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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 7 
zo zasadnutia komisie dňa 15. júna 2015   

       

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Oceňovanie študentov 

3. Žiadosti športových klubov 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

      Prítomní členovia: 

Božena Vydarená (BV), PaedDr. Jaroslav Čomaj (JČ), Róbert Stareček (RS), Ing. Miroslav Marko (MM), 

Pavol Kurbel (PK)  

 

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

 

Začiatok komisie:       15,00 hod 

Ukončenie komisie:    16,20 hod 

 

 

1. Otvorenie 

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

PK – na poslednej komisii som sa nezúčastnil, preto sa chcem opýtať či sme niekoho pozvali, aby sa 

zúčastnil dnešného zasadnutia komisie? 

BV – ako to myslíte p. Kurbel? Koho sme mali pozvať? 

PK – alebo či niekto požiadal o účasť na dnešnej komisii? 

BV – žiadnu žiadosť o účasť na komisii sme nedostali. 

PK – tak sa chcem opýtať čo tu robí p. prednosta? 

TK – moja účasť vyplýva z Rokovacieho poriadku komisií, podľa ktorého na zasadnutiach komisie majú 

právo zúčastniť sa aj ostatní poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú jej členmi komisie, hlavný 

kontrolór a prednosta úradu. Majú právo vyjadrovať sa k prerokúvanej veci, nemajú však právo hlasovať. 

PK – to tam je napísané? To som nevedel. 

BV – je to všetko p. Kurbel? 

PK - áno 

 

2. Oceňovanie študentov 

BV – Dostali sme návrhy zo 6 škôl. ZŠ J.Fándlyho, ZŠ J.A.Komenského, Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda, 

Špeciálnej ZŠ, Gymnázia Vojtecha Mihálika a zo ZUŠ. Kritéria máte všetci k dispozícií, takže je na nás aby 

sme zhodnotili jednotlivé návrhy či ich spĺňajú. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.85/2015 

Školská, športová a bytová komisia  schvaľuje návrh na ocenenie ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi.  

Hlasovanie: 

Za               5     BV, JČ, RS, MM, PK   

Proti           0         

Zdržal sa    0  

 

Uznesenie č.86/2015 

Školská, športová a bytová komisia  schvaľuje návrh na ocenenie ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi.  

Hlasovanie: 



2 

 

Za               5     BV, JČ, RS, MM, PK   

Proti           0         

Zdržal sa    0 

 

 

Uznesenie č.87/2015 

Školská, športová a bytová komisia  schvaľuje návrh na ocenenie Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda 

v Seredi, okrem Mareka Bohunického.  

Hlasovanie: 

Za               5     BV, JČ, RS, MM, PK   

Proti           0         

Zdržal sa    0 

 

Uznesenie č.88/2015 

Školská, športová a bytová komisia  schvaľuje návrh na ocenenie Špeciálnej ZŠ , Fándlyho v Seredi.  

Hlasovanie: 

Za               5     BV, JČ, RS, MM, PK   

Proti           0         

Zdržal sa    0 

 

Uznesenie č.89/2015 

Školská, športová a bytová komisia  schvaľuje návrh na ocenenie Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď, 

okrem Kláry Ištokovej, Mareka Hába, Alexandry Irsákovej, Róberta Šumšalu, Simony Matulovej 

a športových družstiev dievčat a chlapcov v basketbale SŠ.  

Hlasovanie: 

Za               5     BV, JČ, RS, MM, PK   

Proti           0         

Zdržal sa    0 

 

Uznesenie č.90/2015 

Školská, športová a bytová komisia  schvaľuje návrh na ocenenie Základnej umeleckej školy Jána Fischera 

- Kvetoňa.  

Hlasovanie: 

Za               5     BV, JČ, RS, MM, PK   

Proti           0         

Zdržal sa    0 

 

3. Žiadosti športových klubov 

BV – dostali sme žiadosti od 4 športových klubov o finančný príspevok. 2 žiadosti nespĺňajú podľa mňa  

kritéria na pridelenie dotácie a jedna žiadosť prišla iba dnes. Žiadam Vás ako členov o vyjadrenie sa 

k jednotlivým žiadostiam.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.91/2015 

Školská, športová a bytová komisia  sa bude zaoberať žiadosťou Seredskej Interligy.  

Hlasovanie: 

Za               5     BV, JČ, RS, MM, PK   

Proti           0         

Zdržal sa    0 

 

Uznesenie č.92/2015 
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Školská, športová a bytová komisia  predkladá návrh primátorovi mesta na schválenie dotácie Seredskej 

Interligy v malom futbale vo výške 400€ ktoré budú použité na účasť na MS v malom futbale, ktoré sa budú 

konať v Košiciach.  

Hlasovanie: 

Za               1    PK   

Proti           3   MM, JČ, RS      

Zdržal sa    1   BV 

Návrh neprešiel!!! 

 

Uznesenie č.93/2015 

Školská, športová a bytová komisia  predkladá návrh primátorovi mesta na schválenie dotácie Seredskej 

Interligy v malom futbale vo výške 300€ ktoré budú použité na účasť na MS v malom futbale, ktoré sa budú 

konať v Košiciach.  

Hlasovanie: 

Za               4    PK, BV, JČ, RS   

Proti           0         

Zdržal sa    1   MM 

 

Uznesenie č.94/2015 

Školská, športová a bytová komisia  sa bude zaoberať žiadosťou Športového klubu Ice Players Sereď aj 

keď nespĺňa podmienky, kritéria podľa VZN Mesta Sereď č.7/2012. 

Hlasovanie: 

Za               0      

Proti           2   JČ, BV      

Zdržal sa    3   MM, RS, PK 

 

Uznesenie č.95/2015 

Školská, športová a bytová komisia  sa bude zaoberať žiadosťou Tenisového klubu Sereď aj keď nespĺňa 

podmienky, kritéria podľa VZN Mesta Sereď č.7/2012. 

Hlasovanie: 

Za               0      

Proti           4   JČ, BV, MM, RS      

Zdržal sa    1   PK 

 

Uznesenie č.96/2015 

Školská, športová a bytová komisia  sa bude zaoberať žiadosťou ŠKF Sereď na zasadnutí komisie 

22.6.2015. 

Hlasovanie: 

Za               4   PK, MM, JČ, BV  

Proti           1   RS      

Zdržal sa    0   

 

 

4. Rôzne 

BV – poprosím Vás, aby ste zvážili, porozmýšľali nad spôsobom prideľovania dotácií v nasledujúcom roku. 

Či by nebolo lepšie rozdeliť všetky dotácie hneď na začiatku roka? Alebo zverejňovať dve výzvy?  

BV – tiež by som poprosila p. Marka aby si premyslel najlepší spôsob ako zabezpečiť dôverníka na 

sociálnych bytoch. Ten by bol zodpovedný za udržiavanie poriadku v okolí bytov, kosenie, odpratávanie 

snehu, čistenie okolia.   

BV – ďalej poprosím p. prednostu o info k budovaniu triedy na MŠ DŠ. 

TK – aktuálny stav je nasledovný. Projekt je pripravený, priestory sú vysťahované, vypratané. 

1.etapa – oprava hydroizolácie, 2.etapa – rekonštrukcia rozvodov tepla a studenej vody, 3.etapa – stavbárske 

práce, 4.etapa – maliarske práce, 5.etapa – vybavenie, zariadenie priestorov. Všetko je naplánované tak aby 
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sme vedeli otvoriť triedu v septembri 2015. Predpokladané náklady odhadujeme na 110 000€ - 120 000€, 

bude to záležať od verejného obstarávania.  

SK – ohľadne prijímania detí. Návrh na predkladanie žiadostí bude zverejnený v Seredských novinkách, p. 

riaditeľky pošlú info rodičom detí, ktoré neboli prijaté. Žiadosti bude možné podávať 1. a 2. augustový 

týždeň.  Uprednostnené budú deti s trvalým pobytom v Seredi, ktoré dovŕšili 3 roky do 31.8.2015. Podľa 

posledného prieskumu, ktorý sa robil v máji to je cca 17 detí. Prijímanie je v kompetencii p. riaditeľky. 

Odhadovaná prevádzka na 4 mesiace je 13 000€. Nakoľko táto trieda nebola zapísaná minulý rok v Edu 

zbere, mesto ju bude musieť financovať do konca roka. Od 1.1.2016 už budeme čerpať peniaze aj od štátu. 

 

JČ – prišli sme o priestory ŠKD kde deti využívali aj detské ihrisko + sociálne zariadenia. Preto podávam 

žiadosť na mesto o vybudovanie detského ihriska v areáli školy, ktoré by bolo prístupné pre deti s ŠKD 

a mali by blízko k sociálnym zariadeniam.    

 

JV – podala info o podpise nájomných zmlúv na sociálnych bytoch. Čo si stihli nový nájomníci porobiť 

a ohlasy okolia. 

 

SK – info o petícii nájomníkov bytového domu Dolnomajerská 4472/23C na Stanislava Žitňanského. 

 

TK – blíži sa MsZ, treba dať návrh na doplnenie členov komisie. 

 

5. Záver 

Predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a ďalší 

termín zasadnutia komisie je 22. 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 16. 06. 2015 

zapísala: Vadovičová 


