PaedDr. Peter Černý, predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných členov
komisie školstva, zástupcu prednostu mesta Luciu Galambosovú, vedúcu oddelenia
spoločenských služieb Mgr. Líviu Geškovú, metodika školstva a riaditeľov dvoch škôl
PaedDr. Radoslava Forra a PaedDr. Petra Barteka, ktorí boli privolaní z dôvodu upresnenia
informácií ohľadne žiadostí o finančné prostriedky z fondu opráv. Členov komisie oboznámil
s programom zasadnutia, ktoré bolo jednomyseľne schválené.
1. Prerokovanie žiadostí na opravu a údržbu škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
1. Žiadosť ZŠ, Štefánikova
a) oprava elektroinštalácie
b) maľovanie vnútorných priestorov školy
c) prečerpávač odpadovej vody
PaedDr. Peter Černý – informoval riaditeľa PaedDr. Radoslava Forra o rozhodnutí komisie
školstva z posledného zasadnutia, na základe čoho mu odovzdal slovo, aby prítomných
informoval o prácach, ktoré sa majú vykonať počas prázdnin na základe jeho žiadosti.
PaedDr. Radoslav Forro – informoval prítomných o jednotlivých úkonoch, ktoré sa majú
vykonať v ich zariadení a odôvodnil jednotlivé práce.
Predseda komisie dal priestor členom komisie školstva hlasovať o pridelení finančných
prostriedkov na jednotlivé práce
a) Oprava elektroinštalácie
Komisia školstva jednohlasne odsúhlasili poskytnutie finančných prostriedkov na
opravu elektroinštalácie vo výške 4 900 €.
b) maľovanie vnútorných priestorov
Komisia školstva jednohlasne odsúhlasila poskytnutie finančných prostriedkov
na maľovanie vnútorných priestorov vo výške 2 000 €
c) prečerpávač odpadovej vody
Komisia školstva jednohlasne odsúhlasila poskytnutie finančných prostriedkov
na prečerpávač odpadovej vody vo výške 4 700 €.
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Komisia školstva schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na opravu
elektroinštalácie, maľovanie vnútorných priestorov, prečerpávač odpadovej vody v
celkovej výške 10 600 € po odrátaní spoluúčasti žiadateľa vo výške 1 000 €.
2. Žiadosť ZŠ Gejzu Dusíka – výmena podlahovej krytiny
PaedDr. Peter Černý – odovzdal slovo riaditeľovi PaedDr. Petrovi Barterkovi, aby
informoval komisiu o prácach a predložených cenových ponukách.
PaedDr. Peter Bartek – riaditeľ školy potvrdil slová komisie školstva, že cenové ponuky sú
na prvý pohľad rovnaké a identické ako keby ich robil jeden človek a preto dal vypracovať
nové cenové ponuky.
Komisia školstva schvaľuje finančné prostriedky na výmenu podlahovej krytiny vo
výške 2 600 €.
3. Žiadosť ZUŠ Josepha Haydna – oprava a náter fasády
Komisia školstva žiadosť ZUŠ Josepha Haydna neschválila poskytnutie finančných
prostriedkov na opravu a náter fasády z dôvodu nedoloženia požadovaných ďalších
dvoch cenových ponúk.
1. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
1. Žiadosť ZUŠ, Štvrť SNP – oprava vlhnutia steny a odstránenie havárie na
ústrednom kúrení
Odborné stanovisko bolo odoslané komisii školstva elektronickou formou.
Komisia školstva žiada pani riaditeľku, aby na základe odborného stanoviska dala
vypracovať nové cenové ponuky a predložila ich na septembrovom zasadnutí komisie
školstva.
1. Rôzne
PaedDr. Peter Černý – informoval prítomných o žiadosti riaditeľa ZŠ Gejzu Dusíka
o navýšenie finančných prostriedkov na pracovnú silu do kuchyne.
Mgr. Ján Marsall – sumu, ktorú požaduje pán riaditeľ je prerátaná podľa prepočtu
pracovných síl na jedného žiaka?
Mgr. Lívia Gešková – suma, ktorú žiada pán riaditeľ z rozpočtu mesta, je vypočítaná podľa
počtu predpokladaných stravujúcich od 1.9.2017 /369 osôb, teraz majú 330 osôb/ v zmysle
vyhlášky MŠVVaŠ SR. Jedná sa o sumu vo výške 2 226 € od septembra do decembra.
7 – hlasovali za
Komisia školstva jednomyseľne súhlasí s navýšením finančných prostriedkov pre ZŠ
Gejzu Dusíka na jednu pracovnú silu v kuchyni september-december 2017 vo výške
2 226 €.
Mgr. Lívia Gešková – informovala o doplnení žiadosti MŠ, Nová doba o asistenta učiteľa,
kde pani riaditeľka rozpísala navýšenie finančných prostriedkov na školský rok 2017/2018.
Jedná sa o sumu 931,00 €/mesiac, čo činí od septembra – decembra 2017: 3 724,00 € a od
januára do júna 2018: 5 586,00 €.
Komisia školstva jednomyseľne súhlasí s navýšením finančných prostriedkov na mzdy
a odvody pre asistenta učiteľa pre MŠ, Nová doba vo výške 931,00 €/mesiac, čo činí od
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septembra do decembra 2017: 3724,00 € a od januára do júna 2018: 5 586,00 €, spolu na
školský rok 2017/2018: 9 310,00 €.

PaedDr. Peter Černý sa poďakoval za účasť a poprial príjemný oddych počas prázdnin.

V Galante, dňa 26.06.2017
Zapísala: Mgr. Juraj Bottka

PaedDr. Peter Černý v.r.
predseda komisie
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