
                        Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj
                        kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport 

konaného dňa 4.3.2011

Program: 1. Otvorenie.
2. Predstavenie členov komisie.
3. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2011.
4. Diskusia.
5. Záver.

Prítomní: Marcel Špener, Mgr. Miroslava Szitová, Viliam Štrauch, Richard Klubert, RNDr. 
Jana Vozárová.

Neprítomná: Mgr. Dana Cvengrošová

           K bodu č. 1 a 2: Komisiu otvoril a predstavil členov jej predseda Marcel Špener.

           K bodu č. 3:
• P. Szitová, keďže deň predtým zasadala finančná komisia, informovala prítomných 

o zmenách v návrhu rozpočtu, oboznámila členov komisie o škrtoch najmä 
v kapitálových výdavkoch, keďže na strane príjmov obce považuje finančná komisia 
za nereálne príjmy z predaja stavebných pozemkov v časti „Panský kruh“.

• P. Vozárová vyslovila otázku, čo s umývačkou riadu pre ŠJ pri ZŠ na Komenského 
ulici, keďže táto bola schválená už v rozpočte na rok 2010 a má informáciu, že 
umývačka riadu bola z kapitálových výdavkov  vyškrtnutá.

• P. Szitová ubezpečila, že síce o umývačke bola reč, ale určite bude v návrhu rozpočtu 
na rok 2011 a na otázku p. Vozárovej, či v tomto zmysle môže informovať radu školy, 
p. Szitová prisľúbila, že sa o to osobne zasadí.

• Komisia so spokojnosťou prijala správu, že v rozpočte sa nachádzajú aj peniaze na 
medzinárodnú olympiádu „Mládež bez hraníc“.

• P. Vozárová sa taktiež vyjadrila k listu poslancom, ktorý reagoval na zmenu návrhu 
a následne odhlasovanie dodatku č. 2 k VZN č. 86 z posledného obecného 
zastupiteľstva.

• P. Szitová vyslovila názor, že toto VZN nebolo namierené proti ZŠ na Komenského 
ulici, keďže im výška dotácie zostala, ale na vyrovnanie podmienok pre výchovno-
vzdelávací proces v obidvoch školách, aby rodičia, ktorí sa budú rozhodovať, mali 
v obidvoch školách rovnaké podmienky.

• P. Vozárová  podotkla, že ak princíp prideľovania zo štátu pre štátne a neštátne 
zariadenia nie je rovnaký, nemal by byť ani prídel pre jednotlivé školy rovnaký, že to 
považuje za nespravodlivé a v tomto duchu bude informovať aj radu školy. 
P. Vozárová taktiež dodala, že nebude iniciovať zmenu už schváleného VZN č. 86, ale
dúfa, že v budúcnosti toto rozdelenie bude oveľa transparentnejšie, už minimálne 
vzhľadom na počty žiakov v triedach v jednotlivých školách.

• P. Vozárová taktiež požiadala o to, aby sa návrh VZN v budúcnosti prerokoval      
minimálne v našej komisii, keďže ide o celoročný rozpočet, ktorý sa spravidla počas 
roka nemení.

• P. Špener a p. Štrauch spoločne vyslovili nesúhlas s krátením dotácií pre TJ, kde z
návrhu 32 940€ bolo krátené na 20 000€.

• P. Štrauch zdôvodnil, že túto dotáciu potrebujú v takej výške preto, že sa navŕšil počet 



            družstiev a taktiež je potrebné vyplácať 4 trénerov pre mládežnícke kategórie.  
            V uvedenej požiadavke je zahrnutý aj nájom za tribúny vo výške cca 3300€, ktorý TJ  
            platí obci. 

• P. Špener vyslovil požiadavku, či by sa nedal tento nájom odpustiť alebo znížiť na  
minimum, lebo ide vlastne o peniaze, ktoré TJ prídu a hneď sa vrátia obci naspäť.

• P. Špener a p. Štrauch ďalej členov komisie informovali o havarijnom stave tribúny    
jednak z dôvodu kolaudačných závad a hlavne z dôvodu júnových záplav.
Z toho dôvodu je u nich aj vyššia spotreba energií, keďže celé steny sú navlhnuté 
a plesnivejú a je potrebné mať celý čas zapnuté sušičky ( elektrina)  a taktiež aj 
kúrenie, aby sa steny sušili (spotreba plynu).

• P. Szitová dala podnet na preverenie spotreby energií (elektrina a plyn) z rozpočtu   
      vzhľadom  na spomínané situácie spôsobené povodňami. Vyzvala p. Špenera, aby dal  
      podnet na stavebné oddelenie na urýchlené riešenie havarijnej situácie na tribúne TJ. 
• P. Szitová povedala, že bude iniciovať poslanecký prieskum na tribúne TJ.
• V rozprave hovorila komisia aj o zriadení športových tried zameraných na  
      futbal, na čo p. Vozárová odpovedala, že takáto požiadavka zo strany TJ tu už bola  
      aj pri vyššej demografii nebolo možné naplniť takéto triedy.
• P. Štrauch v súvislosti s tým, že sú stále problémy s financovaním TJ, navrhol, aby TJ  
      bola obecným klubom.
• Keďže p. Cvengrošová sa zasadnutia  komisie nezúčastnila, komisia sa rozpočtom 
      pre kultúru nezaoberala a dohodla sa, že sa ešte do obecného zastupiteľstva stretne.  

K bodu č. 5: Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval za účasť a ubezpečil 
členov, že po dohode s p. Szitovou a p. Cvengrošovou oznámi termín ďalšieho 
zasadnutia komisie.

                                                                                        zapísala RNDr. Jana Vozárová 

Predseda komisie


