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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 9 
zo zasadnutia komisie dňa 10. augusta 2015   

       

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Dotácie na 2.polrok 2015 - ŠPORT 

3. Byty 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

      Prítomní členovia: 

Božena Vydarená (BV), Ing. Miroslav Marko (MM), Róbert Stareček (RS), Ing. Norbert Kalinai (NK), Ing. 

Jozef Šipoš (JŠ), Ing. Stanislav Horváth (SH), Mgr. Zuzana Lašticová (ZL)  

 

Hostia: Mgr. Silvia Kováčová (SK)   

 

Začiatok komisie:       15,00 hod 

Ukončenie komisie:    16,30 hod 

 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka komisie Božena Vydarená privítala prítomných členov na zasadnutí, zároveň privítala 

a predstavila nových 4 členov.  

 

 

2. Dotácie na 2.polrok 2015 - ŠPORT 

BV – Dostali sme 5 žiadostí o poskytnutie dotácie na 2.polrok 2015. Dúfam že ste si ich dobre naštudovali 

a poprosím Vás o Vaše pripomienky, prípadne návrhy na udelenie dotácie. 

BV – Tenisový klub – v žiadosti chýbajú súpisky všetkých vekových kategórií. Mali by sa taktiež zamyslieť 

nad výškou vyberaného členského. 

-ŠKF – už minule sme žiadali oddeliť v rozpočte cestovné na zápasy a cestovné hráčom. Tak isto oddeliť 

odmeny trénerom a hráčom.  

-HK Slávia OA – nie sú jasné ich náklady na prenájom haly. V žiadosti uvádzajú 5 400€ v priloženej tabuľke 

8 400€. Poprosím preto pripraviť prehľad za roky 2015, 2014 a 2013, koľko si dávajú vo vyúčtovaniach 

preplatiť za nájom haly.  

Taktiež vyžiadať od HK Slávia OA rozpis platný do konca roku 2015: ktoré družstvá? kedy /dni, hodiny/? 

trénujú + kópia nájomnej zmluvy na športovú halu OA. 

- ICE PLAYER´S – žiadajú inú sumu v žiadosti inú v prílohe. 

ROZPRAVA 

 

 

Uznesenie č.98/2015 

Školská, športová a bytová komisia navrhuje primátorovi mesta na schválenie dotáciu na 2.polrok 2015 na 

činnosť ŠKF Sereď vo výške 40 300€. S poukázaním 7% z výšky dotácie na účet „B“ družstva Horný 

Čepeň. 

Hlasovanie: 

 Za               6       BV, RS,MM, ZL, SH,JŠ   

Proti           0         

Zdržal sa    1       NK        
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Uznesenie č.99/2015 

Školská, športová a bytová komisia navrhuje primátorovi mesta na schválenie dotáciu na 2.polrok 2015 na 

činnosť AŠK Lokomotíva Sereď vo výške 18 000€. 

Hlasovanie: 

Za               6       BV, RS,MM, ZL, SH,JŠ   

Proti           0         

Zdržal sa    1       NK        

 

Uznesenie č.100/2015 

Školská, športová a bytová komisia navrhuje primátorovi mesta na schválenie dotáciu na 2.polrok 2015 na 

činnosť HK Slávia OA Sereď vo výške 11 000€. 

Hlasovanie: 

 Za               5       BV, RS, ZL, JŠ, SH         

Proti           2       MM, NK        

Zdržal sa    0  

 

Uznesenie č.101/2015 

Školská, športová a bytová komisia navrhuje primátorovi mesta na schválenie dotáciu na 2.polrok 2015 

činnosť ŠK Ice Player´s vo výške 1 300€. 

Hlasovanie: 

Za               7       ZL, RS, JŠ, BV, SH, NK, MM   

Proti           0         

Zdržal sa    0        

 

Uznesenie č.102/2015 

Školská,  športová a bytová komisia navrhuje primátorovi mesta na schválenie dotáciu na 2.polrok 2015 na 

činnosť Tenisového klubu vo výške 2 200€. 

Hlasovanie: 

 Za               7       ZL, RS, JŠ, BV, SH, NK, MM   

Proti           0         

Zdržal sa    0        

 
BV- pridelené dotácie treba zúčtovať polročne, teda na aké obdobie boli pridelené. 

BV – na základe žiadosti p. Žemlovej, kde žiada mesto Sereď o dotáciu ktorú použije na  účasť na 

Majstrovstvách sveta Spartan Race 2015, USA, California, Lake Tahoe, komisia odložila 250€. P. Žemlová 

musí do najbližšej komisie doložiť doklady o tom že spĺňa VZN mesta Sereď 7/2012 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Sereď. 

 

3. Byty 

 

BV – dostali sme žiadosť od p. Kristíny Stojkovičovej o vybudovanie samostatného vchodu k bytu č.2 na 

sociálnych bytoch na Trnavskej ceste 866/51. P. Stojkovičová napísala, že by to spravila na vlastné náklady.  

MM – je to mestský majetok, prišlo by k jeho zveľadeniu, musí to byť však spravené profesionálne tzn. 

vypracovať projekt, stavebné povolenie a práce musia byť uskutočnené podľa projektu. 

 

Uznesenie č.103/2015 

Školská, športová a bytová komisia poveruje príslušné oddelenie Mestského úradu v Seredi pripraviť 

projekt na realizáciu samostatného vchodu na byt č.2 Trnavská cesta 866/51, zabezpečiť stavebné povolenie 

a náklady riešiť v nájomnej zmluve splátkovým kalendárom. 

Hlasovanie: 

 Za               7       ZL, RS, JŠ, BV, SH, NK, MM   

Proti           0         

Zdržal sa    0        
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JV – poslala som Vám záznam z kontroly sociálnych bytov na Trnavskej ceste. Kontrola prebehla bez 

problémov. 

 

 

4. Rôzne 

 

SK – info o pokračujúcich prácach pripravovanej triedy MŠ DŠ, info o priebehu elektronického trhoviska. 

Predpokladané náklady sú zatiaľ 106 000€ bez elektriny.  

 

 

   5. Záver 

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

a ďalší termín zasadnutia komisie je 16. septembra 2015 o 15.30 hod v malej zasadačke MsÚ.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Božena Vydarená, v.r. 

                                                  predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ 

 

 

V Seredi dňa 11. 08. 2015 

zapísala: Vadovičová 


