
Z á p i s n i c a  č. 3 
zo zasadnutia Športovej komisie pri MsZ, konaného dňa 10.  03. 2010 

 
 
 
1.  Otvorenie 
Z neprítomnosti na zasadnutí komisie Ing. Lukáčová ospravedlnila predsedu komisie Róberta 
Starečka, ktorý sa nemohol zúčastniť na rokovaní športovej komisie z dôvodu choroby 
a oznámila členom, že je predsedom poverená viesť zasadnutie. 
 Privítala prítomných členov a predložila program rokovania, ktorý bol prítomnými 
schválený.  
 
2. Prerokovanie podaných projektov – žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta 
Sereď na rok 2010 pre oblasť športu. 
 
Ing. Lukáčová – informovala že do 28. februára boli doručené na MsÚ ešte štyri žiadosti 
o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2010. Boli predložené Základnými školami 
a Rímsko - katolíckym farským úradom. Žiadosti máte k nahliadnutiu, otváram diskusiu 
o podaných projektoch.  
Ing. Krajčovič – podľa môjho názoru, Rímsko katolícky úrad nespĺňa kritériá, ktoré boli 
schválené na podávanie žiadostí. My navrhujeme poskytnúť dotácie na činnosť klubov, nie na 
výlety. Nemajú uvedenú len športovú činnosť, budú spoznávať kraj v okolí Hrona, históriu 
a je uvedený aj stolnotenisový turnaj, ale je to len jedna časť z dvoch dní. 
Mgr. Novák - to je aj môj názor, že nespĺňajú kritériá. Je to výlet detí, nie športová činnosť. 
p. Vydarená – podľa kritérií to nespĺňa ani jeden bod. 
ROZPRAVA 
Ing. Krajčovič – projekt CZŠ je tiež na stolnotenisový turnaj. Hrajú tam tie isté deti, ktoré sú 
členmi Stolnotenisového klubu, ktorý dotáciu na činnosť dostal. 
Ing. Lukáčová – tento turnaj je ale medzi školami z okolia. Plánuje sa zúčastniť 8 družstiev, 
je zameraný na spoluprácu s inými školami. 
Mgr. Novák – v rozpočte majú športové vybavenie 100 €, čo za to nakúpia na stolný tenis? Je 
to prehnané. 
Ing. Krajčovič – ja navrhujem ich podporiť, ale uhradiť im len z plánovaného rozpočtu 
odmeny pre víťazov a občerstvenie a športové vybavenie znížiť na 20 €, aby si nakúpili 
náhradné loptičky na turnaj. 
ROZPRAVA   
Ing. Lukáčová - projekt ZŠ J.Fándlyho je orientovaný na organizáciu I. ročníka futbalového 
turnaja o Pohár riaditeľa ZŠ J. Fándlyho na multifunkčnom ihrisku a druhá časť projektu je  
zameraná na medzinárodné športové stretnutie partnerských škôl  Sereď – Tišňov. 
p. Kiradžievová – školy treba podporiť, je to pre deti. 
ROZPRAVA  
Ing. Lukáčová – ZŠ P.O.Hviezdoslava má projekt zameraný na návštevu družobnej školy 
v Dolních Loučkách  pri príležitosti otvorenia nového multifunkčného ihriska a tam odohrajú 
súťažné stretnutia. 
ROZPRAVA  
 
3. Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov  z rozpočtu mesta na rok 2010. 
 
Ing. Lukáčová – navrhujem, aby  sme pristúpili ku schváleniu sumy dotácie jednotlivým 
subjektom.  
Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda žiada dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 170 €. 
Má niekto pozmeňujúci návrh? 
Ing. Krajčovič – môj návrh je 120 €. Uhradiť náklady na odmeny pre súťažiacich, 
občerstvenie a športovú výstroj znížiť zo 100 € na 20 €. A aj pri vyúčtovaní dotácie by sumy 
mali sedieť s uvádzaným rozpočtom. 
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Ing. Lukáčová – dávam hlasovať za pozmeňujúci návrh 120 € pre CZŠ. 
Hlasovanie: za               5 
                    proti           1 
                    zdržal sa     0 
Návrh  poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2010 v zmysle VZN č.5/2006 
bol schválený vo výške 120 € pre CZŠ sv. Cyrila a Metoda. 
 
Ing. Lukáčová – ZŠ J. Fándlyho žiada dotáciu z rozpočtu mesta 245 €. Má niekto 
pozmeňujúci návrh? 
Dávam hlasovať za návrh uvedený na žiadosti. 
Hlasovanie: za               6 
                    proti           0 
                    zdržal sa     0 
Návrh poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2010 v zmysle VZN č.5/2006 
bol schválený vo výške 245 € pre ZŠ J.Fándlyho. 
 
Ing. Lukáčová – ZŠ P.O.Hviezdoslava žiada dotáciu z rozpočtu mesta 320 €. Má niekto 
pozmeňujúci návrh? 
p. Vydarená – ja by som navrhla 245 €. Potom budú mať ZŠ približne rovnaké sumy, aby 
neboli medzi nimi veľké rozdiely. 
Dávam hlasovať za pozmeňujúci návrh  245 € pre ZŠ P.O.Hviezdoslava. 
Hlasovanie: za              5 
                    proti          0 
                    zdržal sa    1 
Návrh poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2010 v zmysle VZN č.5/2006 
bol schválený vo výške 245 € pre ZŠ P.O.Hviezdoslava. 
 
Uznesenie č. 5/2010 
Športová komisia pri MsZ v súlade s ustanoveniami VZN č.5/2006 predkladá primátorovi 
mesta na schválenie poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Sereď na rok 2010 
na športové podujatia organizované Základnými školami  formou dotácií nasledovne : 
 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda        120 €  
ZŠ J. Fándlyho                        245 € 
ZŠ P.O.Hviezdoslava              245 €              
 
Ing. Lukáčová – Rímskokatolícka cirkev má požiadavku o dotáciu z rozpočtu mesta vo 
výške 250 €. Ako ste už predniesli v rozprave pri prerokovaniach žiadostí táto žiadosť nespĺňa 
schválené kritériá pre podávanie žiadostí.  
Dávam hlasovať kto súhlasí s tým, že žiadosť nespĺňa kritériá. 
Hlasovanie: za               6 
                    proti           0 
                    zdržal sa     0 
ďakujem, konštatujem, že žiadosť o dotáciu  bola zamietnutá. 
 
Uznesenie č. 6/2010 
Športová komisia pri MsZ neschvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 
2010 v zmysle VZN č.5/2006 pre žiadateľa Rímskokatolícku cirkev farnosť Sereď z dôvodu 
nesplnenia kritérií pre poskytovanie dotácií pre šport. 
  
Ing. Lukáčová – od roku 2008 je v platnosti zákon č.300 o organizácii a podpore športu 
a doplnení niektorých zákonov. V §18, odst. 4 citujem – „obec zverejňuje každý rok 
prijímateľov a výšku dotácií na šport vyčlenených a poskytnutých zo svojho rozpočtu  
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spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.“ Tabuľku prerozdelenia dotácií pre TJ, ŠK a ZŠ 
je mesto povinné zverejniť na svojej internetovej stránke. 
 
Uznesenie č.7/2010  
Prerozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Sereď na rok 2010 pre oblasť športu  
s uvedením prijímateľa a výšky dotácie zverejniť na internetovej stránke mesta podľa Zákona 
č. 300/2008 o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Z: Kavoňová 
T: do 31. marca 2010 
 
4. Správa o činnosti športovej komisie za rok 2009. 
 
Ing. Lukáčová – v materiáloch na dnešnú športovú komisiu je priložená správa o činnosti 
športovej komisie za rok 2009 spracovaná tajomníčkou  p.Kavoňovou a predsedom športovej 
komisie  p. Starečkom   
viď. príloha č.1 zápisnice 
Otváram diskusiu. 
p. Vydarená – pri ZŠ sa stretávajú mladí a škola je neustále ničená vandalmi. Kým ten areál 
nebude riadne oplotený, nič sa nezmení. 
Ing. Lukáčová – k tejto téme bude mesto hľadať riešenie v spolupráci s riaditeľom Mgr. 
Horniakom. Problematika vandalizmu má však hlbšie príčiny a bude ju potrebné riešiť 
komplexne.  
Ing. Krajčovič – ani oplotením sa nič nedosiahne.  
p. Irsák – ja navrhujem vzhľadom k uvedenému bodu ohľadom Sokolovne aby sa zvolené 
prezídium AŠK Sereď prišlo predstaviť na športovú komisiu a prednieslo nám svoje 
predstavy s dokončením Sokolovne.  
Ing. Krajčovič – výbor s tým určite nebude mať žiadny problém.  
ROZPRAVA 
 
5. Rôzne 
 
Ing. Krajčovič – ja by som vás chcel informovať o jednom probléme, ktorému v tomto 
období čelíme. Medzinárodná  basketbalová asociácia zmenila rozmery čiar basketbalového 
ihriska. Ak to nedáme do poriadku a neprekreslíme čiary, nebudeme môcť hrať súťaž. Na ZŠ 
J.A.Komenského sa to rieši, oboznámil som s danou situáciou aj p. riaditeľku Obchodnej  
akadémie. Škola má triedy zamerané na basketbal, preto verím, že nájdeme spoločné riešenie 
s  finančným spolupodielaním sa na úprave značenia palubovky. 
Ďalšia vec je, že sa mení aj časomiera, tak vzniknú ďalšie náklady so zakúpením novej, 
platnej podľa medzinárodných basketbalových noriem. 
ROZPRAVA  
p. Vydarená – bolo by vhodné dohodnúť sa na termíne ďalšieho zasadnutia športovej 
komisie vo veci zabezpečenia sprievodných športových podujatí počas SHJ. 
p. Novák – navrhujem zasadnutie koncom apríla alebo začiatkom mája 
 
6. Záver 
 
Ing. Lukáčová poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila stretnutie. 

                                                                      
                                                                          
 

                                                                                Róbert Stareček, v.r. 
                                                                         predseda športovej komisie 
 
Za správnosť zápisu:                                                                                       
tajomníčka:   Kavoňová Eva 


