
MESTO PRE VŠETKÝCH

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mestský úrad

ZÁPISNICA

či 12018 zo zasadnutia komisie školstva a mládeže, ktoré sa konalo 18.1.2018

Miesto Zasadnutia: ZŠ s MŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš
Cas konania: 14.00 hod.
Prítomní:
Clenovía komisie školstva: Ing. Stefan Ganoczy, PhD.

Ph Dr. Gabriela Erhardtová — ospravedlnená
Mgr. Anna Dvorščáková
Ing. Vladimír Stankoviansky
Ľubomír Sova

Poradní členovia komisie školstva:

Tajomník: PaedDr. Marta Gerbocová

Program zasadnutia:

1. Práce na odstránení havarijného stavu v telocvični ZŠsMŠ Okoličianska
2. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne

(PEMMEVA) do siete šköl a školských zaríadení SR
3. Návrh akčného plánu na roky 2018 - 2020 Programu hospodárskeho rozvoja

a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do
roku 2030

4. Rčzne

Príebeh zasadnutia

Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda Ing. Štefan Ganoczy, PhD.
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LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

Pozvaní: doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.

Mgr. Miroslava Erhardtová - ospravedlnená
Mgr. Alena Ridzoňová
Mgr. Art. Eva Ohrad‘anová
Mgr. Dana Gajdošová - ospravedlnená
PaedDr. Zuzana Pavelicová



1. Práce na odstránení havarijného stavu v telocvíčni ZŠsMŠ Okoličianska
Pani riaditeľka PaedDr. Z. Pavelicová previedla členov KS telocvičňami, ktoré nie
sú zdövodu havarijného stavu, po silnej veternej smršti zo dňa 11.07.2017,
v prevádzke.
Na budove je vymenená strecha a strop, nainštalované je nové osvetlenie a
radiátory. Momentálne sa pracuje na odstránení sklo-betónu, osadení nových okien
a na rekonštrukcii socíálnych zariadení. Zostáva výmena paluboviek, rekonštrukcia
šatní, maľovanie a konečné úpravy.

2. Žiadost‘ o súhlasné stanovisko k zaradeníu Súkromnej školskej jedálne
(PEMMEVA) do siete šköl a školských zariadení SR
Predseda KS pripomenul členom KS obsah žiadosti o súhlasné stanovisko
k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne do siete šköl a školských zariadení SR,
ktorú predložil primátorovi mesta LM majiteľ firmy PEMMEVA, Peter Mlynček.
Súkromná školská jedáleň bude zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál
a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení
a zároveň v prípade potreby aj v čase školských prázdnin.
Vedúci odboru školstva doplnil, že:
- od firmy PEMMEVA, ktorá bude prevádzkovatel‘om Súkromnej školskej jedálne,

odoberala stravu súkromná materská škola Stonožka, Liptovský Mikuláš. RUVZ
odbor HDM Liptovský Mikuláš ich však upozornil na to, že do výdajných
školských jedální, ktoré sú zaradené v sieti škól a školských zariadení SR sa
möže dodávat‘ strava len zo školských jedální, ktoré sú zaradené v sjeti škól
a školských zariadení SR.

- v prípade núdze a v čase školských prázdnin by mohla súkromná školská
jedáleň pripravovat‘ stravu aj pre mestské materské školy, ktoré budú v tom
čase v prevádzke. Tím by zamestnancom školských jedální v zriad‘ovateľskej
pösobnosti mesta vzníkol priestor na čerpanie dovoleniek.

Diskusia: zákonná povinnosť obce zaujat‘ stanovisko k žiadostiam o zaradenie
cirkevných a súkromných šköl a školských zariadení do siete (prílohou žiadosti
súkromného, cirkevného zríad‘ovatel‘a podl‘a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve musí byt‘ vyjadrenie obce).

Za: 4 Zdržali sa hlasovania: O
Proti: O

3. Návrh akčného plánu na roky 2018 - 2020 Programu hospodárskeho rozvoja
a socíálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom
do roku 2030
Členovia komisie sa oboznámíli s návrhom akčného plánu na roky 2018 - 2020
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na
roky 201 5-2022 s výhľadom do roku 2030 ešte pred zasadnutím KŠ, ked‘že im bol
vopred elektronicky poslaný.
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Diskusia:
Mgr. Anna Dvorščáková: aká je miera pravdepodobnosti realizácíe aktivít

naplánovaných v akčnom pláne.
Odpoved‘, doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. : náklady na opatrenia/aktivíty naplánované
na rok 2018 sú bud‘ zahrnuté v rozpočte mesta na rok 2018 alebo sme zapojení
v grantových výzvach. Bude sa čakat‘ a reagovat‘ aj na d‘alšie výzvy a jednotlivé
projekty sa budú postupne predkladat‘.
Opatrenía a aktivity naplánované na d‘alšie roky sú v súlade so schváleným PHSR
z roku 2015.

doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. : aby v budúcnosti nevznikali škody na majetku mesta, je
potrebné v rozpočte mesta na d‘alšíe roky vyčlenit‘ finančné prostríedky na údržbu
škól.

Mgr. Alena Ridzoňová: z akčného plánu bude vyňatý umelý trávnik (futbalové
ihrisko pri ZŠ M. R. Martákovej).

Ing. Vladímír Stankoviansky: víta spracovaníe a aktualizáciu PHSR, do pozornosti
dáva novú telocvíčňu na ZŠ, Čsl. Brigády

Za: 4 Zdržalí sa hlasovania: O
Proti: O

4. Rózne

V róznom
• vedúci OŠ upozornil na to, že na školách sú organizované mnohé akcie,

ktoré značne narušujú výchovno-vzdelávací proces.
• prezentácia riaditeľky ZŠsMŠ, Okoličianska, pani PaedDr. Z. Pavelicovej,

z ktorej vyplýva, že škola bola v katastrofálnom stave. Súčasná pani
riadítel‘ka urobila obrovský kus práce na jej obnove.

Uznesenie Č. 0112018 z rokovania komisie školstva a mládeže pri mestskom
zastupitel‘stve v Liptovskom Mikuláši zo dňa 18.1. 2018.

Komisía školstva

I. Konštatuje, že
1. Stavebné práce sú plnom prúde s nasadením väčšej pracovnej sily, avšak

rozsah prác, ktoré treba zrealizovať1 je tak vel‘ký, že ich ukončenie sa
predpokladá najskör v priebehu mesiaca marec. A aj to záleží od
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Priebeh hlasovania:

Záver

Za— 4
Protí—0
Zd ržali sa hlasovania — O

jedálne

Predseda KŠaM Ing. Ganoczy, PhD. pod‘akoval členom za účast‘ a ukončil zasadnutíe.

Prílohy:
č. I Žiadost‘ o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne

(PEMMEVA) do siete škól a školských zariadení SR
Č. 2 Návrh akčného plánu na roky 2018 - 2020 Programu hospodárskeho rozvoja a

sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku
2030

‘7 ‚

V Liptovsko Mikuláši 19.1.2018
Zapísala: PaedDr. M. Gerbocová

Ing. Stefan}zy, PhD.
predseda komisie školstva a mládeže
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poveternostných podmíenok (napr. mráz), ked‘že technológia prác je od nich
často závislá.

II. Odporúča
1. Žiadost‘ o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej

(PEMMEVA) do siete šköl a školských zaríadení SR na schváleníe.

2. Návrh akčného plánu na roky 2018 - 2020 Programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do
roku 2030 — čast‘ ŠKOLSTVO — na schváleníe.
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