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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 4 
zo zasadnutia komisie dňa 25. apríla 2016   

       

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. II.zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2016 

3. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2015 

-MŠ D.Štúra 

-MŠ Komenského ul. 

-ZŠ J.Fándlyho 

-ZŠ J.A.Komenského 

-ZUŠ J.F.Kvetoňa 

4. Kritéria pre oceňovanie študentov za školský rok 2015/2016 

5. Byty 

6. Info o výkupe pozemkov MŠ Fándlyho  

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Prítomní členovia: 

Božena Vydarená (BV), PaedDr. Jaroslav Čomaj (JČ), Róbert Stareček (RS), Ing. Jozef Šipoš 

(JŠ), Ing. Norbert Kalinai (NK), Ing. Miroslav Marko (MM), Pavol Kurbel (PK), 

PhDr.Michal Hanus (MH), Mgr. Zuzana Lašticova (ZL) 

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

 

Začiatok komisie:       15,15 hod 

Ukončenie komisie:    17,30 hod 

 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka komisie Božena Vydarená privítala prítomných členov na zasadnutí. 

 

 

2. II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2016 
TK – najvýznamnejšie položky – zateplenie MŠ Komenského A a Murgašova boli presunuté 

do roku 2017, tento rok rátame s peniazmi na telocvičňu ZŠ J.A.Komenského, zametacie 

auto. Materiál ste dostali, môžete sa pýtať. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.66/2016 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala II.zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 

2016 a odporúča prerokovať na MsZ. 

Hlasovanie: 

Za  8       BV, JČ, MM, ZL, RS, JŠ, PK, MH  

Proti            0         

Zdržal sa 0 
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3.Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2015 

BV –MŠ D.Štúra: v správe vidím že majú prekročené  prostriedky na odmeny z dohôd mimo 

pracovného pomeru a služby. Bolo to spôsobené zastupovaním a dlhodobými PN, podľa 

vysvetlenia p.riaditeľky. 

PK – ZŠ J.Fándlyho, koľko máte žiakov z Dolnej Stredy? Máte 2 asistentov na aký úväzok 

pracujú? Aké nebytové priestory má škola? 

JČ – pracujú spolu na 1,5 úväzku a nebytové priestory sú bývalá kotolňa(pneuservis) a jasle. 

RS – chcem sa opýtať na reguláciu kúrenia, ušetrila škola centrálnym vykurovaním? 

PK – poprosil by som o písomnú správu ohľadne vykurovania, porovnanie za krátke obdobie, 

od oboch riaditeľov na MsZ. 

BV – prekročené výdavky na vzdelávacie poukazy boli z čoho vykryté? 

JČ – z tovarov a služieb základnej školy 

BV – ZŠ J.A.Komenského – chcem pochváliť p.ekonómku za veľmi precíznu, zodpovednú 

a prehľadnú správu. Našla som v nej všetko, čo som potrebovala vedieť. 

BV – neustále upozorňujem na to, že zmeny na jednotlivých položkách, treba robiť počas 

roku, podľa potreby danej školy!   

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.67/2016 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala správy o hospodárení škôl a školských 

zariadení za rok 2015 a odporúča na MsZ prerokovať. Zároveň poveruje riaditeľov ZŠ 

J.Fándlyho a ZŠ J.A.Komenského pripraviť porovnanie skutočných nákladov za posledné 3 

porovnateľné obdobia po pripojení na centrálne vykurovanie škôl a zároveň porovnanie 

plánovaných a skutočných úspor nákladov na kúrení. 

Hlasovanie: 

Za  9       BV, JČ, MM, ZL, RS, JŠ, PK, MH, NK  

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

4. Kritéria pre oceňovanie študentov za školský rok 2015/2016 

BV – kritériá máme nadstavené, treba sa dohodnúť iba na termínoch 

Termín podania návrhov: do 17.6.2016 do 12.00h 

Termín komisie: 21.6.2016 

Termín oceňovania: 27.6.2016 o 16.00h 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.68/2016 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala a schvaľuje kritéria na Oceňovanie 

najúspešnejších žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ na školský rok 2015/2016. 

Hlasovanie: 

Za  9       BV, JČ, MM, ZL, RS, JŠ, PK, MH, NK  

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

5.Byty 

JV – 20.4.2016 o 16.00h sa konalo losovanie bytu č.202, Dolnomajerská 4471/23B, Celkovo 

je v zozname evidovaných 20 žiadateľov, zúčastnilo sa ho 12 záujemcov. Nájomná zmluva 

s vylosovanou bude podpísaná od 1.5.2016. 
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-k 1.5.2016 príde k výmene bytov č.401 a č.404 Dolnomajerská 4470/23A na základe žiadosti 

oboch nájomníkov. 

- prišla žiadosť z NDS o úhradu dlhu na mestskom byte č.61, Dolnomajerská 1235/9. Mesto 

podalo na súd žiadosť o vypratanie bytu ešte v roku 2014, dlh uhradí a bude súdne  vymáhať 

aj túto pohľadávku. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.69/2016 

Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informácie ohľadne losovania, 

výmeny bytov a úhrady dlhu na mestskom byte. 

Hlasovanie: 

Za  8       BV, JČ, MM, ZL, RS, JŠ, PK, NK  

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

6. Info o výkupe pozemkov MŠ Fándlyho  

BV – prišlo k ďalšiemu stretnutiu k majiteľmi pozemkov 

SK – boli vyzvaní aby do 15.3. podali svoju predstavu za akých podmienok, za akú cenu sú 

ochotní pozemky predať mestu 

TK – musí padnúť konečné rozhodnutie, najneskôr na júnovom MsZ. 

ROZPRAVA  

 

Uznesenie č.70/2016 

Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informáciu o výkupe pozemkov na 

MŠ Fándlyho. 

Hlasovanie: 

Za  8       BV, JČ, MM, ZL, RS, JŠ, PK, NK  

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

7.Rôzne 

BV – do bodu rôzne máme návrh VZN a žiadosti o finančnú spoluúčasť od rady rodičov ZŠ 

J.A.Komenského. 

 

SK – info o predkladanom návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 

MH – prečo sa robila takáto úprava, nastala nejaká zmena v legislatíve? 

SK – je to na odporúčanie LPK,  

PK – VZN by nemalo podľa mňa obsahovať sumu 10 000€ (§2 ods.2), každý návrh komisie 

by mal byť schválený na MsZ.  

JŠ – malé kluby si podľa mňa vedia vykryť prvý mesiac v roku zo svojich prostriedkov, 

neviem ako to je u väčších. 

BV – ja som za zachovanie súčasného stavu 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.71/2016 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala návrh VZN o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Sereď, odporúča vypustiť  z §2 ods.2 „ktorej súhrnná výška pre jedného 

žiadateľa a jeden účel sa rovná alebo prevyšuje čiastku 10.000,00 €“   a odporúča prerokovať 

na MsZ. 
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Hlasovanie: 

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

Proti            0         

Zdržal sa 3       BV, MH, ZL 

 

BV – dostali ste aj žiadosti od Rady rodičov ZŠ J.A.Komenského o finančnú spoluúčasť na už 

realizovaných projektoch a odpoveď. 

JČ – na ZŠ J.Fándlyho to vykrývame z rozpočtu školy 

BV – žiadajú o poslanie peňazí na účet Rady školy, pokiaľ viem Rady školy nemajú bankové 

účty  a žiadajú peniaze na niečo čo si sami schválili a zrealizovali, teda dodatočne. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.72/2016 

Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informácie o žiadostiach od Rady 

rodičov ZŠ J.A.Komenského. 

Hlasovanie: 

Za  8       BV, JČ, MM, ZL, RS, JŠ, PK, NK  

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

RS – chcem sa opýtať p.prednostu či budú tento rok finančné prostriedky na reguláciu na 

školách? 

TK – vieme tento rok na to uvoľniť 40 000€-45 000€ je to našou prioritou. 

 

SK – info o žiadosti rodičov na MŠ D.Štúra o asistenta. 

 

8. Záver 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Božena Vydarená, v.r. 

                                                  predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ 

 

 

V Seredi dňa 26. 4. 2016 

zapísala: Vadovičová 
 


