Komisia školstva, kultúry a športu pri MsZ v Zlatých Moravciach

Zápisnica
zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu pri MsZ
Dátum: 29.05.. 2019
Prítomní: PaedDr. Pavol Petrovič, PaedDr. Ida Ďurčeková, PaedDr. Štefan Halgaš,
PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Ing. Marián Pánik, Ing. Michal Zolder
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Schválenie programu
Dotácie Kynologického klubu- RNDr. Jozef Paluška
Prepočet nákladov pre PFA FC ViOn
Žiadosť vlastníkov bytov
Návrh VZN o určení výšky príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce
7. Diskusia
8. Záver

K bodu 1/
Otvorenie
Predseda komisie PaedDr. Pavol Petrovič otvoril zasadnutie komisie. Privítal členov komisie
a skonštatoval, že komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, prítomní šiesti členovia komisie.
K bodu 2/
Schválenie programu
Predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Členovia komisie program
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie:
Za: 6 ( Petrovič, Ďurčeková, Halgaš, Ivanovičová, Pánik, Zolder)
Zdržal sa: O
Proti: O
K bodu 3/
Dotácie Kynologického klubu - RNDr. Jozef Paluška
RNDr. Paluška požiadal o možnosť prísť na komisiu a vysvetliť ako to vlastne s jeho
vyúčtovaním bolo. Žiaľ na zasadnutie komisie neprišiel, hoci mu bola pozvánka doručená
v ten istý deň ako všetkým členom komisie a ďalším pozvaným hosťom.
K bodu 4/
Prepočet nákladov pre PFA FC ViOn
Ing. Vaškovičová , technik BOZP a PO - bola pozvaná na zasadnutie komisie na základe
nesúhlasu PFA s výpočtom spotreby energií na športoviskách. Požiadavka bola daná MSKŠ
pre poslankyňu Balážovú na základe zákona o prístupe informácií Vysvetlila, že vychádzala
zo spotrieb energií, nákladov za nájom. Rozpor bol aj v podkladoch z MSKŠ od p. Horváta,
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ktorý jej zadal nesprávne údaje za prenájom ihrísk na prípravné a majstrovské zápasy,
nakoľko sú rozdielne s ohľadom na cenník MSKŠ. Na tento rozdiel poukázala aj kontrolórka
mesta.
p. Horvát, pracovník MSKŠ - PFA využívala ihriská - trénujú 3x do týždňa/ lx mimo
ihriska/ , v telocvični 2x42 hod x 17€/hod= 1428€, na ihriskách sa využíva časť ihriska, tak sa
nemôže rátať plný nájom len 10€/hod. za 288 hodín je to 2880€, na pomocnom ihrisku je
nájom nižší 17 €/hod., na časti ihriska polovičný 288 hodín x 8,5€/hod = 2448€. Prenájom
hlavného ihriska pre cudzie družstvá je komerčná suma 170 €, kde im treba všetko pripraviť,
zabezpečiť usporiadateľov, hlásateľov. Ale PFA si všetky činnosti zabezpečuje sama, preto je
nájom ihriska aj na zápasy 20€= 1320€, celková cena nájmu predstavuje 8076€.
Ing.Pánik - výpočet nákladov, cenník MSKŠ zohľadňuje všetky mzdy, energie, tak, aby
stredisko bolo ziskové.
Ing. Zolder - MsZ schválilo nájomné za 1€ a za 1 O eur energie, prečo sa bavíme o tom, čo už
raz bolo odsúhlasené. P. Balážová stále útočí na PFA. Bol jej zverejnený údaj o nájme vo
výške 24000e, ktorý zverejnila na internete, ktorý je nepravdivý. Verejnosti sa podsúvajú
nepravdy.
Ing.Vaškovičová - od p. Holubovej som dostala požiadavku spočítať všetky energie. Urobila
som to podľa podkladov p. Horváta. Všetky veci boli prejednané a odovzdané p. Holubovej
pred tým, než som ich dala na podpis. Ona zverejnila veci p. Balážovej.
PaedDr. Halgaš - aj škola má presne určené ceny na nájom telocvične. Cena prenájmu za
telocvičňu je nižšia ako 17 € a môže poskytnúť lepšie služby, v cene za prenájom je všetko.
Bc.Holubová -na internet sa informácia dostala od p. Balážovej v zmysle zákona 211.
Otázkou je, či suma, ktorá bola vypočítaná je správna alebo nie. Tu je priestor, aby sme sa
dohodli.
Ing. Vaškovičová - vypočítala energie a prenájom, tieto sumy sú spojené. Na základe
podkladov p. Horváta, bola odsúhlasená, na toho bola odoslaná p. Holubovej. Potom vznikol
problém, kto dal p. Balážovej údaje, ktoré zverejnila. V budúcnosti vôbec nemusím
prepočítavať energie, podľa počtu hodín a prenájmov môže p. Horvát vypočítať celkovú sumu
prenájmu.
p.Horvát - suma 24 tisíc bola daná p. Balážovej s tým, že si neuvedomili, že nemôžu počítať
aj nájom aj energie, pretože v nájme sú už započítané aj energie. Tým vznikol celý problém.
p. primátor - v 17 € prenájmu je započítaná aj voda, aj energie, takže nie je čo riešiť.
p.Horvát - nie sú merače, energie sa dajú ťažko vypočítať, preto buď sa budú rátať energie
alebo sa bude rátať prenájom. V nájme sú započítané aj energie.
Ing. Zolder - p. Balážová by mala vedieť, že MSKŠ má cenník, z ktorého si každý vie
vypočítať podľa hodín celkovú sumu za prenájom.
PaedDr. Petrovič - na ujasnenie 15 396 € bol vypočítaný nájom podľa cenníka MSKŠ, podľa
skutočných hodín a nájmu je to reálne len 8076 €, táto suma je už navýšená o nejaký zisk.
V budúcnosti by sa mal použiť výpočet: cenník MSKŠ x skutočný počet hodín prenájmu,
povedať verejnosti, že je suma vypočítaná vrátane energií.
Bc.Holubová - p. Balážová si žiada vyčísliť aj náklady personálu, aké sú mzdy
zamestnancov. To nevie vyčísliť, pretože ihriská sa musia upravovať, kosiť, či tam niekto
trénuje alebo nie, či ich niekto využíva, o areál sa treba starať.
PaedDr. Petrovič poďakoval za účasť na zasadnutí p. Vaškovičovej, p. Holubovej a p.
Horvátovi.
Záver: výpočet zodpovedá podľa skutočne odohraných hodín
Komisia prijala správu o výpočte nákladov. Zhodla sa, že je správne vypočítaný podľa
skutočne odohraných hodín a podľa.

Uznesenie č. 14/2019
Komisia školstva, kultúry a športu prijala správu Ing, Vaškovičovej a p. Horváta o výpočte
nákladov. Súhlasí s výpočtom podľa skutočne odohratých hodín a cenníka MSKŠ, v ktorom
je zahrnutá sú zahrnuté aj energie.
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Za: 6 ( Petrovič, Ďurčeková, Halgaš, Ivanovičová, Pánik, Zolder)
Proti: O
Zdržal sa: O
K bodu 5/
Žiadosť vlastníkov bytov
PaedDr. Petrovič prečítal sťažnosť nájomníkov bytov
Primátor - naozaj tam chodia len výrastkovia, robia tam neporiadok.
Uznesenie č. 15/2019
Komisia školstva, kultúry a športu prerokovala návrh vlastníkov bytov a súhlasí so zrušením
pieskoviska a následnou revitalizáciou detského ihriska.
Za: 6( Petrovič, Ďurčeková, Halgaš, Ivanovičová, Pánik, Zolder)
Proti: O
Zdržal sa: O
K bodu 6/
Návrh VZN o určení výšky príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto
Zlaté Moravce
Mgr. Hollá informovala komisie o pripravovanom VZN . Zmeny sa týkajú predovšetkým
školských jedální. Od O 1.09.2019 budú dostávať dotáciu na obedy v sume 1,20 € všetci žiaci
základných škôl. VZN určuje postup pri neodhlasovaní sa detí a žiakov z obedov, pre žiakov
ZŠ je navrhnuté platiť režijný poplatok 3€ mesačne za každé dieťa. Od septemra 2019 platia
nové finančné pásma pre stravovanie. Je navrhnutý zvýšený poplatok za školský klub a za
krúžky v CVČ, zvýšený poplatok za deti počas prázdnin v júli a auguste.
Uznesenie č. 16/2019
Komisia školstva, kultúry a športu prerokovala návrh VZN o určení výšky príspevkov
zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce a odporúča na schválenie do
MsZ
K bodu 7
Diskusia
Ing. Zolder - bolo by možno zobrať štadión koncesnou zmluvou do nájmu na obdobie 10-15
rokov, aby prišlo k zveľadeniu štadióna. PFA by bola ochotná zveladiť majetok mesta, aby
v telocvični aj na štadióne boli vytvorené lepšie podmienky
PaedDr. Ivanovičová - prečo nezveľadila PFA doteraz, keď priestory užíva
Ing. Zolder - PFA pomohla vždy technikou, pomáhame školám, ani mesto nepomohlo.
Príkladom by mohol byt' zimný štadión, ktorý sa týmto spôsobom zveľadil
p. Primátor - mesto bolo úspešné v projekte Vodozádržné opatrenia z EŠF, kde mesto získalo
200tisíc euro na zachytávanie dažďovej vody, automatické zavlažovanie ihrísk. Za 5 rokov sa
nemôže ihrisko prenajať, nesmie podiel komerčných nájmov nesmie prekročiť 20%
PaedDr. Petrovič - takto by sa mohli opraviť aj sociálne zariadenia. A nie sú projekty, tak
použiť finančné prostriedky z nájmu
p. Primátor - mesto získalo FP na multifunkčné ihrisko 40 x 20 metrov pri Základnej škole na
Pribinovej ulici spolu s detskými hernými prvkami. Pripravuje sa návrh na spolufinancovanie
projektu - pokračovanie 2.etapy rekonštrukcie Materskej školy na Kalinčiakovej ulici. Pôjde
o sumu asi 500 tisíc eur - výmena sociálnych zariadení, otvorových konštrukcií, strechy,
fasády. ZŠ Pribinova bola úspešná v projekte Inovatívne formy vzdelávania prírodovedných
predmetov a čitateľskej gramotnosti - na 3 roky cca 90tisíc eur.
PaedDr. Ivanovičová - mala by výjsť výzva na atletické ovály
Mgr. Hollá - informovala členov komisie o požiadavkách školských jedální pri základných
školách. Pri zvýšení počtu stravníkov je potrebné zakúpenie strojov a zariadení, čipového
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systému a riadov asi 45 tisíc eur. Pracovné sily budú riešiť riaditeľky základných škôl cez
projekt Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Záver
Predseda komisie školstva, kultúry a športu PaedDr. Petrovič ukončil zasadnutie a poďakoval
všetkým prítomným za aktívnu účasť.
V Zlatých Moravciach 29.05.2019

'

Zap1sala: ............................
Mgr.
f) Danuša
�Hollá

. . . . .......�----e:::........

PaedDr. Pavol Petrovič
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