Zápisnica
z neformálneho pracovného stretnutia tzv.“Pracovnej skupiny“
občianskeho zdruţenia „BÁHONČATÁ“
,
Konaného v Penzióne na Majeri v Kaplnej dňa 08.03.2016
Zasadnutie „ Pracovnej skupiny“ sa konalo za účelom dohodnutia pracovných postupoch pri plnení
projektov OZ Báhončatá.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia.
Upresnenie postupu pri realizácie novej šatne v priestoroch pre 2. a 3.triedu.(Hlavný vchod)
Návrh na príspevok na zakúpenie nového vysávača.
Jarná brigáda na škôlkarskom dvore.
Návrh na realizáciu exteriérových malieb na budove MŠ a kotolne.
Dokončenie cestičiek na dopravnom okruhu na dvore škôlky.
Vypracovať návrh pre vytvorenie spevnenej plochy pred areálom škôlky na krátkodobé
parkovanie , popri plánovaní vybudovania nového obecného chodníka na ulici 1.mája
8. Vypracovanie podnetu na rekonštrukciu kuchynského priestoru Materskej škôlky pre Obecné
Zastupiteľstvo Báhoň.
9. Zabezpečnie informáčného panelu OZ Báhončatá v priestoroch Materskej Školy
10. Záver
__________________________________________________________________________________
K bodu 1.)
Zasadnutia sa zúčastnilo 11 rodičov Materskej školy. Diskusia prebiehala neformálne.
K bodu 2.)
Pán Vandák predloţil cenovú ponuku na vyhotovenie poličiek ako doplnok úloţného priestoru k uţ
existujúcej šatne. Na základe predneseného návrhu prebiehala diskusia o moţnostiach a úplnom
spresnení konečného zadania . Konečná dohoda zúčastnených rodičov bola vypracovať nový návrh na
výmenu celej šatne pre 2. a 3.triedu pri hlavnom vchode do MŠ a doplnení zakrytia radiátora celistvou
drevenou mrieţkou v šatni pre 1.triedu. Návrh vypracuje a zakreslí pán Vandák a spolu s pani
Zacharovou , zabezpečia vypracovanie cenových ponúk min. od dvoch výrobcov.

K bodu 3.)

Po zistení , ţe MŠ potrebuje zakúpiť nový vysávač sa zúčastnení rodičia jednohlasne dohodli
o príspevku .
K bodu 4.)

Jarná brigáda sa uskutoční podľa počasia, predbeţne v mesiaci Máj. Dohodli sme sa na
dokončení úpravy plotu- zvariť odtrhnuté a poškodené časti plotu a následne dokončenie celej
povrchovej úpravy. Ďalším bodom jarnej brigády bude oprava konštrukcie Ţltej hojdačky
a iné.
K bodu 5.)
Pán Valovič navrhol zistenie cenovej relácie malieb na budovu Materskej školy a to konkrétne na
priečelie štítu, na ktorom sa uţ nachádza nápis Materská škola a brány na budove kotolne.

K bodu 6.)
Pan Vandák predloţil návrh na dokončenie cestičiek dopravného ihriska v navrhovanej hodnote cca
450,-EUR. Tento návrh bol schválený s podmienkou, aby sa cena materiálu zníţila na minimum. Pani
Zacharová má moţnosť získať stavebný materiál za niţšiu cenu ako bolo v návrhu.

K bodu 7.)
Pán Šurina navrhol vypracovať návrh pre vytvorenie spevnenej plochy pred areálom škôlky na
krátkodobé parkovanie , popri plánovaní vybudovania nového obecného chodníka na ulici 1.mája.
Návrh vypracuje a podá pani Pastuchová pre Obecné Zastupiteľstvo.

K bodu 8.)
Pani Pastuchová navrhla vypracovanie podnetu na rekonštrukciu kuchynského priestoru Materskej
školy pre Obecné Zastupiteľstvo.
K bodu 9.)

Dohodli sme sa na zabezpeční informáčného panelu OZ Báhončatá v priestoroch hlavného vchodu
Materskej školy
K bodu 10.)
Ďalšia porada bude po zistení cenových ponúk k jednotlivým bodom stretnutia.

Zapísala:
Andrea Iházsová, 11. 03. 2016

