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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 5 
zo zasadnutia komisie dňa 11. mája 2015   

 

      Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Žiadosť ICE PLAYERS SEREĎ 

3. Záver 

 

      Prítomní členovia: 

Božena Vydarená (BV), PhDr. Michal Hanus (MH), Pavol Kurbel (PK), PaedDr. Jaroslav Čomaj (JČ), 

Róbert Stareček (RS)  

Hostia: Ing. Tibor Krajčovič (TK), Mgr. Silvia Kováčová (SK)   

 

Začiatok komisie:      16,45 hod 

Ukončenie komisie:   17,00 hod 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka komisie Božena Vydarená privítala prítomných členov na zasadnutí mimoriadnej komisie. 

 

2. Žiadosť ICE PLAYERS SEREĎ 

BV – všetci ste dostali žiadosť športového klubu ICE PLAYERS SEREĎ o poskytnutie príspevku na 

Majstrovstvá SR, ktoré sa bude konať tento víkend v Dolnom Kubíne. V dotácii na rok 2015 s touto účasťou 

nerátali. Na stravu a ubytovanie žiadajú 623€. Je to veľmi pekný úspech. Som za to aby sme im prispeli, ale 

nie plnou sumou. 

SK- nežiadajú preplatenie všetkých nákladov, napríklad doprava tu nie je zahrnutá. 

PK – som za poskytnutie plnej sumy, ako bolo povedaná nepýtajú preplatenie všetkých nákladov a je to ich 

prvý takýto úspech. 

JČ – súhlasím s názorom p. Vydarenej 

BV – predpokladám, že budú cestovať vlakom, čím sa im náklady na cestu minimalizujú. Treba aby si žiaci 

vybavili preukážky na voľné cestovné. 

RS – navrhujem sumu 350€ 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.81/2015 

Školská, športová a bytová komisia  prerokovala žiadosť o poskytnutie príspevku pre športový klub ICE 

PLAYERS SEREĎ na MSR a schvaľuje mu dotáciu vo výške 623€. 

Hlasovanie: 

Za               2     MH, PK   

Proti           3    BV, JČ, RS     

Zdržal sa    0  

Návrh neprešiel. 

 

Uznesenie č.82/2015 

Školská, športová a bytová komisia  prerokovala žiadosť o poskytnutie príspevku pre športový klub ICE 

PLAYERS SEREĎ na MSR a schvaľuje mu dotáciu vo výške 350€. 

Hlasovanie: 

Za               2     RS, JČ   

Proti           3    BV, MH, PK     

Zdržal sa    0  

Návrh neprešiel. 
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Uznesenie č.83/2015 

Školská, športová a bytová komisia  prerokovala žiadosť o poskytnutie príspevku pre športový klub ICE 

PLAYERS SEREĎ na MSR a schvaľuje mu dotáciu vo výške 400€. 

Hlasovanie: 

Za               3    PK, BV, JČ   

Proti           0     

Zdržal sa    2   MH, RS  

 

 

3. 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 11. 05. 2015 

zapísala: Vadovičová 


