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KOMISIA PRE VZDELÁVANIE, KULTÚRU 

A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY 

Miesto konania: Malá sála KD Bernolákovo, 17:00 

Zo dňa 25.11.2021 

________________________________________________________________ 

               V Bernolákove, dňa 26.11.2021 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

napísaná zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity, ktoré 

sa konalo dňa 25.11.2021 v malej sále KD Bernolákovo, so začiatkom o 17,00 hod. 

 

Prítomní: Mgr.Lucia Kancírová, Katarína Koporcová, Ing. Rastislav Požár, Ing. Martina 

Brunel  

Predsedníčka Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity (ďalej len „Komisia 

VKVA“), Ing. Martina Brunel otvorila rokovanie, privítala všetkých prítomných a 

skonštatovala, že Komisia VKVA je uznášaniaschopná.  

Ospravedlnili sa: Mgr. Barbara Hajachová a pani Ing.Emília Biznárová. 

Predsedníčka Komisie VKVA sa pred schválením programu opýtala, či všetci prítomní 

súhlasia s návrhom programu, alebo majú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.  

Uznesenie č. 1 

Komisia VKVA schválila program zasadnutia nasledovne: 

Program: 

1. Privítanie 

2. Voľba overovateľa zápisnice 

3. Návrh VZN o výške a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, 

ŠKD, ŠJ a ZUŠ. 

4. Budova športhotela spoločnosti SPOFIN s.r.o. – aktuálny prehľad – stav 

rozpracovanosti 

5. Fond na podporu športu – výzva 
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6. Prehľad plánovaných kultúrnych a spoločenských akcií v KD Bernolákovo na rok 

2022. Kalendár športových podujatí na rok 2022. 

7. Rôzne 

Hlasovanie: 

Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

K bodu č. 2   

Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý pán Ing. Rastislav Požár. 

Uznesenie č. 2 

Komisia VKVA schvaľuje za overovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia, Ing. Rastislava 

Požára. 

Hlasovanie: 

Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3 

Návrh VZN o výške a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD, 

ŠJ a ZUŠ. Komisia VKVA žiada, aby boli písomné pripomienky písomne vyhodnotené 

a doručené pripomienkovateľovi. Je vhodné upraviť tabuľku o výške poplatku za stravu tak, 

aby z nej bolo jasné kto koľko má platiť - rodič, ktorý poberá dotáciu na stravu a ktorý ju 

nepoberá.  

 

Uznesenie č. 3 

Komisia VKVA odporúča návrh VZN o výške a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v MŠ, ŠKD, ŠJ a ZUŠ schváliť. 

Hladovanie: 

Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4 

Budova športhotela spoločnosti SPOFIN s.r.o. – aktuálny prehľad – stav rozpracovanosti. 

Materiál z časti spracovala p. Hajachová. Informuje v ňom o stave rozpracovanosti 

jednotlivých posudkov. Materiál obsahuje aj tabuľkovú časť „Porovnanie možnosti 

variantného riešenia + analýza silných a slabých stránok“, ktorú však p. Hajachová 
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nespracovala. Nakoľko sa p. Hajachová ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí komisie VKVA, 

predsedníčka komisie ju požiadala o písomné zodpovedanie otázok k tejto téme. Otázky 

a odpovede sú uvedené nižšie: 

Otázky k plneniu uznesenia č.10/14/2021 

 Aké dokumenty/posudky ešte musí obec zadať na vypracovanie ? (Okrem tých, 

ktoré sú už zadané) 

V podstate všetky posudky, ktoré treba mať, sú už v riešení. Po dodaní 

svetlotechnického a hlukového posudku, ktoré budú slúžiť ako podklad aj pre RÚVZ, 

budeme musieť ešte počkať na ich vyjadrenie. Posúdenie hluku bude rozšírené aj 

o posúdenie vplyvu hluku zo železničnej dopravy smerom dnu do budovy (v prípade 

konania spoločenských udalostí a koncertov ZUŠ – tento však RÚVZ nezaujíma, oni 

posudzujú vplyv znútra smerom von na okolie) 

 

 Aké podklady dodala firma SPOFIN s.r.o.v zastúpení pána Ing. Prekopa?  

 Inžiniersko – geologický prieskum 

 Projekt skutočného vyhotovenia  

 Kladačský plán výstuže 

 Pôdorysy – reálny, skutočný stav 

 Prípojky NN siete, no pôvodné 

 Technická a súhrnná správa 

 Požiarna a bezpečnostná charakteristika stavby 

 (je možné, že ešte niečo, ale preberací protokol mám v kancelárii, momentálne 

som mimo kancelárie) 

 

 Aké podklady ešte musí SPOFIN s.r.o. dodať? 

 Prípojky elektriny – ako vyzerá skutkový stav, keďže sa líši od pôvodného 

projektu 

 Geometrický plán zamerania stavby overený katastrom – tento mám len ako 

pracovnú verziu od p. Kocmundu, ale pre vyhotovenie znaleckého posudku je 

potrebný riadny, overený katastrom 

 

 Aké podmienky si stanovila hygiena? Aké materiály je pre posúdenie hygienou 

potrebné dodať? 

Pre posúdenie stavby je potrebné predložiť  PD s nižšie uvedenými  náležitosťami:   

1. predložiť kompletnú projektovú dokumentáciu, vrátane širších vzťahov a technickej 

správy, vypracovanú na posudzovaný účel t.j.: základnú umeleckú školu, 

s umiestnením,   dispozičným členením a plošnými parametrami zariadenia pre deti a 

mládež v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o 

požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež,  

2. stanoviť kapacitu zariadenia v súlade s plošnými parametrami priestorov a vybavením 

zariadenia,   
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3. Svetlotechnickým posúdením preukázať, že denné osvetlenie v triedach je v súlade 

s požiadavkami Vyhlášky  MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 

na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho 

štandardu a  na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov a STN 73 0580 -1 

Denné osvetlenie budov;  

4. doplniť informácie o zabezpečení intenzity umelého osvetlenia v triedach v súlade s 

požiadavkami Vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 

osvetlenie pri práci v znení Vyhlášky MZ SR č. 206/2011 Z. z. a  STN EN 12464-1 

Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest; 

5. hlukovou štúdiou zhodnotiť vplyv plánovanej činnosti základnej umeleckej školy na 

okolité obytné  prostredie, prevádzky a stavby v súlade s Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z. z. 

o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení Vyhlášky  MZ 

SR č. 237/2009 Z. z. 

6. doplniť základné komunálno-hygienické parametre miestností (vetranie, napojenie na 

inžinierske siete a vykurovanie). 

 

 V akom štádiu je zápis budovy do katastra nehnuteľností? 

Budova nie je zapísaná v katastri ako rozostavaná stavba – pôvodná sa musí vymazať, 

rieši p. Kocmunda, no stále nemáme výstup. 

 

 V akom štádiu je oprava chyby na katastri – Budova súpisné číslo 713 na 

pozemku p.č.: 691/5, LV 3546? Podala obec žiadosť, resp. ktorá strana rieši túto 

záležitosť? (Obec, SPOFIN?) 

K tomuto sa neviem teraz vyjadiť, ja osobne som toto neriešila, ale prezistím. 

 

 Je k dispozícii posudok/vyjadrenie stavebného úradu Bernolákovo? Ak áno, je 

možné nám ho zaslať? 

Pokiaľ mi je známe, takýto posudok nemáme. 

 Otázky ohľadne materiálu do OZ (Budova Spofin – prehľad – aktual): 

Materiál obsahuje aktuálny stav – vypracovanie posudkov. V druhej časti predloženého 

materiálu je tabuľka:  „Porovnanie možnosti variantného riešenia + analýza silných 

a slabých stránok“ . Otázky sa týkajú spomínanej tabuľky. 

 Kto zadal vypracovanie tohto materiálu? 

Nikto, možno len iniciatíva 

 

 Kto vypracoval materiál?  

Wordovskú časť som vypracovala ja (B. Hajachová), časť s tabuľkami doplnil 

zástupca starostu, p. Bc. Miroslav Turenič.  

 

 Z akých zdrojov / údajov/ dát vychádzal pri spracovaní materiálu? 

Na túto otázku by sa vedel vyjadriť p. Turenič. 
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Uznesenie č. 4 

Komisia VKVA berie na vedomie spravodajskú časť materiálu, vypracovanú p. Hajachovou. 

Ostatné časti materiálu (tabuľková časť) komisia VKVA odmieta, nakoľko sú v rozpore 

s platným uznesením č. 10/14/2021.  

Hlasovanie: 

Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 5 

Komisia VKVA, po obdržaní všetkých potrebných dokumentov, odporúča uskutočniť stretnutie 

k bodu odkúpenia budovy Športhotela spoločnosti SPOFIN s.r.o. a v prípade dohody navrhuje 

zvolať zastupiteľstvo v čo najskoršom termíne.  

Hlasovanie: 

Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 

Fond na podporu športu – výzva. 

Predsedníčka komisie VKVA oboznámila členov komisie VKVA o možnosti zapojiť sa do 

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. Išlo by o výstavbu nového 

športoviska v areáli ZŠ na Komenského ulici alebo o renováciu jestvujúceho ihriska ZŠ 

Komenského. Ihrisko treba vybudovať tak, aby bolo sprístupnené okrem žiakom ZŠ aj 

verejnosti a športovým klubom v obci. 

Uznesenie č. 6 

Komisia VKVA odporúča zapojiť sa do výzvy o poskytnutie príspevku v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, ktorý poskytuje Fond na 

podporu športu. 

Hlasovanie: 

Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6 

Pán Dis.art. Roman Műller (referát kultúry a športu) doručil komisii materiál: Prehľad plánovaných 

kultúrnych a spoločenských akcií v KD Bernolákovo na rok 2022. Kalendár športových 

podujatí na rok 2022. Komisia materiál prerokovala. Tento materiál je prílohou zápisnice. 
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Uznesenie č. 7 

Komisia VKVA berie na vedomie Prehľad plánovaných kultúrnych a spoločenských akcií v KD 

Bernolákovo na rok 2022. Kalendár športových podujatí na rok 2022.  

Hlasovanie: 

Za:   4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 8 

Rôzne 

Členovia komisie VKVA sa v bode rôzne venovali téme Rekonštrukcia interiéru 

a modernizácia kultúrneho domu. Ďalej sa v tomto bode venovali problematike financovania 

súkromných škôl a škôlok na území obce Bernolákovo v kontexte možných vplyvov na 

rozpočet obce. V budúcnosti by bolo vhodné požadovať vyúčtovania poskytnutých financií 

(originálne kompetencie). 

 

 

Zapísala: Ing. Martina Brunel 

Overil: Ing. Rastislav Požár  
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