Zápisnica č. 02
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a kultúru pri OZ Miloslavov
konanej dňa 12.6.2017

Prítomní členovia komisie :
Mgr. Ľ. Majer, Jana Bakošová, Katarína Kopčoková, Roman Plačintár
Neprítomní členovia komisie :
PaedDr. A.Jančeková, Bc. R.Hudák

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Informácia o aktuálnej situácii v ZŠ
Informácia o aktuálnej situácii v MŠ
Návrh cenníka zmluvných nájmov
Záver

1.

Otvorenie zasadnutia
Stretnutie otvoril predseda Ľ. Majer privítaním prítomných a prednesením programu.

2.

Informácia o aktuálnej situácii v ZŠ
Nakoľko riaditeľka ZŠ A. Jančeková sa ospravedlnila z neúčasti na komisii, Ľ.Majer
sprostredkoval informácie o ZŠ zaslané e-mailom.
Zápis v ZŠ prebehol 5.4.2017. Zapísalo sa 76 prvákov. Prijatých bolo 57 detí, 15 detí bolo
neprijatých, 4 majú odklad. Momentálne sa riešia odklady ďalších detí a chodia ešte odvolania
voči neprijatiu (zatiaľ dve). Od nového školského roka budú do ZŠ prijatí štyria noví pedagógovia.
Od 19.6. do 23.6. idú žiaci (cca 80%) do školy v prírode.
Od septembra 2017 by malo prísť k uzatvoreniu areálu ZŠ, čo znamená problém s parkovaním.
Táto téma bola aj súčasťou diskusie na OZ.

3.

Informácia o o aktuálnej situácii v MŠ

Predseda komisie Ľ.Majer sprostredkoval od riaditeľky MŠ J. Nasarikovej informácie
o aktuálnej situácii v MŠ. Do MŠ bolo prijatých 51 detí, 21 detí bolo neprijatých. Ľ.Majer informoval
o vypracovaní energetického auditu, ktorý zabezpečil p.Karaba. Bol vypracovaný v súvislosti so
zámerom rekonštrukcie časti suterénnych priestorov na mini telocvičňu. Tento zámer sa však
nepodarí realizovať v čase prerušenia prevádzky materskej školy v letných mesiacoch.

4.

Návrh cenníka zmluvných nájmov

Predseda komisie predložil na rokovanie komisie návrh prednostky E.Cibuľovej ohľadne
zmeny cien nájmov v priestoroch budov v majetku obce (Kultúrny dom AD a Miloslava, Komunitné
centrum, MŠ, ZŠ).
Z diskusie vyplynuli nasledovné závery :
- odstrániť nesúlad ceny prenájmu v KD Alžbetin Dvor, MŠ, ZŠ (3 Eurá/hod vs 5 Eur/hod vs
7,50/hod.) – všade prebiehajú krúžky pre deti, v KD AD aj pre dospelých, komfortnejšie
prostredie, vyššie ceny energií, no cena nájmu je najnižšia
- odstrániť nesúlad v neplatení prenájmu – Cigánski diabli, kulturisti nájom neplatia
- zoficiálniť platby športových klubov, momentálne bez evidencie
- odstrániť naviazanosť nájomného domu v Miloslave na vodomer materskej školy – ako je
možné vyúčtovať reálny odber vody obyvateľom nájomného domu?

5.

Záver

Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a konštruktívny prístup a ukončil
zasadnutie.

Zapísal : Mgr. Ľ.Majer, predseda komisie

