Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi
Zápisnica č. 2
zo zasadnutia komisie dňa 16. februára 2016
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Byty
3. I.zmena rozpočtu na rok 2016
4. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č.1/2015 o financovaní základnej
umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď
5. Zverenie majetku do správy – MŠ D.Štúra, MŠ Komenského ul.
6. Zámer mesta Sereď na ďalšie rozšírenie kapacity materských škôl
7. Rôzne
8. Záver
Prítomní členovia:
Božena Vydarená (BV), PaedDr. Jaroslav Čomaj (JČ), Mgr. Michal Hanus (MH), Pavol
Kurbel (PK), Ing. Stanislav Horváth (SH), Róbert Stareček (RS), Ing. Jozef Šipoš (JŠ)
Hostia: Bc. Ľubomír Veselický (ĽV), Ing. Tibor Krajčovič (TK), Mgr. Silvia Kováčová (SK),
nájomcovia bytu č.10, Trnavská cesta 866/51, Eva Stojkovičová (ES), Richard Stojka (RSt)
Začiatok komisie:
15,00 hod
Ukončenie komisie: 17,00 hod
1. Otvorenie
Predsedníčka komisie Božena Vydarená privítala prítomných členov na zasadnutí.
2. Byty
BV – čítali ste záznam z kontroly na sociálnych bytoch. Na základe tejto kontroly som Vás
všetkých zavolala na obhliadku na Trnavskú cestu. Videli ste drevenú čiernu stavbu, videli ste
aj že okolie bolo upratané, pozreli sme si byt č.2, kde má byť realizované schodisko a tým
bude vytvorený samostatný vchod pre dva byty. Na komisiu sme si zavolali p.Stojkovičovú,
aby podala vysvetlenie ohľadne kontroly z 4.2.2016. V byte plakalo dieťa, nikto neotváral.
BV – videli sme v akom stave sa byty nachádzajú. Mala by sa zvážiť investícia do okien
a zovňajška bytov. Navrhujem, všetkých nájomcov vyzvať, aby odstránili drevenú stavbu na
pozemku a uviedli dvor do pôvodného stavu.
BV – čo sa týka realizácie samostatného vchodu do dvoch bytových jednotiek o ktorý sama
nájomníčka požiadala, že ho sama uhradí, resp. bude splácať po 100€ mesačne. Zmluvu
o splátkach treba právne ošetriť, aby bolo jasné, koľko, za čo, kedy a kam bude splácať.
JV – čo sa týka vývozu smetí, zabezpečili sme vývoz kontajnera dvakrát do týždňa.
JŠ – zozadu bytov, zasahujú na strechu aj odkvap stromy od suseda. Treba to riešiť, ničí sa
mestský majetok.
TK – už o tom vie p. Navrátilová, bude sa to riešiť v jarných mesiacoch.
RS – treba zabezpečiť aby sa dal dvor do pôvodného stavu, veci čo tam nemajú byt musia
zmiznúť.
Vyjadrenie p.Stojkovičovej: V deň kontroly sa konal pohreb nášho blízkeho rodinného
príslušníka. Hneď ráno sme odišli s manželom za smútiacimi do Dolnej Stredy a doma ostal
syn /17ročný/ s malým synom mojej sestry, ktorá prišla tiež na pohreb. Syn spal asi nepočul
búchanie.
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BV – ešte sa nám nestalo, aby sme Vás pri kontrole našli doma. Chodíme v ranných,
obedných aj vo večerných hodinách.
ES – my za to nemôžeme, chodíme do obchodu, po lekároch.
SK – máte odpojenú elektrinu na byte?
ES – áno, zabudli sme zaplatiť. Zajtra ideme vybaviť pripojenie.
BV – treba o tom priniesť potvrdenie p.Vadovičovej.
ROZPRAVA
Uznesenie č.39/2016
Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informáciu o sociálnych bytoch
a ukladá nájomníkom odstránenie čiernej stavby vo dvore do termínu 31.3.2016.
Hlasovanie:
Za
7
BV, JČ, MH, SH, RS, JŠ, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenie č. 40/2016
Školská, športová a bytová komisia prerokovala realizáciu samostatného vchodu do
sociálnych bytov č.2 a č.4 a poveruje odd.ŠRKaŠ prípravou Zmluvy o splátkach
s p.Stojkovičovou Kristínou.
Hlasovanie:
Za
7
BV, JČ, MH, SH, RS, JŠ, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
SK – dostali sme žiadosť o umiestnenie antény na strechu bytového domu na Čepenskej ul.,
ktorý je vo vlastníctve mesta.
PK – súhlasím, ak sa pri tom nepoškodí majetok mesta.
ROZPRAVA
Uznesenie č. 41/2016
Školská, športová a bytová komisia prerokovala žiadosť Exprestech s.r.o. a súhlasí ,
s umiestnením telekomunikačného zariadenia na časť strechy nájomných bytov Čepenská
4305 a odporúča MsZ prerokovať.
Hlasovanie:
Za
7
BV, JČ, MH, SH, RS, JŠ, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
SK – ďalej tu máme žiadosť p.Dlábika o prevod vlastníctva bytu č.58, Dolnomajerská 1235/4.
BV – p.Dlábik spĺňa všetky podmienky.
ROZPRAVA
Uznesenie č. 42/2016
Školská, športová a bytová komisia prerokovala prevod vlastníctva bytu č.58,
Dolnomajerská 1235/9 p.Dlábikovi a odporúča MsZ prerokovať.
Hlasovanie:
Za
7
BV, JČ, MH, SH, RS, JŠ, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
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3. I.zmena rozpočtu na rok 2016
BV – dostali ste zmeny rozpočtu na školách, školských zariadeniach aj mesta s komentármi.
PK – MŠ Komenského pýta na nákup jedného notebooku 1 650€ a na software 1 000€?
SK – podľa správy je to jeden notebook, jeden PC a software, pravdepodobne licencia do
kuchyne. Presne Vám odpovie p.riaditeľka na MsZ.
TK – plánuje sa v prvom rade so zateplením MŠ Murgašová a MŠ Komenského „A“ ideme aj
do výzvy na rekonštrukciu telocvične ZŠ J.A.Komenského.
SK – je tam spoluúčasť mesta 10%
ROZPRAVA
Uznesenie č. 43/2016
Školská, športová a bytová komisia prerokovala a berie na vedomie I.zmenu rozpočtu mesta
Sereď na rok 2016 a odporúča MsZ prerokovať.
Hlasovanie:
Za
7
BV, JČ, MH, SH, RS, JŠ, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
4. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č.1/2015 o financovaní základnej
umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď
SK – info o návrhu VZN
ROZPRAVA
Uznesenie č. 44/2016
Školská, športová a bytová komisia prerokovala návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení
VZN č.1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských
zariadení zriadených v meste Sereď a odporúča MsZ prerokovať.
Hlasovanie:
Za
7
BV, JČ, MH, SH, RS, JŠ, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
5. Zverenie majetku do správy – MŠ D.Štúra, MŠ Komenského ul.
SK – zveruje sa kancelársky nábytok do MŠ D.Štúra a rekonštrukcia kanalizácie do MŠ
Komenského.
Uznesenie č. 45/2016
Školská, športová a bytová komisia prerokovala zverenie majetku do správy MŠ D.Štúra
a MŠ Komenského a odporúča MsZ prerokovať.
Za
7
BV, JČ, MH, SH, RS, JŠ, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
6. Zámer mesta Sereď na ďalšie rozšírenie kapacity materských škôl.
SK – vyšla výzva na rozširovanie kapacít MŠ, ktorú treba podať najneskôr do 9.9.2016.
V súčasnej dobe potrebujeme min. 1 ďalšiu triedu. Realizácia by bola v priebehu letných
prázdnin 2017. Pripravili sme 4 varianty, očakávame návrhy aj z Vašej strany.
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JČ – som za variantu rozšírenia MŠ D.Štúra, ale rodičom detí v detských jasliach by sa mala
ponúknuť reálna alternatíva, kam ich umiestniť. Aby sa nestalo, že detské jasle v meste
zaniknú, z dôvodu, že nebudú mať priestory.
BV – myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že sme za rozšírenie kapacít na škôlkach.
PK – výzva hovorí o akom spolufinancovaní?
SK – 5%
MH – v súčasnej dobe sú zachované metrážne podmienky na všetkých MŠ?
SK – áno
TK – z dôvodu metrážnych podmienok môžeme uvažovať iba o rozšírení MŠ D.Štúra alebo
spraviť škôlku tam kde je v súčasnej dobe Mama klub. Je tam možnosť rozšíriť MŠ D.Štúra
a Slniečko by sa presunulo k Mama klubu. Záleží na dohode týchto dvoch strán. Treba sa
rozhodnúť pre jednu z ponúknutých variant, prípadne ak máte iné návrhy, predložiť ich.
ROZPRAVA
Uznesenie č. 46/2016
Školská, športová a bytová komisia prerokovala a berie na vedomie zámer mesta Sereď na
ďalšie rozšírenie kapacity materských škôl a odporúča MsZ prerokovať tento materiál.
Hlasovanie:
Za
6
BV, JČ, MH, SH, RS, JŠ
Proti
0
Zdržal sa
1
PK
Uznesenie č. 47/2016
Školská, športová a bytová komisia prerokovala a schvaľuje alternatívu č.2 z materiálu
o zámere mesta Sereď na ďalšie rozšírenie kapacity materských škôl a žiada MsZ o záverečné
stanovisko.
Hlasovanie:
Za
5
BV, JČ, SH, RS, JŠ
Proti
0
Zdržal sa
2
PK, MH
BV – prišla žiadosť od p.riaditeľky ZUŠ o finančné prostriedky na XII.Európsky mládežnícky
hudobný festival do Španielska v dňoch 4.5.-8.5.2016
TK – uskutočnilo sa stretnutie s p.riaditeľkou, mesto jej dá 2 500€, ďalej si môžu presunúť
ušetrené prostriedky z maľovky, ktoré má na údržbu.
ROZPRAVA
Uznesenie č. 48/2016
Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informáciu od p.prednostu o stretnutí
s p.riaditeľkou ZUŠ.
Hlasovanie:
Za
6
BV, JČ, SH, RS, JŠ, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
BV – treba ešte schváliť kritéria na udeľovanie ocenení pedagógov na rok 2016. A teda či
budeme vôbec tento rok udeľovať ocenenia.
JČ – termín na zaslanie by som navrhol na 4.3.2016 do 12:00, keďže budú jarné prázdniny.
BV – ďalšia komisia by mohla byť potom 8.3.2016 o 15:00.
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ROZPRAVA
Uznesenie č. 49/2016
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje kritéria oceňovania pedagógov na rok 2016.
Hlasovanie:
Za
7
BV, JČ, SH, RS, JŠ, PK, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
JČ – všetci sme postrehli súťaž spoločnosti Lidl o detské ihrisko. Na našej škole sme vyhlásili
súťaž o najvyšší počet hlasov. Mesto by malo tiež zvážiť motiváciu občanov nejakými
vecnými cenami.
ROZPRAVA
Uznesenie č. 50/2016
Školská, športová a bytová komisia podporuje návrh na vyhlásenie súťaže o najvyšší počet
hlasov a odporúča propagáciu tejto akcie s možnosťou udelenia vecných cien, podľa možností
primátora mesta.
Za
7
BV, JČ, SH, RS, JŠ, PK, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
8. Záver
Predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť
na zasadnutí a najbližšie rokovanie komisie je naplánované na 8.3. 2016 o 15:00.

Božena Vydarená, v.r.
predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ
V Seredi dňa 17. 2. 2016
zapísala: Vadovičová
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