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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 11 
zo zasadnutia komisie dňa 9. novembra 2015   

       

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 

3. Návrh VZN o zápise do 1.r. na základné školy 

4. Schválenie Výziev na predloženie žiadostí o dotáciu na rok 2016 – Šport a Mládež 

      5.   Schválenie kritérií oceňovania športovcov 

      6.   Schválenie 7. zmeny rozpočtu 

      7.   Príprava rozpočtu mesta Sereď na rok 2016 

      8.   Byty 

      9.   Rôzne 

     10.  Záver 

 

      Prítomní členovia: 

Božena Vydarená (BV), Ing. Miroslav Marko (MM), Ing. Norbert Kalinai (NK), PaedDr. Jaroslav Čomaj 

(JČ), Mgr. Michal Hanus (MH), Pavol Kurbel (PK), Ing. Jozef Šipoš (JŠ) 

 

Hostia: Bc. Ľubomír Veselický (ĽV), Ing. Tibor Krajčovič (TK), Mgr. Silvia Kováčová (SK)   

 

Začiatok komisie:       15,00 hod 

Ukončenie komisie:    16,45 hod 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka komisie Božena Vydarená privítala prítomných členov na zasadnutí 

BV - Doplnenie do bodu Rôzne – Delegovanie zástupcu mesta do Rady školy ZŠ J.Fándlyho  

 

2. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
BV – všetci ste si naštudovali materiály, prosím o Vaše pripomienky. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č. 121/2015 

Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach na ZŠ, MŠ a ZUŠ a odporúča MsZ prerokovať. 

Hlasovanie: 

Za  6       BV, MM, JČ, MH, JŠ, PK   

Proti            0         

Zdržal sa 0          

 

3. Návrh VZN o zápise do 1.r. na základné školy 
BV – máte pripomienky k tomuto navrhovanému VZN? 

Rozprava 

 

Uznesenie č.122/2015 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala a berie na vedomie Návrh VZN o zápise do 1 r. na ZŠ 

a odporúča MsZ prerokovať. 

Hlasovanie: 

Za  6       BV, MM, JČ, MH, JŠ, PK   

Proti            0         

Zdržal sa 0          
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4. Schválenie Výziev na predloženie žiadostí o dotáciu na rok 2016 – Šport a Mládež 

BV – Výzvy sú pripravené ako minulý rok, preto Vás prosím o pripomienky. 

BV – navrhujem do Výzvy pre šport zaradiť do 1.skupiny písmena e) text „pri individuálnych športoch 

zoznam členov prihlásených do súťaží“ a do Upozornenia klauzulu o pravdivosti poskytovaných informácii. 

SK – navrhujem zaradiť do Výzvy pre Šport totožný bod ako je vo Výzve pre Mládež, 1.skupina písmeno e) 

BV- p.Stareček žiada o zaradenie do príloh aj údaj o výške získaných vlastných prostriedkov, či už cez 

sponzorov alebo prostredníctvom 2%. Tento údaj je zrejmí z toho koľko si ŠK, TJ a OZ pýtajú, resp. 

z percentuálneho hľadiska. Okrem toho nie všetky športové kluby si dávajú platy hráčom a hradia im 

cestovné.  

BV – navrhujem aby každé OZ, ŠK podávalo iba jednu žiadosť bez ohľadu na počet aktivít na ktoré pýtajú 

financie. 

MH – žiadam o dodatkovanie VZN č.7/2012 na ktoré sa odvolávame pri oboch výzvach, nakoľko je už 

neaktuálne z dôvodu premenovania Školskej a športovej komisie na Školskú, športovú a bytovú komisiu. 

Taktiež žiadam o opravu v texte Výzvy pre mládež 1.skupiny písmena d) na Školskú, športovú a bytovú 

komisiu. 

SK – dodatok bude nachystaný na decembrové MsZ. 

PK – navrhujem zrušiť bod h) 2.skupiny vo Výzve pre šport.  

JŠ – limity sú dané, aby boli rozdelené kluby, ktoré sú súťažné a ktoré nesúťažné, pretože majú rozdielne 

náklady na svoju činnosť 

JČ – mojim návrhom je aby dotácie boli určené len na rozvoj a podporu mládežníckeho športu a mládež do 

18 rokov. 

SK – mesto má záujem o financovanie detí a športujúcej mládeže. Financuje aj deti nad 15 rokov na ktoré 

nedostáva podielové dane.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.123/2015 

Školská, športová a bytová komisia navrhuje, zrušiť písmeno h) 2.skupiny vo Výzve mesta Sereď na 

predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2016 na rozvoj telovýchovy a športu. 

Hlasovanie: 

 Za  2      PK, MH 

Proti            5     MM, BV, JŠ, NK, JČ          

Zdržal sa 0 

Návrh neprešiel. 

 

Uznesenie č.124/2015 

Školská, športová a bytová komisia navrhuje, aby dotácie mesta Sereď za rok 2016 určené pre Šport 

a Mládež boli pridelené len na rozvoj a podporu mládežníckeho športu a mládeže do 18 rokov. 

Hlasovanie: 

 Za  3      JČ, MM, PK 

Proti            4     MM, BV, JŠ, NK,          

Zdržal sa 0 

Návrh neprešiel.          

 

Uznesenie č.125/2015 

Školská, športová a bytová komisia navrhuje, aby vo Výzve na rozvoj telovýchovy a športu bola 

v Upozornení klauzula o tom že všetky ŠK a OZ dávajú pravdivé informácie. 

Hlasovanie: 

 Za  2      BV, NK 

Proti            3     MH, MM, JŠ          

Zdržal sa 2     PK, JČ 

Návrh neprešiel. 
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Uznesenie č.126/2015 

Školská, športová a bytová komisia navrhuje, pridať do Výzvy mesta Sereď na rok 2016 na rozvoj 

telovýchovy a športu písmeno e) z 1.skupiny Výzvy mesta Sereď na rok 2016 pre oblasť mládeže. 

Hlasovanie: 

 Za  6      JČ, MM, PK, BV, MH, JŠ 

Proti            0      

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.127/2015 

Školská, športová a bytová komisia navrhuje, aby sa viaceré aktivity ŠK, TJ a OZ združili  do jednej 

žiadosti.  

Hlasovanie: 

 Za  7      JČ, MM, PK, MH, BV, JŠ, NK,          

Proti            0      

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.128/2015 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala a schválila Výzvu mesta Sereď na predkladanie žiadostí 

o dotácie na rok 2016 na rozvoj telovýchovy a športu s doplnenými podmienkami. 

Hlasovanie: 

 Za  6      JČ, MM, PK, MH, BV, JŠ          

Proti            0      

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.129/2015 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala a schválila Výzvu mesta Sereď na predkladanie žiadostí 

o dotácie na rok 2016 pre oblasť mládeže. 

Hlasovanie: 

 Za  7      JČ, MM, PK, MH, BV, JŠ, NK          

Proti            0      

Zdržal sa 0 

 

 

5. Schválenie kritérií oceňovania športovcov 
BV – termín na doručenie kritérií pre ŠK a TJ by sme dali do 30.11.2015, podanie písomných návrhov do 

15.1.2016, schvaľovanie by bolo orientačne 10.2.2016 o 15.00h, 15.2.2016 oznámenie o ocenených 

a oceňovanie by sa konalo 24.2.2016. Návrhmi podanými po 15.1.2016 sa komisia nebude zaoberať. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.130/2015 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala a schválila Kritéria oceňovania športovcov za rok 2015. 

Hlasovanie: 

 Za  7      JČ, MM, PK, MH, BV, JŠ, NK          

Proti            0      

Zdržal sa 0 
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6.   Schválenie 7. zmeny rozpočtu 

BV – materiál ste si prečítali poprosím o pripomienky 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.131/2015 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala a berie na vedomie 7.zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 

2015 a odporúča MsZ prerokovať. 

 Za  7      JČ, MM, PK, MH, BV, JŠ, NK          

Proti            0      

Zdržal sa 0 

 

7.   Príprava rozpočtu mesta Sereď na rok 2016 

TK – rozpočet je pripravený na základe bodovania poslancov, priorít mesta, bežných výdavkov, reálne čísla 

budeme vedieť až vo februáry. Na školy sú plánované investície 125 000€ až 130 000€. A to hlavne MŠ 

Komenského termohlavice, ZŠ JAK vzduchotechnikahydroizolácia MŠ D.Štúra sa opravuje už teraz, 

nakoľko tam bola havária, výmena osvetlenia a hromozvodov, Športová ul., detské ihriská, chodník Vrava-

Papuča, Skejtbordová dráha, operadlá v Amfiku, dvere na štadióne v Hornom Čepeni a mnohé ďalšie. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.132/2015 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala prípravu rozpočtu mesta Sereď na rok 2016 a odporúča 

MsZ prerokovať. 

 Za  6      JČ, MM, PK, BV, JŠ, NK           

Proti            0      

Zdržal sa 0 

 

8. Byty 

JV – info o kontrole na Trnavskej ceste.  

JV – Domový poriadok 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.133/2015 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala a berie na vedomie záznamy z kontrol na sociálnych 

bytoch Trnavská cesta. 

 Za  6      JČ, MM, PK, BV, JŠ, NK           

Proti            0      

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.134/2015 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala Domový poriadok, ktorý bude vyvesený v každom 

bytovom dome vo vlastníctve Mesta Sereď. 

 Za  6      JČ, MM, PK, BV, JŠ, NK           

Proti            0      

Zdržal sa 0 

 

 9.   Rôzne 

BV – delegovaný zástupca zriaďovateľa p.Hanus sa vzdal členstva v Rade školy na ZŠ J.Fándlyho, bude 

treba niekoho delegovať. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.135/2015 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy ZŠ 

J.Fándlyho a odporúča MsZ prerokovať. 
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 Za  6      JČ, MM, PK, BV, JŠ, NK           

Proti            0      

Zdržal sa 0 

 

 

SK – info o stave pozemkov pre MŠ D.Štúra. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.136/2015 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala informáciu o stave výkupu pozemkov pre MŠ D.Štúra 

a odporúča prerokovať na MsZ. 

 Za  6      JČ, MM, PK, BV, JŠ, NK           

Proti            0      

Zdržal sa 0 

 

10. Záver 

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

a o ďalšom termíne zasadnutia komisie budú členovia informovaný mailom.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Božena Vydarená, v.r. 

                                                  predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ 

 

 

V Seredi dňa 11. 11. 2015 

zapísala: Vadovičová 
 


