Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 06.06.2017
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,
prednostu Mgr. Miroslava Psotu, zástupkyňu prednostu Luciu Galambosovú, vedúcu
oddelenia spoločenských služieb Mgr. Líviu Geškovú, metodika školstva. 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
Materiál bol zaslaný všetkým členom elektronickou formou.
Predseda komisie odovzdal slovo Mgr. Jurajovi Bottkovi
Mgr. Juraj Bottka – informoval prítomných o jednotlivých žiadostiach, ktoré bolo potrebné
doplniť na základe požiadaviek komisie školstva z jej predchádzajúceho zasadnutia.
PaedDr. Peter Černý – pristúpil k prerokovaniu žiadostí jednotlivo.
Mgr. Miroslav Psota – informoval sa, či by nebolo lepšie v budúcnosti volať na zasadnutia aj
riaditeľov škôl a školských zariadení, kde by komisia dostala konkrétne odpovede na otázky
týkajúce sa opráv.
PaedDr. Peter Černý – naším cieľom je riešiť žiadosti komplexne a na základe odborného
posúdenia poskytnúť finančné prostriedky, ktoré boli v minulosti rozdeľované bez vedomia
komisie. Pripomienku pána prednostu beriem na vedomie a súhlasím, aby do budúcna boli
žiadosti prerokované aj za prítomnosti riaditeľov škôl, ak to bude daná situácia vyžadovať.
Mgr. Miroslav Psota – informoval sa, či doložené cenové ponuky zabezpečovali riaditelia
škôl alebo mestský úrad.
Mgr. Lívia Gešková – odpovedala, že firmy oslovujú a cenové ponuky zabezpečujú riaditelia
škôl.
1. Žiadosť MŠ, Nová doba – rekonštrukcia pavilónu A – elektroinštalačné práce, výmena
starých osvetlení, výmena soklových líšt, maliarske práce, výmena krytov na
radiátoroch
6 – hlasovali za
Komisia školstva schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu
pavilónu A – elektroinštalačné práce, výmena starých osvetlení, výmena soklových líšt,
maliarske práce, výmena krytov na radiátoroch vo výške 4 450 €.
2. Žiadosť MŠ, Clementisove sady – výmena radiátorových ventilov s termostatickou
hlavicou.
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6 – hlasovali za
Komisia školstva schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na výmenu ventilov
s termostatickou hlavicou vo výške 3 900 €.
3. Žiadosť ZŠ, Štefánikova -

a) oprava elektroinštalácie
b) maľovanie vnútorných priestorov školy
c) prečerpávač odpadovej vody
Komisia školstva žiada, aby sa na zasadnutie komisie školstva dňa 22.06.2017 o 13:00
hod. dostavil riaditeľ ZŠ, Štefánikova PaedDr. Radoslava Forro a prezentoval svoju
žiadosť.
4. Žiadosť ZŠ Gejzu Dusíka – výmena podlahovej krytiny
Komisia žiada doloženie 2 nových cenových ponúk a vysvetlenie riaditeľa PaedDr. Petra
Barteka predchádzajúcich cenových ponúk na najbližšom zasadnutí.
5. Žiadosť ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Kodály Zoltán Alapiskola – zaobstaranie
umývačky riadu
6 – hlasovali za
Komisia školstva schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na zaobstaranie
umývačky riadu vo výške 4 600 €.
6. Žiadosť ZUŠ J. Haydna – oprava a náter fasády
Komisia žiada osobné riešenie žiadosti s pánom riaditeľom Mgr. Ladislavom
Maťašovským a následné doloženie 2 cenových ponúk.
Komisia školstva berie na vedomie jednotlivé žiadosti na opravu a údržbu a schvaľuje
finančné prostriedky podľa jednotlivých bodov. Zvyšné žiadosti budú prerokované na
najbližšom zasadnutí komisie školstva.
1. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Materiál bol odoslaný všetkým členom elektronickou formou.
1. Žiadosť ZUŠ, Štvrť SNP – oprava vlhnutia steny a odstránenie havárie na ústrednom
kúrení
Komisia školstva žiada do svojho najbližšieho zasadnutia o doloženie odborného
posudku, na základe čoho prerokuje žiadosť.
2. Rôzne
Mgr. Lívia Gešková – informovala prítomných o dnes prijatých žiadostiach, kde riaditeľka
MŠ, Štvrť SNP žiada o navýšenie finančných prostriedkov na asistenta učiteľa na šk. rok
2017/2018 vo výške 564,00 € na mesiac, čo činí v roku 2017 od septembra – decembra
2 256,00 € a v roku 2018 od januára do júna 3 384,00 €. Zároveň informovala o ďalšej
žiadosti MŠ, Štvrť SNP, kde pani riaditeľka žiada o finančné prostriedky z fondu opráv na
rozšírenie zabezpečovacieho systému (alarm). Ďalej informovala o žiadosti MŠ, Nová doba,
ktorá žiada o finančné prostriedky na asistenta učiteľa v šk. roku 2017/2018.
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Komisia školstva jednomyseľne súhlasí s navýšením finančných prostriedkov na mzdy
a odvody pre asistenta učiteľa pre MŠ, Štvrť SNP vo výške 564,00 €/mesiac, čo činí od
septembra do decembra 2017: 2 256,00 € a od januára do júna 2018: 3 384,00 €, spolu na
školský rok 2017/2018 5 640,00 € a zároveň jednomyseľne schvaľuje finančné
prostriedky na rozšírenie zabezpečovacieho systému (alarm) z fondu opráv vo výške
1 000 € pre MŠ, Štvrť SNP. Žiadosť MŠ, Nová doba žiada doplniť o rozpísanie
požadovaných finančných prostriedkov na asistenta učiteľa na jeden školský rok.
PaedDr. Peter Černý sa poďakoval za účasť a stanovil najbližšie zasadnutie komisie školstva
dňa 22.06.2017 o 13:00 hod.

V Galante, dňa 12.06.2017
Zapísala: Mgr. Juraj Bottka

PaedDr. Peter Černý v.r.
predseda komisie
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