Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi
Zápisnica č. 12
zo zasadnutia komisie dňa 7. decembra 2015
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2016-2018
3. Návrh rozpočtu Naša domová správa, s.r.o. na rok 2016
4. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2015 o financovaní
základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení
5. Program hosp. a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2015-2024
6. Nakladanie s majetkom mesta – Zverenie majetku do správy MŠ DŠ, Informácia
o stave výkupu pozemkov na MŠ Fándlyho
7. Rôzne
8. Záver
Prítomní členovia:
Božena Vydarená (BV), Ing. Miroslav Marko (MM), PaedDr. Jaroslav Čomaj (JČ), Mgr.
Michal Hanus (MH), Pavol Kurbel (PK), Mgr. Zuzana Lašticová (ZL), Ing. Stanislav Horváth
(SH), Róbert Stareček (RS)
Hostia: Bc. Ľubomír Veselický (ĽV), Ing. Tibor Krajčovič (TK), Mgr. Silvia Kováčová (SK)
Začiatok komisie:
15,00 hod
Ukončenie komisie: 16,00 hod
1. Otvorenie
Predsedníčka komisie Božena Vydarená privítala prítomných členov na zasadnutí
2. Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2016-2018
BV – dostali sme materiály k návrhu rozpočtu mesta, MŠ, ZŠ aj ZUŠ
TK – na školy a školské zariadenia sa plánuje aj tento rok investícia okolo 135 000€
SK – návrh rozpočtu počíta aj s navýšením platov pre pedagogických a nepedagogických
zamestnancov
BV – p.riaditeľky MŠ sa budem pýtať prečo si nerozpočtovala v návrhu energie a kúrenie
BV – pri ZŠ Fándlyho mi chýba podrobnejší Komentár, tak ako to majú iné školy a
organizácie
ROZPRAVA
Uznesenie č. 137/2015
Školská, športová a bytová komisia prerokovala a berie na vedomie Návrh viacročného
rozpočtu mesta Sereď na roky 2016-2018 a odporúča MsZ prerokovať.
Hlasovanie:
Za
7
BV, MM, JČ, MH, ZL, SH, RS
Proti
0
Zdržal sa
0
3. Návrh rozpočtu Naša domová správa, s.r.o. na rok 2016
MM – predstavil predkladaný návrh rozpočtu NDS na rok 2016

MM – príjmy sú fixné za výkon správy k bytom, v roku 2015 bolo preinvestované na
bytových domoch zhruba 2 700 000€. Zisk za rok 2015 bude použitý pre potreby mesta.
PK – ako je to s licencovaným NDS? Treba si licenciu kúpiť?
MM – licencia je pridelená na základe absolvovania školení a zloženia potrebných skúšok.
BV – kotolňa na ul. Jesenského je funkčná?
MM – to je otázka na Mestský bytový podnik.
ROZPRAVA
Uznesenie č.138/2015
Školská, športová a bytová komisia prerokovala a berie na vedomie Návrh rozpočtu Našej
domovej správy, s.r.o. na rok 2016 a odporúča MsZ prerokovať.
Hlasovanie:
Za
8
BV, MM, JČ, MH, ZL, SH, RS, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
4. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2015 o financovaní
základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení
SK – zmena sa robí z dôvodu zosúladenia rozpočtu škôl na originálne kompetencie a
normatívu na žiaka
PK – máme menej žiakov, neuvoľňujú sa priestory na ZŠ J.A.Komenského?
SK – triedy sú plné. Škola vrátila tento rok 2 triedy cirkevnej škole a z jednej sa zväčšila
zborovňa.
BV – je táto zmena zakomponovaná aj do 8.zmeny rozpočtu?
SK –áno, na materiálové vybavenie základných škôl bolo z MŠVVŠ SR poukázaných
50 000€, na kredity 1 131€ a na odmeny suma 14 000€
ROZPRAVA
Uznesenie č.139/2015
Školská, športová a bytová komisia prerokovala a berie na vedomie Návrh VZN mesta
Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy,
materských škôl a školských zariadení a odporúča MsZ prerokovať.
Hlasovanie:
Za
8
BV, MM, JČ, MH, ZL, SH, RS, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2015-2024
BV – tento materiál sme tu už mali. Toto je záverečná verzia.
PK – je to smutné čítanie. Mesto má každým rokom menej obyvateľov a starneme. Možno by
sme sa mali zamyslieť a prijať opatrenia na to aby sme oslovili mladých. Napríklad
bezúročnou pôžičkou mladým na kúpu pozemku.
BV – v materiáli je spomínaný Karate klub, ktorý už neexistuje.
ROZPRAVA
Uznesenie č.140/2015
Školská, športová a bytová komisia prerokovala a berie na vedomie Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2015-2024 a odporúča MsZ
prerokovať.
Hlasovanie:

Za
Proti
Zdržal sa

8
0
0

BV, MM, JČ, MH, ZL, SH, RS, PK

6. Nakladanie s majetkom mesta – zverenie majetku do správy (MŠ DŠ), Informácia
o stave výkupu pozemkov na MŠ Fándlyho
BV – najprv poprosím info k zvereniu majetku do správy MŠ D.Štúra
SK – do správy majetku MŠ sa zveruje všetko čo bolo realizované na budove do 31.12.2015
v celkovej hodnote 98 751€
ROZPRAVA
Uznesenie č.141/2015
Školská, športová a bytová komisia prerokovala a berie na vedomie zverenie majetku do
správy MŠ D.Štúra a odporúča MsZ prerokovať.
Hlasovanie:
Za
8
BV, MM, JČ, MH, ZL, SH, RS, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
BV – poprosím info k výkupu pozemkov, videla som zápisnice z rokovaní s majiteľmi
pozemkov. Papiere zo Štátneho archívu ešte neprišli?
SK – nie, zatiaľ neprišli.
MH – som za to aby sa tento problém už neodsúval a netlačil ďalších 10 rokov, ale aby padlo
konečné rozhodnutie ako postupovať.
ROZPRAVA
Uznesenie č.142/2015
Školská, športová a bytová komisia prerokovala informáciu o stave výkupu pozemkov na
MŠ Fándlyho a odporúča MsZ zaujať stanovisko k ďalšiemu jeho spôsobu riešenia.
Hlasovanie:
Za
8
BV, MM, JČ, MH, ZL, SH, RS, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
7. Rôzne
BV – do bodu Rôzne nemáme nič na doplnenie.
8. Záver
Predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť
na zasadnutí a popriala všetko dobré počas sviatkov, nakoľko sa komisia už tento rok
nestretne.
Božena Vydarená, v.r.
predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ
V Seredi dňa 8. 12. 2015
zapísala: Vadovičová

