Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi
Zápisnica č. 4
zo zasadnutia komisie dňa 20. apríla 2015
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. II.zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2015
3. Záverečný účet mesta Sereď za rok 2014
4. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku s.r.o. za rok 2014
5. Správa o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o. za rok 2014
6. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2014
-MŠ D.Štúra
-MŠ Komenského ul.
-ZŠ J.Fándlyho
-ZŠ J.A.Komenského
-ZUŠ J.F.Kvetoňa
7. Informácia o možnosti rozšírenia kapacity materských škôl
8. Kritéria pre oceňovanie študentov za školský rok 2014/2015
9. Byty
- prevod vlastníctva bytu č.14, Spádová 1143/17 Peter Sklenár
- prevod vlastníctva bytu č.12, Legionárska 1124/2 – Kubányioví
- info o kontrole na sociálnych bytoch Trnavská cesta
- info o losovaní nájomného bytu č.302, Dolnomajerská 4470/23A
10.Rôzne
11. Záver
Prítomní členovia:
Božena Vydarená (BV), Mgr. Silvia Kováčová (SK), PhDr. Michal Hanus (MH), Pavol Kurbel (PK), Ing.
Miroslav Marko (MM), PaedDr. Jaroslav Čomaj (JČ)
Hostia: Ing. Tibor Krajčovič (TK), Ing. Eva Florišová (EF), Ing. Martin Káčer (MK) – MBP s.r.o.
Začiatok komisie:
15,00 hod
Ukončenie komisie: 17,00 hod
1.
Otvorenie
Predsedníčka komisie Božena Vydarená privítala prítomných členov na zasadnutí komisie.
2.
II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2015
EF – poskytla informáciu o predloženom materiály. V II. zmene rozpočtu sa aktualizovali rozpočty ZŠ,
zahrnula sa rekonštrukcia oplotenia zberného dvora, prenesenie nedočerpaných dotácií 2014, prenos financií
z rozpočtu DK na premietačku do rozpočtu mesta.
ROZPRAVA
Uznesenie č.70/2015
Školská, športová a bytová komisia prerokovala návrh II. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2015
a odporúča ho prerokovať na MsZ.
Hlasovanie:
Za
6 SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
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3.
Záverečný účet mesta Sereď za rok 2014
EF – oboznámila členov so základnými informáciami, ktoré vyplynuli zo záverečného účtu. Info o prebytku,
cca 340 000€ pôjde do rezervného fondu.
ROZPRAVA
Uznesenie č.71/2015
Školská, športová a bytová komisia prerokovala záverečný účet mesta Sereď za rok 2014 a odporúča ho
prerokovať na MsZ.
Hlasovanie:
Za
6 SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
4.
Správa o hospodárení Mestského bytového podniku s.r.o. za rok 2014
MK – komplexná info o predkladanom materiáli. Za prvý rok sa z účtov odčlenil majetok, ktorý MBP
nepatril (peniaze ľudí), vytvorenie opravných položiek vo výške 30 000€, info o prefinancovaní úveru,
úspora cca 20 000€.
BV – zaujímalo by ma stanovisko dozornej rady na túto správu.
MK – dozorná rada bude zasadať zajtra.
PK – ako to že je toľko pohľadávok nevymožiteľných?
MK – všetky sú pokryté, buď sú riešené cez súd alebo exekútora.
Uznesenie č.72/2015
Školská, športová a bytová komisia prerokovala správu o hospodárení Mestského bytového podniku s.r.o.
za rok 2014 a odporúča ju prerokovať na MsZ.
Hlasovanie:
Za
6 SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
5.
Správa o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o. za rok 2014
MM – taktiež pre nás to bol prvý rok, zo správy nám neodišiel žiaden bytový dom, otvorili sme účty pre
všetky bytové domy (1. Služby, 2. Fond údržby a opráv). Stále sme najlacnejší v Seredi. Za rok 2014 sa nám
podarili investície z fondov opráv bytových domov vo výške cca 2 300 000€. Plán tržieb prevýšil
očakávania, nakoľko do druhej polovice roku 2014 sme neboli platcom DPH, vytvorenie rezervy 3000€.
Peniaze, budú použité na údržbu, zhodnotenie mestského majetku.
ROZPRAVA
Uznesenie č.73/2015
Školská, športová a bytová komisia prerokovala správu o hospodárení spoločnosti Naša domová správa
s.r.o. za rok 2014 a odporúča ju prerokovať na MsZ.
Hlasovanie:
Za
6 SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
6.
Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2014
-MŠ D.Štúra, MŠ Komenského ul., ZŠ J.Fándlyho, ZŠ J.A.Komenského, ZUŠ J.F.Kvetoňa
SK – info o predloženom materiáli. Pochvala ZŠ J.A.Komenského za spracovanie správy,
ROZPRAVA
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Uznesenie č.74/2015
Školská, športová a bytová komisia prerokovala správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok
2014 (MŠ D.Štúra, MŠ Komenského ul., ZŠ J.Fándlyho, ZŠ J.A.Komenského, ZUŠ J.F.Kvetoňa) a odporúča
ich prerokovať na MsZ.
Hlasovanie:
Za
6 SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
7.
Informácia o možnosti rozšírenia kapacity materských škôl
SK – tento rok prišlo na MŠ v Seredi 214 žiadostí o prijatie. MŠ môžu prijať 90 až 100 detí. Z detí ktoré
súčasne navštevujú MŠ je až 66 deti bez trvalého pobytu v meste Sereď. Máme záujem umiestniť v prvom
rade deti s trvalým pobytom v Seredi, preto tieto budú uprednostnené. Z detí ktoré neboli prijaté je 45 takých
ktoré dovŕšia 3 roky v tomto roku z toho cca 22 je takých čo dovŕšia 3 roky do 31.8.2014. Preto je potrebné
rozšíriť kapacity škôlok. Je viacero alternatív:
1 – zriadenie jednej triedy v ŠKD ZŠ J.Fándlyho, pre cca 20 detí, nevýhodou je nedostatočná kapacita na
najbližšie roky
2 – následná dostavba MŠ, navýšenie kapacít formou „kontajnerov“ cca 40-45 detí, investícia 120 000€ +
betónová deka + kanalizácia + zariadenie, v budúcom roku možnosť žiadať finančné prostriedky na
rozšírenie kapacít materských škôl, možnosť dostavby pomocou kontajnerov, prípadne dostavbou
3 – OA v Seredi by uvoľnila jeden pavilón, potreba zriadenie výdajne jedla, cca 90 detí
Nevýhoda každej alternatívy je dopravná situácia.
MH – dokedy by bola možná realizácia jednotlivých alternatív?
SK – záleží od toho koľko tried by sa otváralo
JČ – osobne som za alternatívu OA, nakoľko oddelenia ŠKD sú v triedach čo nepôsobí dobre na psychiku
detí.
ROZPRAVA
Uznesenie č.75/2015
Školská, športová a bytová komisia prerokovala a berie na vedomie informáciu o možnosti rozšírenia
kapacity materských škôl a odporúča ju prerokovať na MsZ.
Hlasovanie:
Za
6 SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
8.
Kritéria pre oceňovanie študentov za školský rok 2014/2015
BV – podľa môjho názoru sú kritériá upravené dostatočne, ak má niekto iný návrh, žiadam Vás o doplnenie.
ROZPRAVA
Uznesenie č.76/2015
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje kritéria a termíny k oceňovaniu študentov za školský rok
2014/2015.
Hlasovanie:
Za
5 BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
9. Byty
JV – podala informácie o predkladaných materiáloch. Prevody vlastníctva dvoch bytov, kontroly na
sociálnych bytoch a losovanie nájomného bytu.
ROZPRAVA
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Uznesenie č.77/2015
Školská, športová a bytová komisia prerokovala návrh na prevod vlastníctva bytu č.14 a odporúča ho
prerokovať na MsZ.
Hlasovanie:
Za
6 SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č.78/2015
Školská, športová a bytová komisia prerokovala návrh na prevod vlastníctva bytu č.12 a odporúča ho
prerokovať na MsZ.
Hlasovanie:
Za
6 SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č.79/2015
Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informácie o kontrolách na sociálnych bytoch,
Trnavská cesta.
Hlasovanie:
Za
6 SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č.80/2015
Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informáciu o losovaní nájomného bytu č.302,
Dolnomajerská 4470/23A.
Hlasovanie:
Za
6 SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
10.
Rôzne
SK – informácia ohľadne pohľadávok na mestských, sociálnych a nájomných bytoch.
11.
Záver
Predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí
a ďalší termín zasadnutia komisie je 15. júna 2015 o 15.00 hod v malej zasadačke MsÚ.

Božena Vydarená, v.r.
predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ

V Seredi dňa 21. 04. 2015
zapísala: Vadovičová
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