Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi
Zápisnica č. 5
zo zasadnutia komisie dňa 8. júna 2016
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. III. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2016
3. Návrh na usporiadanie pozemkov pod MŠ Fándlyho
4. Rôzne
5. Záver

Prítomní členovia:
Božena Vydarená (BV), PaedDr. Jaroslav Čomaj (JČ), Ing. Stanislav Horváth (SH), Róbert
Stareček (RS), Ing. Jozef Šipoš (JŠ), Ing. Norbert Kalinai (NK), Pavol Kurbel (PK),
Hostia: Bc. Ľubomír Veselický, Ing. Tibor Krajčovič (TK), Mgr. Silvia Kováčová (SK),
Začiatok komisie:
15,30 hod
Ukončenie komisie: 17,00 hod

1. Otvorenie
Predsedníčka komisie Božena Vydarená privítala prítomných členov na zasadnutí.
BV - Súčasťou materiálov sú aj žiadosti niektorých športových klubov o dotáciu na rok 2016.
Zostala nám neprerozdelená rezerva vo výške 3000€, v III. zmene rozpočtu je navrhované
navýšenie fin. prostriedkov pre oblasť športu, navrhujem aby sa o žiadostiach rokovalo až na
ďalšej komisii po schválení III. zmeny rozpočtu.
Uznesenie č.73/2016
Školská, športová a bytová komisia zobrala na vedomie doručené žiadosti o dotácie pre
oblasť športu a odporúča prerokovať ich na najbližšom zasadnutí komisie.
Hlasovanie:
Za
6
BV, JČ, SH, JŠ, PK, NK
Proti
1
RS
Zdržal sa
0
2. III. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2016
BV – v návrhu III. zmeny rozpočtu presun z BV z vlastných príjmov na KV 5 000 € na
športové zariadenie ZŠ Juraja Fándlyho, príspevok MŠ na maľovanie kuchýň a údržbu zelene.
PK – nedostali sme materiály k III. zmene rozpočtu mesta
TK – materiály zaslané poslancom v utorok cez Dropbox, najdôležitejšie navrhované zmeny
pre oblasť školstva a športu:
- získané finančné prostriedky z MŠVVŠ SR v dohadovacom konaní v sume 25 000 €
na prevádzku bazéna, navýšenie fin. prostriedkov na dotácie v oblasti športu
+25 000€,
v rozpočte mesta:
- dotácia MK SR vo výške 6 000 € na archeologický výskum, SMS 96 000,
ROZPRAVA
1

Uznesenie č.74/2016
Školská, športová a bytová komisia prerokovala návrh III. zmeny rozpočtu mesta Sereď na
rok 2016 a odporúča na prerokovanie MsZ.
Hlasovanie:
Za
7
BV, JČ, SH, RS, JŠ, PK, NK
Proti
0
Zdržal sa
0
3. Návrh na usporiadanie pozemkov pod MŠ Fándlyho
BV – boli Vám zaslané materiály, môj návrh je vykúpiť od vlastníkov všetky pozemky pod
budovou a za ostatné hradiť za užívanie
PK – navrhujem vykúpiť všetky pozemky v celku, zvážiť výmeru areálu materskej školy
a zvážiť možnosť výstavby bytov pre mladé rodiny.
ROZPRAVA

Hlasovanie o návrhu BV
Uznesenie č.75/2016
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje odporučiť variant 2:
Výkup pozemkov pod budovou od vlastníka, ktorý súhlasí s prevodom za sumu znaleckého
posudku (časť parcely „E“ č. 1077/3 vo výmere 116 m2) a pozemku v správe SPF (časť parcely
„E“ č. 1075 vo výmere 267 m2) a platenie úhrad za užívanie ostatných pozemkov

Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa

5
0
2

BV, JČ, RS, JŠ, NK
SH, PK

Hlasovanie o materiáli
Uznesenie č.76/2016
Školská, športová a bytová komisia prerokovala materiál Usporiadanie pozemkov pod MŠ
Fándlyho a MsZ odporúča variant 2:
Výkup pozemkov pod budovou od vlastníka, ktorý súhlasí s prevodom za sumu znaleckého
posudku (časť parcely „E“ č. 1077/3 vo výmere 116 m2) a pozemku v správe SPF (časť parcely
„E“ č. 1075 vo výmere 267 m2) a platenie úhrad za užívanie ostatných pozemkov

Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa

7
0
2

BV, JČ, RS, JŠ, NK,
PK, SH

4. Rôzne
SK – Stanovisko k rozhodovaniu k vydaniu súhlasu k trvalému pobytu občanov v nájomných
bytoch
žiadosti občanov o trvalý pobyt, súhlas dáva vlastník – mesto Sereď, žiadam o stanovisko
k tomuto problému, predložené stanovisko referátu evidencie osôb
PK – aké výhody a nevýhody má udelenie súhlasu pre mesto
SK - prípade ukončenia nájmu budú mať trvalý pobyt mesto Sereď
BV – navrhujem požiadať o stanovisko Legislatívno-právnu komisiu.
ROZPRAVA
2

Uznesenie č.77/2016
Školská, športová a bytová komisia prerokovala informáciu o problematike udeľovania
súhlasu k trvalému pobytu občanov bývajúcich v nájomných bytoch a žiada o stanovisko
Legislatívno-právnu komisiu MsZ k danej problematike.
Hlasovanie:
Za
7
BV, JČ, RS, JŠ, NK, SH, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
BV – Žiadosť o dotáciu si podalo OZ ŠBK Sereď. P. Čomaj, keďže si podpredsedom OZ,
prosím o zdôvodnenie vzniku nového basketbalového klubu v Seredi.
JČ – OZ vzniklo z dôvodu záujmu venovať sa deťom a rozvíjať ich v basketbale, máme
záujem fungovať transparentne, komunikácia s vedením AŠK Lokomotíva Sereď je
problematická. V budúcom súťažnom ročníku sme do súťaže prihlásili družstvo mladších
minibasketbalistov.
ROZPRAVA
Uznesenie č.78/2016
Školská, športová a bytová komisia zobrala na vedomie informáciu o vzniku OZ ŠBK
Sereď
Hlasovanie:
Za
7
BV, JČ, RS, JŠ, NK, SH, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
5. Záver
BV – najbližšie zasadnutie ŠŠBK sa uskutční 22. 06. 2016 o 15.30 h, oceňovanie študentov sa
uskutoční 28. 06. 2016
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 09. 06. 2016
zapísala: Kováčová
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