Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva v Galante
konaného dňa 18. 01. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia: 1. Schválenie návrhu plánu práce komisie na I. polrok 2018
2. Prerokovanie návrhu Výzvy č. 3 pre školstvo
3. Informatívna správa o opravách a údržbách vrátane kapitálových
výdavkov v roku 2017
4. Informatívna správa o čerpaní finančných prostriedkov na odstránenie
havarijných stavov v školách a školských zariadeniach za rok 2017
5. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách
6. Rôzne

Otvorenie:
PaedDr. Peter Černý, predseda komisie, privítal všetkých prítomných a oboznámil ich
s programom zasadnutia, ktorý bol jednomyseľne schválený.
Bod č. 1) Schválenie návrhu plánu práce komisie na I. polrok 2018
Materiál bol odoslaný elektronickou formou.
Predseda KŠ uviedol, že materiál obdržali všetci elektronicky a otvoril diskusiu.
Komisia školstva MsZ v Galante schválila návrh plánu práce komisie na I. polrok 2018
jednomyseľne.
Bod č. 2) Prerokovanie návrhu Výzvy č. 3 pre školstvo
Materiál bol zaslaný elektronickou formou.
Predseda KŠ poprosil vedúcu OSS Mgr. Líviu Geškovú o komentár.
Mgr. Lívia Gešková – predniesla materiál, upozornila na prevedené zmeny vo výzve č. 3 a navrhla
termín na odovzdávanie žiadostí do 19.02.2018.
Členovia komisie školstva súhlasili s navrhnutými zmenami, ako aj s termínom podania žiadostí.
Komisia školstva MsZ v Galante berie na vedomie pripravený návrh výzvy č. 3 Mesta
Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 pre
oblasť: „Vzdelávanie a výchova detí a mládeže – školstvo“ a žiada o dodržanie termínu
19.02.2018 žiadajúcich subjektov. 26.02.2018 KŠ prerokuje jednotlivé žiadosti a zároveň žiada
vedúcu OSS, aby sa všetky obdržané žiadosti preposlali členom komisie do 26.02.2018.
Jednomyseľne odsúhlasené.
Predseda KŠ dodal ďalšie uznesenie k výzve, ktorá bola rozčlenená na dve časti ohľadom
talentovaných žiakov.
Komisia školstva
MsZ v Galante sa jednomyseľne uzniesla, že druhú časť výzvy
„Vzdelávanie a výchova detí a mládeže – úspechy žiakov za školský rok 2017/2018“ bude
v samostatnej časti riešená komisiou školstva po ukončení školského roka.
Bod č. 3) Informatívna správa o opravách a údržbách vrátane kapitálových výdavkov
v roku 2017
Materiál bol zaslaný elektronickou formou.
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Predseda KŠ poprosil vedúcu OSS Mgr. Líviu Geškovú o uvedenie materiálu.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla predmetný materiál. Fin. prostriedky na opravy boli včas zúčtované.
Dodala, že MsZ v Galante na rok 2018 namiesto navrhnutých 70 000€ odsúhlasilo na opravy
a údržbu 60 000€.
Predseda KŠ – sa spýtal, či sa nespomínala na nejakej porade vedenia mesta diskusia ohľadom MŠ
Sever, kde sa žiadali fin. prostriedky na špárovanie, či sa to riešilo, či bol prizvaný statik alebo
odborníci z mesta, či sa neuvažuje o kompletnej rekonštrukcii.
Mgr. Lívia Gešková – z mesta bola na kontrole MŠ Sever Ing. Krišková, vedúca oddelenia rozvoja
mesta, ktorá sa vyjadrila, že o technickom stave budovy vypracuje stanovisko.
Mgr. Jozef Gál – sa informoval, v akom štádiu je žiadosť podaná zo ZŠ SNP v roku 2017 na
odstránenie havarijného stavu strechy pavilónu A.
Mgr. Lívia Gešková – po doručení žiadosti zo ZŠ SNP na mesto, zriaďovateľ obratom postúpil
písomnosť na MŠVVaŠ SR, ktoré požiadavku eviduje, ale finančné prostriedky v roku 2017
neposkytlo.
Komisia školstva MsZ v Galante informatívnu správu o opravách a údržbách v roku 2017
jednomyseľne berie na vedomie s pripomienkou, aby na ďalšom zasadnutí komisie členovia
boli informovaní o postupe prác ohľadom opravy budovy MŠ Sever.
Bod č. 4) Informatívna správa o poskytnutí finančných prostriedkov na odstránenie
havarijných stavov v školách a školských zariadeniach za rok 2017
Materiál bol zaslaný elektronickou formou.
Predseda KŠ poprosil vedúcu OSS Mgr. Líviu Geškovú o uvedenie materiálu.
Mgr. Lívia Gešková – informovala o čerpaní a vyúčtovaní fin. prostriedkov ohľadom havarijných
stavov. Poďakovala sa za fin. prostriedky, ktoré sa školám a školským zariadeniam poskytli a ktoré
sa aj všetky vyčerpali.
Komisia školstva MsZ v Galante berie na vedomie informatívnu správu o poskytnutí
finančných prostriedkov na odstránenie
havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach za rok 2017.
Bod č. 5) Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách
Predseda KŠ sa informoval, či sa objavili nejaké havárie na školách.
Mgr. Lívia Gešková – oddelenie ešte žiadnu žiadosť neobdržalo. Dodala, že MsZ na rok 2018
odsúhlasilo navrhnutých 30 000€ na havarijné stavy na školách a školských zariadeniach.
Bod č. 6) Rôzne
Mgr. László Benkovics – spýtal sa vedúcej OSS, ako postupovalo oddelenie ohľadom otvoreného
listu poslaným občianskými združeniami.
Mgr. Lívia Gešková – OSS uvedený list do dnešného dňa nedostalo.
Predseda komisie záverom poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť, termín ďalšieho
zasadnutia stanovil na 26.02.2018 o 14.00 hod. a ukončil zasadnutie.

PaedDr. Peter Černý v. r.
predseda komisie
V Galante 18.01.2018
Zapísala: K. Forrová
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