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Zápisnica 

z Mestského  zastupiteľstva  v Seredi , konaného  dňa  17.7. 2019 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ)v Seredi otvoril a viedol Ing.  Martin Tomčányi, 

primátor mesta Sereď. Na zasadnutí MsZ dňa  17.07. 2019  sa zúčastnilo  15 poslancov.  

Ospravedlnení boli   Ing.  Norbert  Kalinai,  Mgr. Marcel  Královič,  Ing.  arch. Róbert  Kráľ, 

JUDr. Michal  Irsák.  

 

Program   rokovania MsZ  

Mestské  zastupiteľstvo   prerokovalo  a   

Schválilo      

Program  rokovania  MsZ  , ktorý  bol   zverejnený    na  úradnej  tabuli  mesta  a na  

webovom  sídle  mesta   

 

2.Mandátová komisia bola schválená v zložení: 

Pavol Kurbel   

Ing.  Mária Fačkovcová  

Róbert  Stareček   

 

Návrhová komisia bola schválená v zložení: 

JUDr. Edita  Červeňová  

PaedDr. Slávka  Kramárová  

Ing.  Ondrej  Kurbel   

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Mgr. Tomáš   Karmažín 
Bc. Anton   Dúbravec    

 

3. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení VZN mesta Sereď č. 9/2017  

PhDr. Adamčíková    - uviedla  predložený   návrh  VZN   o poskytovaní    dotácií    z rozpočtu  

mesta.  Zmeny, ktoré   sú   v predloženom  návrhu  predložené sa týkajú vyhlásenia  ďalšej   

výzvy  v priebehu   kalendárneho  roku , keď  sú v rozpočte   vyčlenené  finančné   prostriedky na 

poskytovanie  dotácií.   

Ďalšou  navrhovanou  zmenou  je  odstránenie  byrokracie pri predkladaní  žiadostí v súlade so 

zákonom  č. 177/2018.  Návrh VZN  bol  prerokovaný   na  legislatívno-právnej komisii   (LPK), 

pripomienky     sú zapracované  do   návrhu   uznesenia.    

    

PaedDr. Kramárová     - školská,  športová  a bytová  komisia  (ŠŠBK) prerokovala  predložený  

návrh  VZN  o poskytovaní  dotácií  - odporúča ho prerokovať   a uzniesť  sa  na  predloženom  

návrhu.    

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi  prerokovalo   a  

Uznáša sa   

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení VZN mesta 

Sereď č. 9/2017 
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s pripomienkami: 

- v Čl. I sa bod 2. vypúšťa; 

- v Čl. I bod 4. sa slovo „schváliť“ nahrádza novým znením „navrhnúť“; 

- v Čl. I bod 5. sa slovné spojenie „schválenia výzvy“ nahrádza novým znením 

„zverejnenia zápisnice z rokovania príslušnej komisie, na ktorej sa komisia uzniesla na 

znení výzvy“. 

 

 

4. Návrh VZN mesta Sereď o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom  

Mgr. Kováčová   - uviedla   predložený   návrh VZN  o určení výšky príspevku   na úhradu 

nákladov  v školách  a školských  zariadeniach.   Dôvodom     predloženia    návrhu VZN    je    

to,  že  od   1.  septembra    prichádza  k zmene    finančných pásiem  na  nákup   potravín  pre  

školské   stravovanie pre všetky   vekové  kategórie.   

Taktiež  od    septembra    vstupuje  do platnosti    zákon  o dotáciách  v pôsobnosti   MPaSV , 

ktoré  sa týkajú  žiakov   základných škôl.  Pôvodné  VZN o určení  výšky príspevku  na  úhradu  

nákladov  v školách a školských  zariadeniach bolo   niekoľkokrát  novelizované,   pre  jeho  

sprehľadnenie  bolo  vypracované  nové VZN.  K návrhu VZN  boli predložené   pripomienky  

riaditeliek   ZŠ.   

Návrh  VZN bol  prerokovaný    na LPK .  Členovia  LPK  predložili pripomienky, ktoré  boli 

zapracované  do   návrhu  uznesenia.   

Podľa   predloženého   návrhu    nie  je  navrhovaná  zmena   v poplatku   v MŠ  ani  ZUŠ.  

Navrhované  je   zvýšiť  poplatok   v  školskom klube  detí   z 13  €  na 15€  mesačne.   V Centre 

voľného  času  (CVČ)  sú navrhované zmeny    výšky  poplatkov . Pre  deti   s trvalým pobytom  

v meste  Sereď   poplatok zostáva.  Pre   deti  , ktoré     majú  trvalý pobyt    mimo  mesta  Sereď  

sú navrhované poplatky    rozdielne  a to  pre   deti,  kde   obce prispievajú   na činnosť    CVČ   

a pre  deti,  kde  obce neprispievajú   na  činnosť.  V rámci podielových  daní   mesto  dostáva     

finančné   prostriedky  na  činnosť  detí  vo veku  5-15 rokov, ktoré majú  trvalý  pobyt   v meste 

Sereď. V CVČ   v meste  Sereď  je  cca  25 %  detí,  ktoré  majú   trvalý  pobyt    mimo  mesta.   

Do podielových   daní  dostávajú  obce a mestá  finančné prostriedky na zabezpečenie   záujmovej  

činnosti  pre  deti.   Boli oslovené  obce ,  z ktorých  deti   chodia  do CVČ  v Seredi, aby  prispeli  

na ich  činnosť. Niektoré  obce  súhlasili    s návrhom  na prispievanie  za  deti , ktoré  navštevujú 

CVČ  a niektoré obce  toto neodsúhlasili. Preto  je  navrhovaný  rozdielny  poplatok .   

 

Ministerstvo školstva   SR   zverejnilo  nové pásma   na zabezpečenie  stravovania.  Na základe 

požiadaviek   riaditeliek  škôl  a vedúcich  školských  jedální   je  mesto  zaradené do  3  stupňa.  

V MŠ   je  určený príspevok  1,54 €  za  1 deň ,  v ZŠ   1,21   pre  deti  I. stupňa  a 1,30 €  pre 

žiakov  II.  stupňa.  Príspevok  na  režijné náklady bol doteraz   odsúhlasený  0,20€/deň. V 

predloženom  návrhu  je  navrhovaná čiastka   4,-€  mesačne  na   dieťa.   

Financovanie   v školských jedálňach   je    navrhované    takou formu,  že   zákonní zástupcovia     

dopredu zaplatia   za  stravu,  škola    overí,  či  splnil   všetky podmienky  na dotáciu  vo výške  

1,20 €. Dvakrát  do roka   pošle  na  účet   zákonných  zástupcov   preplatok.               

 

PaedDr. Kramárová  -  školská,  športová a bytová komisia (ŠŠBK) odporučila  prerokovať   

predložený  návrh  VZN. Členovia  komisie neboli  jednotní    pri  prerokovávaní   § 5 -  

príspevok  na   úhradu  nákladov  na  CVČ.    Nesúhlasili   s rozdielnymi  taxami  za  deti, ktoré 

nemajú   trvalý  pobyt   v meste  Sereď   a   navštevujú  CVČ.  
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Mgr. Kováčová -   pripomienky    k návrhu VZN, ktoré  boli  predložené na  ŠŠBK   boli 

tlmočené  na  LPK .   Podľa  vyjadrenia   niektorých členov   komisie  školskej  je  navrhovaný   

rozdielny poplatok  pre  CVČ   diskriminačný.   Členovia  LPK   navrhovaný  poplatok nebrali 

ako diskriminačný.   

   

JUDr.  Červeňová  -  mala  otázku   v čom  je  navrhovaný poplatok  diskriminačný? 

    

p. Kurbel   -   na  rokovaní   ŠŠBK  predložil     svoju  pripomienku, podľa   jeho  názoru  je   

navrhovaný   rozdielny  poplatok diskriminujúci.   Každý  má  mať rovnaký prístup  k veciam.   

Podľa  jeho  názoru,  pri  kontrole  VZN   prokuratúrou   bude  VZN  navrhnuté  na  zrušenie .     

  

Ing.  Horváth    

-  predložený  návrh   na rozdielne  poplatky   je správny,  nepovažuje  to   za  diskrimináciu.  

Obce dostávajú  finančné    prostriedky  do podielových  daní   na deti   na   záujmovú činnosť. 

Niektoré  obce   súhlasili   s návrhom,  že  budú prispievať  na   činnosť   detí, ktoré 

navštevujú     CVČ  v meste  Sereď, niektoré obce toto neodsúhlasili.   Mesto  Sereď  dopláca    na  

činnosť   CVČ   aj  napriek príspevku   od obcí.  Podporuje   schválenie predloženého   návrhu.   .      

-  požiadal  o vysvetlenie  navrhovaného poplatku 4€  mesačne   na  režijné náklady   

a vyúčtovanie preplatkov  kedy  vzniknú.    

 

      

Mgr. Kováčová  

- preplatok   vznikne  v rámci   poplatku    za  nákup  potravín.  V MŠ  je   stanovený  poplatok   

vo výške   1,54 €.   Po ukončení mesiaca    škola   overí,  či    dieťa    má  nárok   na     dotáciu  vo 

výške 1,20€  z MPSVaR. Po  splnení   podmienok    bude  čiastka  1,20  vrátená.   

 

- pri  režijných  nákladoch   -  ak   bude  prerušená prevádzka   v MŠ  zo  strany   zriaďovateľa 

(havária,  výpadok  elektriny,   chrípkové  prázdniny,... )    bude  vrátená pomerná  časť poplatku.   

Alebo  v prípade,  že  dieťa   ochorie    a nebude   navštevovať MŠ,   bude rodičom  vrátená    

čiastka   na základe rozhodnutia zriaďovateľa.     

Príspevky    sú  dva   jeden   na  nákup potravín    a druhý príspevok  na  režijné  náklady.    

 

p. Kurbel –  návrh  VZN   na určenie  výšky   príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach  je  potrebné prijať. Výhrady  má k   rozdielnym  poplatkom   za pobyt    

detí v CVČ , ktoré   nemajú  v meste  trvalý  pobyt.  Podľa  jeho  názoru  je   predložený   návrh 

v tejto  časti  diskriminačný.        

 

PhDr.  Hanus   

-Podľa jeho názoru podmienky za  poskytované   služby   v  CVČ  by mali  byť  rovnaké  pre  

všetkých zákonných   zástupcov.  Všetci  by  mali   platiť  rovnaký poplatok , keďže každé  dieťa 

dostane rovnakú  službu.   

Schválením  predloženého   návrhu   rodičia   tých  detí , kde  obec neodsúhlasila   poskytnutie  

finančných  prostriedkov  za  dieťa, ktoré   navštevuje  CVČ  v meste  Sereď, zaplatia viac.     

 

Ing. Kurbel  -  podľa   dostupných  informácií   mesto  Sereď  tiež  odmieta platiť  iným  obciam  

tieto príspevky  z dôvodu toho,  že  má zriadené  CVČ   pri školách.    

 

Ing.  Horváth -   obce  a mestá  dostávajú  finančné prostriedky  zo  štátneho  rozpočtu na podporu   

vzdelávacej  činnosti  pre  deti. Podľa  jeho  názoru predložený  návrh  VZN  na  určenie   

rozdielnych  poplatkov  nie  je diskriminačný.   
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Bc. Veselický   -  všetky  obce    a mestá  majú  svoje rozpočty.   Je   vecou  každej  obce   ako   sa  

rozhodne  vo veci    poskytnutia   príspevku   na    vzdelávanie  detí   v zariadeniach   mesta.     

Predložený  návrh   VZN   je spravodlivý.  Je  potrebné  prihliadať  na   rozpočet    mesta   Sereď.       

   

Mgr. Kováčová    -  mesto    Sereď   urobilo   všetky    legislatívne kroky    k tomu,  aby   výška  

poplatku    bola rovnaká pre  všetky   deti  v CVČ.  Podľa jej  názoru  diskriminačné  by   bolo,  ak  

by  mesto  prijalo     do CVČ  len  deti  s trvalým  pobytom   v meste  Sereď  a neposkytlo   služby  

pre  deti,  ktoré  nemajú   trvalý pobyt v meste.  Náklady  na  zabezpečenie činnosti   CVČ    sú 

hradené   z rozpočtu  mesta. Boli kryté   z iných   prostriedkov  z rozpočtu  mesta, ktoré  mohli  

byť   využité  na    zabezpečenie   iných  školských   zariadení.   Odporučila    uzniesť  sa   na 

predloženom  návrhu.         

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi  prerokovalo   a  

 Uznáša   sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 7/2019 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď 

zriaďovateľom 

 

s pripomienkami 

 

- v § 6 vypustiť ods. 1, 

- v § 8 odsek 2 nahradiť novým znením: ,,Príslušná škola overí splnenie 

podmienok na poskytnutie dotácie podľa odseku 1 a vykoná zúčtovanie 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín stanoveného podľa 

§ 6 a jeho zníženia podľa odseku 1 vždy do 10 kalendárnych dní po skončení 

mesiaca. Rozdiel finančných prostriedkov zistených podľa prvej vety zašle 

príslušná škola zákonnému zástupcovi dvakrát ročne do 20. septembra 

príslušného kalendárneho roka a do 20. januára nasledujúceho kalendárneho 

roka.“; 

- v § 8 ods. 4 pred slovo ,,príspevku“ doplniť slovo ,,úhrady“; 

- v § 8 ods. 5 nahradiť novým znením: ,,Termíny úhrad príspevkov stanovených v 

§ 6 a 7 určí príslušná škola v prevádzkovom poriadku školskej jedálne.“ 

- § 9  nahradiť novým znením: ,,Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške 

nákladov na nákup potravín a príspevok na čiastočnú úhradu režijných 

nákladov za mesiac august 2019 uhradí zákonný zástupca podľa rozhodnutia 

vydaného riaditeľom príslušnej školy na školský rok 2018/2019.“ 

 

5. Základné cestovné mestskej autobusovej dopravy v meste Sereď  

Ing.  Šišo    - uviedol   predložený    materiál.   Predložený  je  návrh   základného  cestovného .      

Mesto   má    uzatvorenú   zmluvu   na  zabezpečenie    mestskej autobusovej  dopravy   v meste   

Sereď s aktuálnym  prevádzkovateľom.  Táto   zmluva  končí    v roku 2019.   Je potrebné     riešiť    

verejné  obstarávanie  na zabezpečenie  týchto   prepravných služieb. Tento  materiál     bude    

podkladom   pre   riešenie    verejného  obstarávania   s  novým   prevádzkovateľom   MHD.    

Mesto prispievalo    čiastkou   cca  15 tis.   na  bezplatnú  autobusovú dopravu. V 2020  mesto 

plánuje  obstarať služby bez príspevku   na bezplatnú autobusovú dopravu na jeden rok.   
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Ing. Krajčovič   -  SAD,  ktorá  zabezpečovala    prepravné služby  v meste  Sereď  požadovala     

väčšie   príspevky  na   krytie  straty. V roku   2019  bola bezplatná   doprava   zabezpečovaná  pre  

deti   do  15 rokov  a dôchodcov.    Mesto plánuje     obstarávať tieto   služby   na   1 rok.  

Potrebuje získať evidenčný  lístok  jednotlivých druhov cestovných  lístkov, koľko  ľudí  

využíva   zľavnené   cestovné   lístky  tak  ako  je   stanovené. Následne    bude  zabezpečované    

verejné obstarávanie  na  10 rokov.    

V roku   2019    mesto   Sereď   doplatilo  na  vykrytie  straty  za  služby   MHD   čiastku  cca  99 

tis. eur.  

 

Ing.  Šišo   -  uvedená  čiastka  99 tis.  €  môže  byť   aj   vyššia  ak  nepríde  k oprave   mosta nad 

železnicou.          

     

p. Kurbel  -   mal  otázku , kto    vydá   evidenčný  lístok      

  

Ing. Krajčovič  -  dopravca    je  povinný   takýto  evidenčný lístok poskytnúť. Tieto  údaje       

dopravca    poskytoval  jedenkrát   za rok.  Prichádza  k navyšovaniu  príspevkov   za 

poskytovanie   služieb   MHD.   Mesto  má   záujem   zistiť  skutočnú situáciu za  jeden rok 

a následne  pripravovať   verejné  obstarávanie  pre ďalšie  obdobie. 

 

Mgr. Karmažín   - pri  uzatváraní  zmluvy    s dopravcom, ktorý zabezpečuje   MHD   je  potrebné   

dohodnúť   zosúladenie  spojov  MHD   s inými  spojmi, ktoré  prichádzajú    do mesta  od 

Bratislavy.    

 

Ing.  Krajčovič   -  má  informáciu  o tom,  že   takáto  situácia v jednom prípade   nastala.  Bol   

daný   podnet   dopravcovi   na  riešenie  tejto  situácie.   Bolo  to  však    spôsobené    aj tým,  že  

vo  februári   bol  odstavený most  nad  železnicou   a prichádza  k obchádzkam.   

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi  prerokovalo   a  

  Schvaľuje 

Základné cestovné mestskej autobusovej dopravy  v meste Sereď. 
 

6. Zmena uznesenia 

JUDr. Ing.  Vargová  - uviedla   predložený  materiál.    MsZ odsúhlasilo    prevod pozemku    pre 

spoločnosť  Kovorenova spol. s.r.o.  Dolná   Streda v celkovej výmere   907 m2.  Okresný  úrad   - 

Katastrálny  odbor  Galanta    prerušil  konanie    Prišlo k chybe  pri   opisovaní   údajov  

z geometrického  plánu.  Preto bolo navrhnuté zrušenie    uznesenia č.  108/20149 zo  dňa   11.4. 

2019  a prijatie  nového   uznesenia.     

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi  prerokovalo   a  

A. Schvaľuje 

Prevod  vlastníctva nehnuteľného majetku uplatnením zákonnej výnimky podľa § 9a, 

ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to 

novovytvorenej parcely registra „C“ č. 24/3 - zastavaná plocha, diel (1) vo výmere 376 m2 

odčlenený od  parcely č. 1934/1 - ostatná plocha a  diel (5)  vo výmere 163 m2, odčlenený 

od parcely č. 933/103 – ostatná plocha, obe zapísané Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor na mape  určeného operátu ako parcely registra „E“ na LV č. 4806 

pre k. ú. Sereď“; novovytvorenej parcely registra „C“ č. 24/4 -  zastavaná plocha, diel (4) 

vo výmere 61 m2, odčlenený od parcely č. 1934/1 - ostatná plocha a diel (6) vo výmere 254 

m2, odčlenený od parcely č. 933/103 – ostatná plocha, obe zapísané Okresným úradom 

v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“ na LV 

č. 4806 pre k. ú. Sereď; novovytvorenej parcely registra  „C“  č. 24/6 - zastavaná plocha 

diel (7) vo výmere 53 m2, odčlenený od parcely č. 933/103 - ostatná plocha, zapísanej 

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape  určeného operátu ako parcela 
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registra „E“ na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď,  za cenu 28,00 €/m2, spoločnosti Kovorenova, 

spol. s  r. o., so sídlom v Dolnej Strede, Váhovská cesta, objekt PD.  

 

B. Ruší  

Uznesenie č. 108/2019 zo dňa 11.04.2019 v plnom rozsahu. 
 

Po prerokovaní   všetkých  bodov programu  primátor  mesta  Sereď   Ing. Martin Tomčányi,    

rokovanie    ukončil   a poďakoval   všetkým  za  aktívnu   účasť.   

 

V Seredi,  dňa  19.7. 2019 

 

Zapísala:  Kolláriková   

 

 

Ing. Tibor  Krajčovič         Ing.  Martin Tomčányi 

prednosta   MsÚ               primátor  mesta  

 

 

 

Overovatelia  zápisnice:   

 

Mgr. Tomáš  Karmažín                                 ............................ 

Bc. Anton  Dúbravec                                     ............................ 


