Zápisnica
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného
dňa 27.12. 2010 a 11.1. 2011
1. Dňa 27.12. 2010 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Seredi . Mgr. Vladimír Vranovič, primátor mesta otvoril
ustanovujúce zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Seredi. Privítal novozvoleného primátora , novozvolených
poslancov MsZ a prizvaných hostí .
2/. Predsedníčka Mestskej volebnej komisie v Seredi oboznámila prítomných s výsledkami
volieb v meste Sereď.
3/ Novozvolený primátor Ing. Martin Tomčányi zložil predpísaný sľub a prevzal osvedčenie
o zvolení a súčasne prevzal vedenie ustanovujúceho MsZ .
4 / Novozvolení poslanci MsZ
MUDr. Miroslav B u c h a
Ing. Ján H i m p á n
Ing. Bystrík Ho r v á t h
JUDr. Michal I r s á k
Ing. Norbert K a l i n a i
Pavlína K a r m a ž í nová
Michal K o r i č a n s k ý
MUDr. Eva K r a j č o v á
Ing. arch. Róbert K r á ľ
Mgr. Marcel K r á ľ o v i č
Pavol K u r b e l
Ing. Marek L o v e c k ý
Mgr. Marta N é m e t h o v á
Mgr. Peter R a m p a š e k
Róbert S t a r e č e k
Róbert Š i p k a
Bc. Ľubomír V e s e l i c k ý
Božena V y d a r e n á
zložili zákonom predpísaný sľub a prevzali osvedčenia o zvolení .
Ing. Martin Tomčányi, ktorý bol zvolený za primátora mesta Sereď a zároveň za poslanca
MsZ vo volebnom obvode č. 2 , neskladal sľub poslanca. Na jeho miesto nastúpi poslanec,
ktorý získal najviac hlasov v danom volebnom obvode .

6a/ Návrh na poverenie výkonu sobášiacich poslancov MsZ.
Ing. Tomčányi - na zasadnutí MsZ dňa 27.12. 2010 bol predložený návrh na
prerokovanie a odsúhlasenie sobášiacich poslancov MsZ.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Poveruje
1. Výkonom funkcie sobášiacich poslancov MsZ

1

-

Boženu Vydarenú
Mgr. Petra Rampašeka
Bc. Ľubomíra Veselického

Po prerokovaní tohto bodu programu bolo rokovanie MsZ prerušené a pokračovalo
dňa 11.1. 2011.
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi otvoril a viedol Ing. Martin Tomčányi ,
primátor mesta Sereď. Na zasadnutí MsZ dňa 11.1. 2011 sa zúčastnilo 19 poslancov.
Poslanec JUDr. Irsák a Ing. Kubala informatik MsÚ podali informácie pre poslanecký
zbor o hlasovacom zariadení, ktoré je nainštalované a využívané počas rokovaní MsZ .
6b/ Zánik mandátu poslancov vo volebnom obvode č. l a č. 2 a vykonanie aktu sľubu
Na základe toho, že Ing. Tomčányi bol zvolený za primátora mesta Sereď a uspel aj
ako poslanec MsZ na jeho miesto nastupuje náhradník , ktorý získal najväčší počet hlasov
vo volebnom obvode č. 2. Vo volebnom obvode č. 1 poslanec sa vzdal svojej
kandidatúry na post poslanca a na jeho miesto nastupuje kandidát, ktorý získal najväčší
počet
hlasov v tomto obvode. V obidvoch prípadoch je potrebné , aby nastupujúci
poslanci zložili sľub poslanca.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
1.Zánik mandátu poslancov Mestského zastupiteľstva v Seredi Ing. Martina
Tomčányiho vo volebnom obvode č. 2 a Ing. Jána Himpána vo volebnom obvode č. 1
B. Vyhlasuje
- nastúpenie náhradníka Ing. Ľubomíra Kyselého , bytom Sereď Hviezdoslavova
1328/20 na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi vo
volebnom obvode č. 2
- nastúpenie náhradníka Ing. Mariána Sidora CSc, bytom Sereď , Trnavská cesta na
uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi vo volebnom obvode
č. 1
C. Osvedčuje, že
- Ing. Ľubomír Kyselý sa stal poslancom Mestského zastupiteľstva v Seredi
volebnom obvode č. 2 zložením sľubu poslanca MsZ dňa 11.1. 2011

vo

- Ing. Marián Sidor CSc., sa stal poslancom Mestského zastupiteľstva v Seredi vo
volebnom obvode č. 1 zložením sľubu poslanca MsZ dňa 11.1. 2011
7/ Program a jeho doplnenie programu rokovania MsZ :
1. Program rokovania MsZ
a
2. doplnenie programu
- žiadosť o podanie informácií o ustanovení zástupcu primátora a ustanovení povereného
prednostu MsÚ
B. Neschvaľuje
- návrh poslanca
MsZ na neprerokovanie
a predsedov komisií v rámci programu MsZ.
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bodu č. 12 Zriadenie

stálych komisií

Mgr. Rampašek - Štatút mesta Sereď je základnou všeobecnou normou mesta. V Štatúte
je riešená aj otázka zriadenia počtu komisií. Navrhované zriaďovanie komisií nie je
v súlade so Štatútom . Na základe hlasovania poslancov MsZ, nebol schválený návrh, aby
bod č. 12 nebol prerokovaný , hlasovaním poslanci porušili sľub poslancov. Všetky
prijaté uznesenia by mali byť v súlade so Štatútom mesta.
8/ Mandátová komisia bola schválená v zložení:
Ing. arch. Róbert Kráľ
Róbert Šipka
Mgr. Marta Némethová
Návrhová komisia bola schválená v zložení:
Božena Vydarená
Bc. Ľubomír Veselický
Mgr. Peter Rampašek
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ing. Marek Lovecký
MUDr. Miroslav Bucha
9/ Informácia primátora mesta o novej organizačnej štruktúre Mestského úradu v
Seredi
Ing. Tomčányi - informoval poslanecký zbor o príprave novej organizačnej štruktúry
Mestského úradu v Seredi. Táto bude predložená na najbližšie rokovanie MsZ. Taktiež
sa pripravuje zmena Rokovacieho poriadku MsZ a Štatút mesta Sereď
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o príprave novej organizačnej štruktúry Mestského úradu v Seredi,
informáciu o príprave zmeny Rokovacieho poriadku MsZ a Štatútu mesta Sereď
B.Ukladá
Prednostovi MsÚ
1. Pripraviť návrh zmien
- Štatútu mesta Sereď
- Rokovacieho poriadku MsZ
- Zásad odmeňovania poslancov MsZ a volebných orgánov mesta Sereď
a iných právnych predpisov . Tento predložiť na prerokovanie do komisií MsZ a na
rokovanie MsZ v mesiaci február

10/ Návrh na poverenie poslanca MsZ , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia MsZ
Ing. Tomčányi - predložil návrh na poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia MsZ v čase neprítomnosti primátora alebo zástupcu primátora .
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A Poveruje
1. Poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi JUDr. Michala Irsáka oprávneného
na zvolávanie a vedenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva
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11/ Návrh na zriadenie Mestskej rady v Seredi a voľba jej členov
Ing. Tomčányi - uviedol prerokovávaný materiál. Neodporučil zriadiť mestskú radu,
ktorá je podľa neho zbytočným medzičlánkom.
p. Kurbel - v minulom období bol členom mestskej rady, táto sa zaoberala prípravou
materiálov na MsZ, prípadné odloženie alebo dopracovanie materiálov, ktoré mali byť
prerokovávané na rokovaní MsZ . Podľa jeho vyjadrenia má zriadenie mestskej rady
opodstatnenie. V prípade zriadenia mestskej rady odporučil, aby členovia neboli odmeňovaní
za prácu v mestskej rade.
Bc. Veselický - vzhľadom na finančnú situáciu miest a obcí bolo už v predchádzajúcom
období uvažované s redukciou počtu komisií a taktiež členov komisií . Mestská rada
v zmysle zákona má sa zúčastňovať na zostavovaní rozpočtu mesta. V predchádzajúcom
období sa stala odporúčacím orgánom pre mestské zastupiteľstvo.
Z dôvodu šetrenia
finančných prostriedkov neodporúča zriadiť mestskú radu.
Ing. arch. Kráľ - podporuje návrh, aby nebola zriadená mestská rada, považuje tento
medzičlánok za zbytočný, mestské zastupiteľstvo hlasuje a rozhoduje o všetkých veciach
týkajúcich sa majetku a finančných operácií.
JUDr. Irsák - mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu na návrh primátora
mesta. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným orgánom a kontrolným orgánom, ktorá by
mala byť zložená z členov zastupujúcich politické strany a hnutia a nezávislých poslancov.
Návrh primátora nezriaďovať mestskú radu vychádza z finančných dôvodov ale aj iných
faktických dôvodov. Pokiaľ nebude zriadená mestská rada bolo by potrebné posilniť
právomoci komisií voči štatutárovi a orgánom mesta .
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo
A. Nezriaďuje
1. Mestskú radu v Seredi

12/ Návrh na zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov
komisií , členov komisií, odmeňovanie členov komisií
Ing. Tomčányi – uviedol prerokovávaný materiál a
navrhol zriadiť
nasledovné
komisie:
- legislatívno – právnu komisiu
- podnikateľskú a finančnú komisiu
- komisiu pre rozvoj mesta a životného prostredie
- komisiu sociálnu, zdravotnú, kultúrnu a bytovú
- komisiu školskú a športovú
- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
p. Kurbel - odporučil, aby školská komisia bola zriadená samostatne
Bc. Veselický
- v predchádzajúcom období boli zriadené veľmi široké komisie. V tomto volebnom
období je navrhovaných menej s menším počtom členov a ich zlúčenie a prípadné
posilnenie ich právomocí.
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JUDr. Irsák
- v predchádzajúcich volebných
obdobiach bol zvolený iný systém zriaďovania
komisií mestského zastupiteľstva, zvolané boli pracovné rokovania, kde boli dohodnuté
podmienky . Podľa zákona navrhovateľom na zriadenie komisií je primátor.
Ing. Kyselý - v minulom období navrhoval zrušenie niektorých komisií a redukciu počtu
členov komisií, aby sa znížili náklady na činnosť týchto orgánov. Pred kreovaním
komisií by bolo potrebné zvolať pracovné stretnutie poslancov, aby sa upresnili všetky
otázky týkajúce sa ich počtu a zloženia .
Ing. Tomčányi - počas prestávky
do jednotlivých komisií.

bude daný priestor k problematike

nominácie členov

JUDr. Irsák - pri tvorbe orgánov mesta sa má prihliadať na zastúpenie politických strán
a hnutí v mestskom zastupiteľstve. Taktiež aj pri návrhu predsedov komisií by bolo
potrebné prihliadať na zastúpenie politických strán a hnutí a nezávislých poslancov.
Bc. Veselický - najväčšie zastúpenie v poslaneckom zbore majú nezávislí poslanci. Ak by
boli kandidovali
za politické strany a hnutia možno by neboli zvolení. Mestské
zastupiteľstvo je orgán, ktorý rozhoduje . Návrh na predsedov komisií predkladá primátor,
ale poslanci rozhodujú svojim hlasovaním.
Ing. arch. Kráľ občania
sú skeptickí voči politickým stranám a dávajú prednosť
nezávislým kandidátom. Rozhodovanie je na poslancoch a osobnostiach a nie podľa toho
za akú stranu kandidovali.
JUDr. Irsák - nezávislí poslanci
nemali právomoci v zákone o obecnom zriadení .
V zmysle tradícií nezávislí poslanci nemajú také silné postavenie ako strany a hnutia.
Politický systém je postavený na stranách a hnutiach.
Mgr. Rampašek - kandidoval za politickú stranu KDH, nie je však viazaný touto politickou
stranou. Na základe
hlasovaní vidieť, že prišlo k dohodám pri návrhu predsedov
jednotlivých komisií . Chýba však komunikácia medzi všetkými poslancami .
Ing. Tomčányi
- pri návrhu predsedov komisií prihliadal na odbornosť toho ktorého človeka. Každý
poslanec má právo predložiť svoj protinávrh na predsedu komisie.
- Je potrebné sa zaoberať otázkou odmeňovania predsedov a členov jednotlivých
komisií .
p. Kurbel - odporučil, aby práca v jednotlivých komisiách nebola odmeňovaná, aby sa
ušetrili finančné prostriedky . Bola by to služba pre mesto.
Bc. Veselický - v tomto volebnom období nebola konštituovaná komisia verejného
poriadku. Počas predchádzajúceho volebného obdobia pôsobil vo funkcii predsedu tejto
komisie. Na začiatku predchádzajúceho volebného obdobia bola vykonaná previerka ,
ktorá bola zameraná na priestorové a organizačné usporiadanie a možnosti fungovania
mestskej polície. Na základe zistených skutočností mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie,
ktorým mali byť riešené priestory mestskej polície. V roku 2008 bol predložený
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materiál s vyčíslením nákladov potrebných na rekonštrukciu priestorov resp. prístavbu
mestskej polície, kde boli riešené najzákladnejšie potreby. Toto nebolo doriešené .
V priestoroch, kde je umiestnená mestská polícia nie je možné oddeliť dennú miestnosť
a miestnosť, kde sú umiestnené monitorovacie jednotky na prenos údajov z kamier.
Vytvorením vhodných podmienok by bolo možné zamestnať občanov so zníženou
pracovnou schopnosťou na sledovanie monitorovacích jednotiek. V tejto veci má právo
konať štatutár mesta, ktorý je najvyššou autoritou mestskej polície. Potrebná je
komunikácia primátora mesta s náčelníkom mestskej polície
Ing. Kyselý - odporučil k školskej a športovej komisii pričleniť kultúrnu oblasť , ktorá
sa z hľadiska zamerania svojej činnosti viac hodí k školskej a športovej činnosti .
Ing. arch. Kráľ – z veľkého počtu komisií, ktoré boli zriaďované v prechádzajúcich
volebných obdobiach bolo zriadených šesť komisií. Prišlo k zlúčeniu komisií ,
zminimalizoval sa počet členov v komisiách, preto by bolo potrebné citlivo vnímať
požiadavky občanov prostredníctvom poslancov. Ako predseda komisie pre rozvoj mesta
a ŽP dáva priestor na predloženie všetkých dobrých podnetov , nápadov , ktoré je
potrebné prerokovať a riešiť.
sú
JUDr. Irsák pre odmeňovanie poslancov MsZ, predsedov a členov komisií
v platnosti Zásady odmeňovania poslancov MsZ a volených orgánov mesta. Odporúča,
členovia komisií boli odmeňovaní za prácu v komisiách. Členmi
aby predsedovia a
komisií nie sú len poslanci. K šetreniu finančných prostriedkov prichádza tým, že boli
zredukované počty komisií , a tiež počty členov v jednotlivých komisiách, nebude zriadená
MsR. Problematiku odmeňovania odporúča riešiť vypracovaním
nových
zásad
odmeňovania resp. novelizáciou doteraz platných zásad odmeňovania.
Ing. Horváth - súhlasí
členov komisií.

s

návrhom

pána poslanca

Irsáka týkajúci sa odmeňovania

Bc. Veselický – odporučil pre členov komisií, ktorí nie sú poslancami bola odmena vo
výške 10,- € za jedno rokovanie. Pre zapisovateľa, taktiež odporučil odmenu vo výške
10 € za rokovanie.
p. Kurbel - práca v komisiách je dobrovoľná , ľuďom ide o pomoc mestu a nie o odmeny.
JUDr. Irsák – odporučil nehlasovať o predložených návrhoch týkajúcich sa odmeňovania
poslancov MsZ , predsedov a členov komisií a predložiť nové zásady odmeňovania.
Návrh poslanca na neposkytovanie odmien predsedom a členom komisií a taktiež návrh
na odmenu vo výške 10 € za jedno rokovanie boli predkladateľmi vzaté späť.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
1. Zriaďuje
1. Komisie mestského zastupiteľstva a to
- komisiu legislatívno - právnu
- komisiu podnikateľskú a finančnú
- komisiu pre rozvoj mesta a životné prostredie
- komisiu sociálnu, zdravotnú, kultúrnu a bytovú
- komisiu školskú a športovú
- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
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2. Volí
1. Predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi
- legislatívno – právna - JUDr. Michal Irsák
- podnikateľská a finančná - Ing. Bystrík Horváth
- komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie - Ing. arch. Róbert Kráľ
- sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová - MUDr. Miroslav Bucha
- školská a športová – Ing. Norbert Kalinai
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkon funkcií verejných funkcionárov
Mgr. Marcel Kráľovič
3.Volí
Za členov komisií MsZ :
1. Legislatívno - právna komisia
Mgr. Marcel Královič , Mgr. Peter Rampašek ,Mgr. Marek Tóth ,JUDr. Zuzana
Pastuchová, Ing. Ľubomír Šimončík ,Mgr. Miloš Klenovič
2. Komisia podnikateľská a finančná
Ing. Ľubomír Kyselý ,Ing. Marek Lovecký ,Dušan Irsák ,Bohdan Ternény ,Anna
Lomenová, Milan Pastorek
3. Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie
Ing. Marián Sidor CSc.,Róbert Šipka ,Ing. Katarína
Pančíková

Navrátilová, Ing.

Marcela

4. Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová
Mgr. Marta Némethová , MUDr. Eva Krajčová, Michal Koričanský , p. Macurová, Edo
Šúry ,Vlasta Gašparíková , Pavlína Karmažinová
5. Komisia školská a športová
Božena Vydarená ,Pavlína Karmažinová ,Róbert Stareček, Mgr. Silvia Kováčová,
Pavol Kurbel ,PaedDr. Jaroslav Čomaj, Ing. Ľubomír Kyselý
6. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Mgr. Marcel Královič, Ing. Marek Lovecký , Mgr. Peter Rampašek ,Ing. Marián Sidor
CSc, Róbert Šipka

13/ Určenie platu primátora mesta Sereď
JUDr. Irsák - uviedol predložený materiál. V zmysle § 11 novely zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení predložil návrh na určenie platu primátora mesta Sereď podľa
osobitného zákona NR SR č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v platnom znení . Mestské zastupiteľstvo má povinnosť
určiť plat starostu resp. primátora a taktiež rozsah činnosti starostu resp. primátora na celé
funkčné obdobie. Rozsah
činnosti
bol stanovený na plný pracovný úväzok
v predchádzajúcom období.
Zmenu rozsahu úväzku je možné robiť len na návrh
primátora. Starostovi resp. primátorovi patrí plat. Tento sa stanovuje podľa počtu
obyvateľov , v našom meste je to 10 001 – 20 000 obyvateľov a to vo výške 2,81 násobok
priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Pri stanovení platu primátora sa vychádza
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z roku 2009, kedy bola štatistickým úradom zverejnená
priemerná mzda v národnom
hospodárstve vo výške 744,50 €.
Mestské zastupiteľstvo má možnosť zvýšiť
základný plat primátorovi až na dvojnásobok. V predchádzajúcom období bol primátorovi
základný plat zvýšený na 1.7 násobok, koncom roka 2009 bol tento koeficient znížený na
1.4 násobok. Odporúča, aby primátorovi mesta Sereď bol určený plat v takej výške
ako bol doteraz.
p. Kurbel - primátor má byť odmenený za prácu, ktorú vykonáva. Odporučil schváliť
výšku platu a po dosiahnutí výsledkov zmeniť jeho výšku.
JUDr. Irsák - v zmysle zákona v priebehu výkonu jeho funkcie nie je možné meniť
výšku platu primátora, tento je stanovený na celé funkčné obdobie, preto žiada aby
poslanci MsZ pri rozhodovaní o plate primátora brali na toto zreteľ. Určený plat patrí
primátorovi od zloženia sľubu.
p. Kurbel - po doplnení informácií predkladateľom k tomuto bodu rokovania
schváliť navrhovanú výšku platu .

odporučil

Bc. Veselický - novo zvolení poslanci MsZ v tomto volebnom období majú záujem šetriť
finančné prostriedky , začalo to zredukovaním počtu komisií, menším počtom členov
v jednotlivých
komisiách, nebola zriadená mestská rada a toto sa bude týkať aj
mimoriadnych odmien , ktoré boli v predchádzajúcom volebnom období schvaľované.
Ing. Tomčányi schvaľovanie mimoriadnych odmien bude možné po dosiahnutí
výsledkov.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A . Určuje
Plat novozvolenému primátorovi mesta Sereď Ing. Martinovi Tomčányimu podľa
zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v platnom znení nasledovne:
- plat stanovený podľa § 3 a § 4 ods. l bod 6 MsZ zvýšilo na 1.4 násobok v zmysle §
4 ods. 2. Takto určený plat patrí novozvolenému primátorovi odo dňa zloženia
predpísaného sľubu.

14/ Rôzne
1/ Informácia o vymenovaní zástupcu primátora a prednostu MsÚ
Ing. Tomčányi - informoval poslanecký zbor o poverení funkciou zástupcu primátora
Bc. Veselického , ktorý do funkcie nastúpil 28.12. 2010. Prednostom MsÚ bol poverený
Ing. Tibor Krajčovič. Na obsadenie funkcie prednostu bolo vypísané výberové konanie.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
1. Informáciu primátora mesta o poverení Bc. Ľubomíra Veselického zástupcom
primátora
2. Informáciu primátora mesta o poverení
Ing. Tibora Krajčoviča
vedením
mestského úradu a vyhlásení výberového konania na funkciu prednostu MsÚ
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2/ Návrh VZN č. 1/ 2011 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď
Ing. Lukáčová - uviedla predložený materiál. Návrh VZN o určení miesta a času
zápisu detí do l. ročníka ZŠ je predložený v súlade so zákonom o výchove a vzdelávaní
( školský zákon) . Riaditelia základných škôl sú povinní zabezpečiť organizáciu
a priebeh zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Návrh VZN bol
prerokovaný s riaditeľmi dotknutých základných škôl.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A .Uznáša sa
Na VZN č. 1/2011 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď

3/ Návrh VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zriadenia na
území mesta Sereď
Ing. Lukáčová - uviedla predložený materiál . Návrh VZN je predložený v zmysle zákona
597/2007 o financovaní ZŠ a zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve , ktorým je upravený postup obce pri poskytovaní dotácií na mzdy
a prevádzku pre školy a školské zariadenia. V navrhovanom VZN okrem výšky dotácie
je riešená účelovosť použitia dotácie, termíny poskytnutia prijímateľovi, termín zúčtovania
poskytnutej dotácie. Navrhovaná výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení je prepočítaná zo schváleného objemu rozpočtovaných výdavkov jednotlivých
predchádzajúceho
školských
organizácií a počtu detí a žiakov k 15. septembru
kalendárneho roka.
Ing. Horváth - v zmysle zákona má mesto povinnosť schvaľovať dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského
zariadenia , ktoré sú zriaďované mestom Sereď . V predloženom VZN je navrhovaná
výška dotácie pre ŠKD , ktoré boli zriadené pri Cirkevnej škole vyššia ako v ŠKD pri
základných školách. Pri návrhu výšky dotácií pre ŠKD pri základných školách sa
vychádzalo zo skutočných nákladov vynaložených na činnosť, pri ŠKD pri Cirkevnej škole
nie je známa výška nákladov .
p. Kurbel - deti, ktoré navštevujú Cirkevnú školu sú deťmi občanov nášho mesta ,
preto je potrebné, aby mali rovnaké podmienky všetky školy pri poskytovaní dotácií .
Pre školu sú tieto dotácie dôležité.
JUDr. Irsák schválený .

predložený návrh VZN je dobrý a spravodlivý, preto odporúča aby bol

Ing. Kalinai – komisie školská
a športová tento návrh prerokovala, je vypracovaný
v zmysle legislatívy a preto odporúča navrhované VZN schváliť.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Uznáša sa
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Na VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta
Sereď
4/ Žiadosť Mgr. Vranoviča, bývalého primátora o preplatenie dovolenky
Ing. Krajčovič informoval o predloženej žiadosti
Mgr. Vranoviča na preplatenie
dovolenky za rok 2010. MsZ rozhoduje o náhrade platu za nevyčerpanú dovolenku na
zotavenie .
Ing. Horváth - Mgr. Vranovič, nemá možnosť čerpať dovolenku v roku 2011, súhlasí
s tým, aby mu bola odsúhlasená náhrada za nevyčerpanú dovolenku.
p. Kurbel - doteraz vždy bola odsúhlasená náhrada za nevyčerpanú dovolenku pre
primátora mesta, preto odporúča, aby bolo žiadosti vyhovené.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Žiadosť Mgr. Vladimíra Vranoviča bývalého primátora o preplatenie dovolenky
B. Súhlasí
S náhradou platu za nevyčerpanú dovolenku na zotavenie v počte 24,5 pracovných
dní pre Mgr. Vladimíra Vranoviča, bytom Sereď, Jilemnického 1248/10 v zmysle § 2
ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
5/ Informácia o prevzatí majetku „ Kasárne Váh Sereď “
Ing. Tomčányi - MsZ uznesením č. 193/2010 zo dňa 9.11. 2010 schválilo ponuku MO
SR Bratislava na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu, ktorý má v správe
MO SR. Predpokladaný prevod majetku by sa mal uskutočniť k 1.2. 2011. Potrebné je
pripraviť ochranu týchto objektov , aby nedochádzalo k ich rozkrádaniu. Mesto Sereď
plánuje zabezpečiť opravu plotu a vypilovanie stromov.
MUDr. Bucha - odporučil

riešiť otázku poistenia majetku voči škodám

p. Kurbel - mal otázku, akou formou chce vedenia mesta ochranu
zabezpečovať.

tohto majetku

Ing. Tomčányi - predpokladá sa riešiť túto problematiku uzatvorením dohôd o vykonaní
práce s bývalými vojakmi, ktorí tento priestor poznajú a majú záujem o jeho túto prácu.
Ing. Horváth - zo strany
občanov je záujem o prenájom týchto priestorov. Pozemky
nie sú súčasťou prevodu majetku, sú vo vlastníctve SPF. Potrebné je rokovať o ich
prevode resp. výkupe , aby sa mesto stalo vlastníckom .
Mgr. Rampašek - mesto Sereď má majetok poistený, po prevode majetku do vlastníctva
mesta bude zabezpečené poistenie tohto majetku.
Ing. Kyselý - odporučil preveriť, aké škody vznikli počas stráženia majetku . Potrebné
je rozhodnúť o využití tohto majetku.
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Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o preberaní majetku „Kasárne Váh Sereď “ od MO SR
B. Poveruje
Primátora mesta Sereď a prednostu MsÚ
1. Zabezpečiť ochranu a poistenie majetku odo dňa jeho prevzatia
6/ Informácia o poskytnutí preddavkov pre športové kluby
Ing. Tomčányi - športové kluby pôsobiace v našom meste požiadali o poskytnutie
preddavkov na zabezpečenie činnosti.
Ing. Kalinai - predseda školskej a športovej komisie informoval o zasadnutí komisie
k predloženej problematike a odporučil schváliť preddavky na činnosť pre jednotlivé
športové kluby.
Mgr. Horváthová - komisia v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
navrhuje výšku poskytovanej dotácie, túto predkladá primátorovi na schválenie.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
1. Návrh, aby školská a športová komisia prerokovala a navrhla výšku preddavkov z
dotácií na športovú činnosť jednotlivým športovým klubom

7/ Harmonogram zasadnutí MsZ na rok 2011
Ing. Krajčovič - predložil návrh zasadnutí MsZ na rok 2011.
JUDr. Irsák - navrhoval prehodnotiť začiatok rokovania MsZ , aby aj občania mali
možnosť sa zúčastňovať rokovaní MsZ.
p. Kurbel - odporučil ponechať zasadnutie MsZ tak ako bolo, vyskúšať ako dlho bude
trvať rokovanie a potom následne rozhodnúť o zmene začiatku rokovania MsZ.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
1. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2011
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Po prerokovaní všetkých bodov programu primátor
ukončil a poďakoval prítomným za aktívnu účasť.

mesta Ing. Tomčányi rokovania

V Seredi, dňa 17.1. 2011

Zapísala:
Kolláriková

Ing. Tibor Krajčovič
prednosta MsÚ

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:
Ing. Marek Lovecký
MUDr. Miroslav Bucha

.....................
....................
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