
Školská a športová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 3 
zo zasadnutia  komisie dňa 06. marca 2012   

 

      Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie a vyhodnotenie došlých žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta      

      Sereď pre oblasť mládeže na rok 2012 v zmysle VZN č. 5/2006, spracovanie      

      návrhu rozdelenia dotácií  

3. Prerokovanie a vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sereď        

      pre TJ a ŠK so sídlom v Seredi  na rok 2012 v zmysle VZN č. 5/2006, spracovanie    

      návrhu rozdelenia dotácií 

   4.   Rôzne 

5.   Záver 

 

      Prítomní členovia: 

Ing. Norbet Kalinai (NK), Mgr. Silvia Kováčová (SK), Božena Vydarená (BV), PaedDr. 

Jaroslav Čomaj (JČ), Róbert Stareček (RS), Ing. Ľubomír Kyselý (ĽK)  

        
Začiatok komisie:     15,30 hod 

Ukončenie komisie:  18,30 hod 

 

1. Otvorenie: 

Predseda komisie Ing. Norbert Kalinai privítal prítomných členov na zasadnutí. 

 

2. Prerokovanie a vyhodnotenie došlých žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu 

mesta Sereď pre oblasť mládeže na rok 2012 v zmysle VZN č. 5/2006, spracovanie 

návrhu rozdelenia dotácií. 

NK – otváram diskusiu o daných došlých žiadostiach. V rozpočte je schválená suma 3 000 € 

na podporu aktivit pre mládež. Najprv určíme oprávnenosť na posudzovanie žiadostí. 

Vzhľadom k tomu, že niektoré žiadosti nespĺňajú naše schválené kritériá, nebudeme sa nimi 

ďalej zaoberať. Sú to žiadosti, ktoré nesplnili z 1. skupiny kritérií prvý bod.  

Rozprava do ktorej sa aktívne zapojili všetci prítomní členovia komisie. 

 

Uznesenie č. 6/2012 

Školská a športová komisia odporúča vyradiť žiadosti, ktorých žiadateľom je CZŠ                           

a Gymnázium Vojtecha Mihálika z dôvodu nesplnenia bodu a) z 1. skupiny kritérií: 

Oprávnenosť na posudzovanie žiadostí 

 

Hlasovanie: Za              6    NK, SK, BV, JČ, RS, ĽK 

        Proti          0   

                   Zdržal sa    0  
 
NK – ostatné došlé žiadosti spĺňajú kritériá a môžeme pristúpiť k rokovaniu o výškach 

poskytnutých dotácií. 

SK – mali by sme prihliadať na to, či ide o jednodňovú, jednorazovú aktivitu, alebo 

o celoročnú činnosť a podľa toho prihliadnuť aj na výšku navrhnutých dotácií. 

Rozprava 

 

Uznesenie č. 7/2012 

Školská a športová komisia odporúča schváliť p. primátorovi prerozdelenie dotácií 

nasledovne: 

eRko Tábor Sereď 1 350 € 

eRko pravidelná činnosť 350 € 

RZ pri OA – kreatívne aktivity  500 € 

RZ pri OA – partnerstvo Sereď – Zűrich  500 € 
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____________________________________________ 

SPOLU: 2 700 €  

______________________________________________ 

 

Hlasovanie: Za              6    NK, SK, BV, JČ, RS, ĽK 

        Proti          0   

                   Zdržal sa    0  
 

Návrh bol schválený 

 

3. Prerokovanie a vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta 

Sereď pre TJ a ŠK so sídlom v Seredi na rok 2012 v zmysle VZN č. 5/2006, 

spracovanie návrhu rozdelenia dotácií 

 

NK – tak ako v predchádzajúcom bode by sme pristúpili k určeniu oprávnenosti žiadostí na 

posúdenie. V rozpočte je schválená suma 100 000 € v kapitole šport. 

Rozprava 

NK - všetky žiadosti podľa informácií spĺňajú body z 1. skupiny schválených kritérií 

a môžeme pristúpiť k prehodnoteniu a navrhnutiu sumy dotácií z rozpočtu mesta na 

schválenie p. primátorovi. 

Rozprava do ktorej sa aktívne zapojili všetci prítomní členovia komisie. 

 

Uznesenie č. 8/2012 

Školská a športová komisia žiada predsedníctvo ŠKF Sereď, aby určili zodpovedných ľudí za 

zostavovanie rozpočtu klubu a následne zaslali ich  kontakty na odd. ŠRKaŠ. 

 

Rozprava 

Uznesenie č. 9/2012  

Školská a športová komisia žiada doložiť od klubu ŠKF Sereď a od klubu HK Slávia OA                 

na odd. ŠRKaŠ súpisky družstiev prihlásených do súťaží potvrdených príslušnými zväzmi. 

 

Rozprava 

 

Uznesenie č.10/2012 

Školská a športová komisia odporúča schváliť p. primátorovi prerozdelenie dotácií 

nasledovne: 

Športový klub futbalu Sereď   39 200 €  

AŠK Lokomotíva Sereď          28 500 € 

HK Slávia OA                            5 300 € 

Cyklistický klub AB                   3 000 € 

Tenisový klub                             2 000 € 

ŠK naturálnej kulturistiky           1 500 € 

ŠK Cyklo Tour                            1 000 € 

Stolnotenisový klub Mladosť      1 000 € 

OZ Klub volejbalu                          650 € 

Seredská Interliga                           650 € 

ORF Cosmos Camping Sereď        650 € 

Taekwon do ITF                             600 € 

TJ Rozkvet                                      600 € 

Slovenský Orol                                500 € 

Paintball klub Sereď                        500 € 

Mestský šachový klub                     300 € 

_________________________________________ 

SPOLU: 85 950 € 

_________________________________________ 
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Hlasovanie: Za              6    NK, SK, BV, JČ, RS, ĽK 

        Proti          0   

                   Zdržal sa    0  
 

Návrh bol schválený 

 

Uznesenie č. 11/2012 

Školská a športová komisia odporúča klubom: ŠKF Sereď, HK Slávia OA Sereď a AŠK 

Lokomotíva Sereď vyplatiť dotáciu poskytovanú z rozpočtu mesta Sereď na rok 2012 

v štvrťročných splátkach a ostatným klubom jednorazovo.  

 

Rôzne 

 

TK – 30. a 31. marca bude v našom meste jarné upratovanie. Dávam túto informáciu                      

do pozornosti a odporúčam rozposlať oznam predsedom našich športových klubov 

a občianskych združení, aby sa tiež zúčastnili. 

JČ – tiež som vás chcel informovať o plánovanej brigáde na našej škole spolu s rodičmi 

žiakov, ktorá bude 31. marca 2012. 

Rozprava 

 

Uznesenie č.12/2012 

Školská a športová komisia vyzýva všetky ZŠ, MŠ, členov všetkých športových klubov 

a občianskych združení k účasti na jarnej očiste mesta, ktorá sa bude konať v dňoch 30. a 31. 

marca 2012.  

Žiadame predložiť  informáciu o mieste, čase a predpokladanom počte účastníkov                   

v termíne do 23. marca 2012 na adresu skolstvo.sport@sered.sk . 

 

      5. Záver 

Predseda školskej a športovej komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí. 

Ďalšie zasadnutie je predbežne naplánované na 11. apríla o 17.00 hod.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Norbert Kalinai, v.r. 

predseda Školskej a športovej komisie pri MsZ 

        

 

 

 

 

V Seredi dňa 07. 03. 2012 

zapísala: Kavoňová 
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