ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 08.02.2012
Prítomní poslanci: 6

Ospravedlnení: sl.Ludašová

Overovatelia: p.Baránek, p.Nízka
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Riešenie vykurovania budovy MŠ Kátov.
Uznesenie č.1/2012
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Hlasovanie:
za uvedené uznesenie: 6
proti uvedenému uzneseniu: 0
zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 2
Starostka obce privítala prítomných poslancov OZ, zamestnancov MŠ,
rodičov detí navštevujúcich MŠ. Starostka obce informovala o dôvode
zvolania mimoriadneho zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo na podnet
e-mailov rodičov detí MŠ Kátov, a to p. Púchlovej a p. Okenicovej.
V uvedených mailoch sa rodičia sťažovali na nízke teploty v budove
MŠ a to konkrétne v triede 14°C a na chodbe a WC 11°C. Starostka na
uvedené e-maile reagovala, tak že odpísala rodičom, že o uvedenej
situácii nevedela, nebola zo strany riaditeľky MŠ vôbec informovaná.
Starostka obce ďalej prítomným oznámila, že ihneď po doručení mailu
sa na tento problém informovala priamo v MŠ, kde jej zamestnanci
oznámili, že uvedený problém je už vyriešený. Oznámili, že problém
vznikol zlým nastavením kotlov, ktoré boli pri takýchto nízkych
teplotách nastavené len na 15°C (noc, víkendy). Túto informáciu
starostka obce overovala u p. Slámu (servis plynových zariadení),
prečo tento problém s kotlami nastal. Zo strany p. Slámu starostke
obce bolo oznámené, že naozaj došlo k pochybeniu kuriča a chyba bola
v zlom nastavení kotlov. Na uvedené reagovala riaditeľka MŠ, p. Jana
Malcovičová, že p. Lašáková (kurič)sa snažila, aby sa šetrilo a keď
nastal tento problém zavolali p. Slámu, ktorý kotle nastavil na
správnu teplotu. Na otázku rodičov, kedy sa budú na budove MŠ
vymieňať obloky odpovedal poslanec OZ, p. Klemon, že výmena oblokov
bola schválená OZ. Skonštatoval, že realizácia by mohla prebehnúť
ihneď. Starostka obce oponovala, že najskôr obec musí vypísať
výberové konanie na výmenu oblokov, ktorú predložia výrobcovia.
Výberové konanie bude vypísané v čo najkratšom termíne. Starostka
obce ďalej skonštatovala, že ak by boli rodičom podávané zo strany
riaditeľky MŠ informácie o uvedenej realizácie výmene oblokov,
nemuselo tento problém nastať. Súčasne starostka obce oznámila, že
zo strany riaditeľky MŠ došlo k pochybeniu, nakoľko o probléme
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s vykurovaním neinformovala zriaďovateľa, čo je jej povinnosťou. P.
Lašáková upozornila aj na problém s radiátorom v jedálni MŠ, ktorý
aj keď je pustený naplno slabo hreje. Starostka obce navrhla
vyriešiť tento problém až po vykurovacej sezóne.
Uznesenie č.2/2012
OZ v Kátove berie na
s vykurovaním MŠ Kátov.
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Výpis uznesení OZ
z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 8.2.2012
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