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Dôvodová správa:
Na základe uznesenia č. 226/2015 zo dňa 26. 8. 2015 informujeme MsZ v Kolárove
o priebehu riešenia nového umiestnenia Špeciálnej základnej školy s VJM v Kolárove.
Špeciálna základná škola s VJM v Kolárove z dôvodu havarijného stavu budovy na Ul.
remeselnícka 2 výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečí v priestoroch CVČ na Ul. mostová
2. Podľa nájomnej zmluvy prevádzka je zabezpečená na dobu určitú od 1. septembra 2015
do 30. júna 2016.
Spoločné jednanie za účasti zriaďovateľa Špeciálnej základnej školy v Kolárove – Okresný
úrad v Nitre, zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne,
primátora a zamestnancov Mesta Kolárovo sa uskutočnilo dňa 26. 8. 2015. Predmetom
jednania bolo riešenie sídla a miesta prevádzky školy.
Dňa 15. 1. 2016 oddelenie školstva žiadalo riaditeľku Špeciálnej základnej školy
v Kolárove ako aj zriaďovateľa školy o poskytnutie informácií o stave riešenia umiestnenia
školy.
Na predmetnú žiadosť zriaďovateľ školy- Okresný úrad Nitra, odbor školstva žiadal Mesto
Kolárovo o pomoc a spoluprácu pri zabezpečení vhodných priestorov na umiestnenie školy,
nakoľko zriaďovateľovi sa nepodarilo zabezpečiť priestory na trvalé presťahovanie školy.
Zriaďovateľ školy vo svojom odôvodnení uviedol, že ak do 15. februára 2016 za pomoci
Mesta Kolárovo nenájde vhodné a dôstojné priestory, bude musieť pristúpiť k preradeniu
žiakov predmetnej školy do základných škôl.
Mesto Kolárovo ako riešenie umiestnenia školy ponúklo predmetnej škole nevyužité
priestory bývalej základnej školy v Bodzianskych Lúkach. Riaditeľka a zamestnanci školy
dňa 15. 2. 2016 osobne prehliadli mestom navrhované priestory.
Dňa 17. 2. 2016 vedúci odboru školstva Okresného úradu Nitra, primátor mesta,
a zamestnanci Mesta Kolárovo sa stretli v Bodzianskych Lúkach. Spoločne prešli priestory
bývalej základnej školy a dohodli sa, že priestor v Bodziankych Lúkach je riešenie na
problém. Starostka obce Bodzianske Lúky privítala možné riešenie umiestnenia školy
s pripomienkami, že priestory už roky neboli využité.
Riaditeľka školy dňa 19. 2. 2016 bola informovaná o riešení umiestnenia školy.
V nasledujúcich mesiacoch predmetom ďalšieho rokovania bude riešenie dlhodobého
prenájmu priestorov v Bodzianskych Lúkach, riešenie prípadných nutných opráv,
rekonštrukcií, ako aj riešenie celého prevádzkovania školy, vrátane dopravy žiakov do školy
a stravovania.
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1) Návrh na uznesenie: Határozati javaslat
A. MsZ berie na vedomie- Gúta Város Képviselő-testülete tudomásul veszi
Informatívnu správu o stave Špeciálnej základnej školy s VJM v Kolárove
Tájékoztató jelentést a Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola helyzetéről

V Kolárove, dňa 25. 2. 2016
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