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Číslo: ŽP375/2010               Sereď, dňa 13.1.2010 
 
 
                                                                                                      
                       
                     Antónia Bánovská  
                    XXXXXXXX 
                  926 01 SEREĎ 
 
 
 
                                                                                        
                                                             
 
Vec:  Odpoveď na interpeláciu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi                                       
          zo dňa 15.12. a 16.12.2009  
   
1. K Vašej požiadavke oplotiť  detské ihrisko na Fándlyho sídlisku uvádzame nasledovné: 

V súčasnej dobe na území mesta Sereď nemáme oplotené žiadne detské ihrisko, 
k ihriskám je voľný prístup. Na základe prerokovania Vašej žiadosti na pracovnej porade 
dňa 12.1.2010 s vedením mesta Sereď Vás informujeme, že vzhľadom na obmedzené 
finančné prostriedky určené na údržbu a rekonštrukciu detských ihrísk v schválenom 
rozpočte mesta Sereď pre r. 2010, oddelenie životného prostredia budovanie predmetného 
oplotenia v tomto čase nebude realizovať.     

 
2. Prijaté opatrenia na odstránenie zápachu z kalových polí fy Slovenské cukrovary, s.r.o.: 

Na základe výsledkov rokovania so zástupcami fy Slovenské cukrovary s.r.o. zo dňa 
12.11.2008, boli dohodnuté opatrenia, ktorými Slovenské cukrovary majú za úlohu 
eliminovať obťažujúci zápach z kalových polí. Pokiaľ obťažujúci zápach pretrváva, 
oddelenie životného prostredia na podnet občanov zvolá ďaľšie rokovanie.  

 

S pozdravom     
 

 
        Mgr. Róbert Gablík 
           vedúci odd. ŽP 
 
 
 
            
 
 
         



 
 
 
                                                                                                                  
Váž. pani 
 
Antónia Bánovská 
poslankyňa MsZ v Seredi 
preds. školskej komisie pri MsZ v seredi 
ul. XXXXXXXX 
926 01 Sereď 
 
 
č. 1406/2010  
                                                                                          V Seredi dňa 3.02.2010 
 
Vec : Interpelácia poslanca – odpoveď 
 
 
      V zmysle Vami vznesenej interpelácie poslanca na rokovaní MsZ v dňoch 15.-16.12.2009  
vo veci požiadavky riaditeľov škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Sereď 
na zhotovenie a inštalovanie informačných tabúľ v užšom centre mesta Vám oznamujem 
nasledovné: 
 
     E- mailom zo dňa 18.01.2010 som požiadala všetkých riaditeľov o bližšiu prezentáciu 
predstavy   realizácie ich požiadaviek, špecifikáciu počtu a miesta umiestnenia infotabúľ  
a ostatné, súvisiace informácie pre posúdenie ich požiadavky ( viď.príloha ). 
     Zaslané písomné odpovede riaditeľov ( s výnimkou PaedDr. Kramárovej, ktorá sa 
vyjadrila ústne  - že by súhlasila aj s riešením uvoľnenia dvoch infotabúľ športovcov), 
prikladám. Väčšina vyjadrila názor, že pre informácie o zameraní a činnosti školy, zariadenia 
je sprístupnená webová stránka školy, mesta, ale tiež názor uvoľnenia už jestvujúcich tabúľ 
športovcov, vzhľadom na prijatie úsporných opatrení v hospodátení s rozpočtom mesta Sereď 
v roku 2010. 
    Z iniciatívy športovej komisie pri MsZ boli pred dvoma rokmi zhotovené pre potreby 
prezentácie športovej činnosti TJ a ŠK celkom 4 verejné infotabule pri OD Jednota.  
Reálne je z tohoto počtu jednu tabuľu uvoľniť pre školstvo, nakoľko nie sú využívané 
všetkými športovými subjektami rovnako intenzívne, resp. prezentácia ich činností nie je 
dostatočne aktualizovaná. 
    O návrhu na uvoľnenia jednej infotabule pre školstvo budem  rokovať s predsedom 
športovej komisie v priebehu tohto týždňa a budem Vás o záveroch informovať. 
 
     Dávam uvedené na vedomie. 
 
                     S pozdravom. 
 
                                                                  Ing. Lukáčová 
                                                                ved. odd. ŠMaTK     



Z á p i s n i c a     č.  1 
zo zasadnutia školskej komisie pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 26.01.2010 

v priestoroch ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1.  Otvorenie 
2. Schválenie kritérií pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2010 

v zmysle VZN    č. 5/2006 
3. Informácia o schválenom rozpočte mesta Sereď na rok 2010. 
4. Aktuálny stav materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu na 

ZŠ Juraja Fándlyho – prehliadka školy /PaedDr. Jaroslav Čomaj/ 
5. Rôzne  
6. Záver 

 
 

1. Otvorenie 
Predsedkyňa  - pani Bánovská otvorila rokovanie školskej komisie, ktoré sa konalo 
v priestoroch   ZŠ Juraja Fándlyho, privítala prítomných členov a oboznámila ich 
s programom rokovania. Poďakovala sa riaditeľovi školy za poskytnutie priestorov na 
zasadnutie komisie a prehliadku školy. 
 

2. Schválenie kritérií pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v zmysle 
VZN          č. 5/2006 

Členom školskej komisie boli rozdané kritériá pre poskytovanie dotácií  z rozpočtu mesta 
oblasť školstva za rok 2009 – informatívne. 
 
Ing. Lukáčová – v rozpočte mesta Sereď na rok 2010 bola  na účelové dotácie – oblasť 
školstvo a mládeže - schválená čiastka 2 300 €.V porovnaní s minulým rokom je to nízky 
objem financií, ktorý je výsledkom výrazných škrtov výdavkov v rozpočte mesta na rok 2010.  
Z uvedeného dôvodu je zrejmé, že bude uspokojených podstatne menej žiadateľov. Do konca 
januára 2010 je potrebné zverejniť výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu – kritéria za 
oblasť školstva.  
 
 
Návrh kritérií pre poskytovanie dotácií pre oblasť školstva a mládeže z rozpočtu mesta na 
rok 2010 v zmysle VZN č. 5/2006: 

1.  celkové výsledky činnosti občianskeho združenia, právnických osôb, mládežníckej 
organizácie ...  (počet členov, doba existencie, intenzita aktivít ... ) 

2. aktivity, podujatia zamerané na obsah činnosti, rozsah pôsobnosti, resp. tradície 
inštitúcie 

3. etická a mravná výchova mladej  generácie 
4. zorganizovanie rôznych vedomostných a iných súťaží na úrovni mesta, regiónu 
5. účasť na celoslovenských a medzinárodných súťažiach 
6. podpora talentovanej mládeže, jej prezentácia pred širokou verejnosťou 
7. aktivity v oblasti  prevencie závislosti, pred násilím a kriminalitou 
8. realizácia netradičnej aktivity 
9. možnosť získania prostriedkov z iných zdrojov, resp. z vlastnej činnosti 
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Hlasovanie za návrh:  
Za:           8 
Proti:        0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 1/2010: 
Školská komisia pri MsZ 
s c h v a ľ u j e 
 
K r i t é r i á  pre poskytovanie dotácií  pre oblasť  školstva a mládeže  z rozpočtu mesta 
Sereď na rok 2010: 
 

1. celkové výsledky činnosti občianskeho združenia, právnických osôb, mládežníckej 
organizácie ...  (počet členov, doba existencie, intenzita aktivít ... ) 

2. aktivity, podujatia zamerané na obsah činnosti, rozsah pôsobnosti, resp. tradície 
inštitúcie 

3. etická a mravná výchova mladej  generácie 
4. zorganizovanie rôznych vedomostných a iných súťaží na úrovni mesta, regiónu 
5. účasť na celoslovenských a medzinárodných súťažiach 
6. podpora talentovanej mládeže, jej prezentácia pred širokou verejnosťou 
7. aktivity v oblasti  prevencie závislosti, pred násilím a kriminalitou 
8. realizácia netradičnej aktivity 
9. možnosť získania prostriedkov z iných zdrojov, resp. z vlastnej činnosti 
 

 
Rozprava: 
 
 
Uznesenie č. 2/2010 
Školská komisia pri MsZ 
u k l a d á 

1. zverejniť výzvu mesta Sereď na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta 
Sereď na rok 2010 pre oblasť školstva a mládeže 
Zodp.:     odd. ŠMaTK 
Termín:   ihneď 

 
3. Informácia o schválenom rozpočte mesta Sereď na rok 2010 
 
Ing. Lukáčová – MsZ na svojom zasadnutí dňa 15. a 16.12.2009 schválilo rozpočet mesta 
Sereď na roky 2010 – 2012. 
Oblasť školstva – nárast rozpočtu 1 146 tis. € v porovnaní s minulým rokom  vyplýva 
realizáciou rekonštrukcie ZŠ J.Fándlyho /1 478 400 €/ a dokončenia rekonštrukcie objektu 
ZŠ J.A.Komenského /dofinancovanie 400 000 €/. 
Rozpočet na prenesené kompetencie (ZŠ) na rok 2010 bol schválený vo výške 1 823 236 € , 
na originálne kompetencie (ŠKD, ŠJ, ŠSZČ, MŠ, CVČ a ZUŠ) v objeme 1 449 699 €, 
rozpočet pre ŠKD CZŠ sv. Cyrila a Metoda predstavuje 5 614 €. Je reálne predpokladať, že 
sa rozpočet bude meniť, najväčšie rozpočtové riziká sú u materských škôl, kde je rozpočet 
finančne poddimenzovaný. Pokiaľ nebude vývoj podielových daní priaznivejší, bude 
potrebné pristúpiť v priebehu roka k rozpočtovým opatreniam. U základných škôl 
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predpokladám zníženie objemu normatívnych financií poskytnutých zo štátneho rozpočtu 
oproti sume schválenej v rozpočte mesta a to z dôvodu pretrvávajúceho medziročného 
poklesu počtu žiakov (pokles počtu žiakov je rýchlejší, ako medziročný rast normatívu 
financií na jedného žiaka).  
 
Z celomestských akcií mesta Sereď sa v roku 2010 uskutočnia Knižné hody, Deň učiteľov ... 
Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín sa v dôsledku finančnej krízy neuskutoční 
v roku 2010. 

 
Rozprava 
 

4. Aktuálny stav materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho 
procesu na ZŠ Juraja Fándlyho – prehliadka školy /PaedDr. Jaroslav Čomaj/ 

 
Prehliadka školy sa uskutočnila po ukončení zasadnutia komisie. 
 
      5. Rôzne 
PaedDr. Kramárová – opätovne vyjadrujem záujem o vysporiadanie vlastníctva pozemkov 
v areáli našej školy. 
PaedDr. Kramárová –  predniesla požiadavku riaditeľov škôl a školských zariadení 
o zakúpenie a inštalovanie  informačných tabúľ pred OD Jednota tak, ako to majú športovci. 
Túto požiadavku tlmočila p. Bánovskej, predsedkyni školskej komisii, ktorá ju v rámci 
interpelácií predniesla na rokovaní MsZ. 
Ing. Lukáčová – písomné vyjadrenia jednotlivých riaditeľov škôl a školský zariadení nie sú 
v tejto veci také jednotné, ako sa prezentovalo. Budem rokovať s predsedom športovej 
komisie, p. Starečkom o možnosti uvoľnenia 1 informačnej tabule pred OD Jednota pre školy 
a školské zariadenia. 
 

 
6. Záver 

Zasadnutie školskej komisie ukončila pani Bánovská, prítomným srdečne poďakovala           
za pozornosť a aktívnu účasť. 
 
 
 
 
 
V Seredi  dňa 28.01.2010 
Zapísala: Ing. Šuláková 
 
 
 
 
 
            Antónia Bánovská, v.r. 
       predsedkyňa školskej komisie 
 
 
 



Z á p i s n i c a  č. 1 
zo zasadnutia Športovej komisie pri MsZ, konaného dňa 19.  01. 2010 

 
1.  Otvorenie 
Predseda športovej komisie p. Róbert Stareček privítal prítomných členov Športovej komisie 
pri MsZ a predložil program rokovania, ktorý bol prítomnými členmi schválený. 
 
2. Úprava počtu členov športovej komisie – zníženie v zmysle uznesenia č. 232/2009 MsZ 
zo dňa 27.-28. 10. 2009 
 
p. Stareček – chcel by som Vás informovať, že sa otvorila diskusia na MsZ ohľadom úpravy 
počtu členov v komisiách, prípadne o zrušení niektorých komisií. Ak bude treba pripraviť 
materiál s touto tématikou, aký máte vy názor, aby som ho mohol prezentovať. 
Ing. Krajčovič – Aký je hlavný dôvod otvorenia tejto témy? 
p. Stareček – dôvodom je úspora financií z rozpočtu mesta. 
p. Vydarená – je pravda, že táto téma bola otvorená na MsZ v októbri, ale v decembri na 
MsZ bola odložená z rokovania, lebo materiál na ďalšie rokovanie nebol dostatočne 
pripravený. 
ROZPRAVA 
 
3. Informácia o schválenom rozpočte mesta Sereď na rok 2010.  
 
p. Stareček – v tomto roku sa pre šport aj napriek znižovaniu výdavkov v rozpočte mesta 
Sereď na rok 2010 podarilo pre TJ a ŠK schváliť viac financií ako v roku 2009 na činnosť 
klubov a to vo výške 121 347 €. 
ROZPRAVA  
 
4.  Schválenie kritérií pre poskytovanie dotácií na šport v roku 2009.                          
Členovia komisie pripomienkovali doteraz platné kritériá na poskytovanie dotácií pre 
telovýchovu a šport v roku 2009 a návrh kritérií 2010, ktoré im boli vopred zaslané 
s pozvánkou.   
   
Ing. Lukáčová – v zmysle VZN č. 5/2006 § 5 odst. 6 po schválení rozpočtu mesta, spravidla 
v januári príslušného roku, príslušné oddelenie MsÚ zverejní výzvu na predloženie žiadostí 
na získanie dotácií s uvedením kritérií, ktoré boli schválené športovou komisiou. Pán Ing. 
Krajčovič sa venoval vypracovaniu návrhu delenia financií a vážim si jeho návrh.   
Ing. Krajčovič –  ja by som pridal ku kritériám predloženým odd. ŠMaTK ešte jeden bod – 
klub či športový oddiel, ktorý neprevádzkuje závodnú činnosť – má nárok ročne na príspevok 
vo výške max 3,5 násobku živ. minima platnému vždy k 1.1.sledovaného roku. Na rok 2010 
by to bolo aktuálne 3,5 x 185,19 € = 648,16 €. 
ROZPRAVA 
Ing. Krajčovič –niektoré kluby majú stanovy neaktualizované niekoľko rokov. Mohli by 
dodať k žiadosti  kopiu aktuálnych stanov. 
ROZPRAVA 
p. Stareček – kto má ešte pripomienky k návrhu kritérií? 
 
Uznesenie č.1/2010. 
Športová komisia pri MsZ v súlade s ustanoveniami VZN č. 5 / 2006 schvaľuje kritériá na 
poskytovanie dotácií  pre telovýchovu a šport na rok 2010  v znení: 
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1. a) registrácia na MV SR : 
      b) registrácia vo zväze : 
      potrebné doložiť aktuálnu kópiu stanov klubu 
2.  a) počet registrovaných členov klubu :  
     b) počet  družstiev v súťažiach:   
3.  výška členského príspevku na člena klubu na rok 2010 v € schválená športovým klubom: 
4. dosiahnuté športové výsledky za predchádzajúce obdobie :   
5. pravidelná tréningová činnosť (minimálne 2 krát týždenne) :  
6. verejnoprospešný charakter projektu, odzrkadľujúci úroveň účasti v súťažiach / miestna, 

okresná, krajská, slovenská, medzinárodná /: 
7. realizácia propagácie Mesta Sereď, ako poskytovateľa dotácie na činnosť klubu : 
8. prehľadnosť a úplnosť projektu 
9. predloženie podrobného rozpočtu klubu na rok 2010 v členení na príjmy a výdavky, 

položkovite, schváleného športovým klubom: 
10. klub či športový oddiel, ktorý neprevádzkuje závodnú činnosť – má nárok ročne na 

príspevok vo výške max 3,5 násobku živ. minima platnému vždy k 1.1.sledovaného 
roku. 

  
Hlasovanie : za             - 7 
                     proti         - 0 
                     Zdržal sa  - 0 

 
Uznesenie č. 2/2010 
Zverejniť výzvu na predloženie žiadostí o dotáciu s uvedením kritérií na ich poskytnutie 
schválených  uznesením športovej komisie č. 1 / 2010 zo dňa 19. 01. 2010. 
Z: odd. ŠM a TK  
T:  22. 01. 2010  
 
Uznesenie č. 3/2010  
Informovať predsedov TJ a ŠK o schválených kritériách a o možnosti podávať žiadosti 
o dotácie v termíne do 28. 02. 2010. 
Z: odd. ŠM a TK 
T: 22. 01. 2010   
 
5. Rôzne 
 
p. Stareček – predkladám k prerokovaniu žiadosť ŠKF Sereď o zálohovú platbu, ktorá bola 
doručená od prezidenta klubu. Začali už s činnosťou a potrebujú financie na vykrytie 
nákladov, súvisiacich s činnosťou klubu.  
 
Ing. Krajčovič – je takáto žiadosť v súlade s VZN č.5/2006? Všetky kluby už začali trénovať, 
ale nikto nepýta zálohy.  
 
Ing. Lukáčová – V súlade s VZN to nie je, kým nie sú schválené sumy dotácie pre TJ a ŠK 
pre daný rok, nemôžeme posielať žiadne zálohy.  
ROZPRAVA 
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6. Záver 
Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil stretnutie. 
Po dohovore s prítomnými sa termín najbližšieho zasadnutia komisie stanovil na 10.02.2010. 
 
 
 
 
Prílohy: 
1. Kritériá pre poskytovanie dotácií na telovýchovu a šport na rok 2010. 
 
 
 

                                                                      
 
 
 
                                                                               Róbert Stareček, v.r. 

                                                                                                   predseda športovej komisie 
 
 
                                                             
Za správnosť zápisu:                                                                                       
tajomníčka:   Kavoňová Eva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


