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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 9 

zo zasadnutia komisie dňa 5. decembra 2016 

 

 

Program zasadnutia:  
1. Otvorenie 

2. Prediskutovanie informácií, ktoré odzneli na Školskej športovej a bytovej komisii dňa 

7.11.2016 – pozvaný p. M. Majko 

3. VI. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2016 – školy a školské zariadenia 

4. Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2017-2019 

5. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č.1/2015 o financovaní školských zariadení 

v meste Sereď v znení neskorších nariadení 

6. Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi v rok 2017 

7. Byty 

  8. Rôzne 

  9. Záver 

 

Prítomní členovia:  
Božena Vydarená (BV), PaedDr. Jaroslav Čomaj (JČ), Pavol Kurbel (PK),  Ing. Norbert 

Kalinai (NK), Ing. Jozef Šípoš (JŠ), Róbert Stareček (RS), PhDr. Michal Hanus (MH), Mgr. 

Zuzana Lašticová (ZL), Ing. Stanislav Horváth (SH) 

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

Miloš Majko (MM)  

 

Začiatok komisie: 15.30 h  

Ukončenie komisie: 17.30 h  

 

 

1. Otvorenie  
Predsedníčka komisie Božena Vydarená privítala prítomných členov a hostí na zasadnutí 

komisie. Oznámila, že pozvala ako hosťa p.Majka, k prediskutovaniu informácií, ktoré 

odzneli na predchádzajúcej komisii, zároveň požiadala členov komisie, ak by p.Majko mal 

záujem o nahrávanie komisie, aby sa vyjadrili hlasovaní.  

 

Uznesenie č. 121/2016 

Školská, športová a bytová komisia súhlasí s nahrávaním komisie v prípade žiadosti 

p.Majka. 

Hlasovanie:  

Za   1  PK  

Proti   7  BV, JČ, NK, JŠ, RS, ZL, SH 

Zdržal sa  1 MH  

 

 

2.Prediskutovanie informácií, ktoré odzneli na Školskej športovej a bytovej komisii dňa 

7.11.2016 – pozvaný p. M. Majko 

BV – p.Majko pozvala som vás, aby sme prediskutovali informácie, ktoré odzneli na 

poslednej komisii a podľa vás nie sú pravdivé.  
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MM – 16 rokov žijem v susedstve sociálnych bytov. Nechcem tu rozoberať stavebné 

povolenie a nelegálnosť schodiska (stavby), ale chcem sa opýtať či sa preberala táto 

nehnuteľnosť na komisii? Či sa boli jej členovia pred tým pozrieť na mieste? Či sa 

p.Veselický vyjadril na poslednej komisii, že všetko prebehlo v súlade so zákonom? A že zo 

schodiska nie je možno vidieť cez plot na vedľajší pozemok? 

ĽV – mal som informáciu od p.vedúcej ÚPaSP že je to všetko v poriadku, preto som túto 

informáciu posunul p.Hanusovi (mailom) aj na zasadnutí komisie. Mal som za to, že plot 

medzi pozemkami je 3 metrový (v čom som sa mýlil), preto som sa vyjadril, že nie je možné, 

aby zo schodiska bolo vidieť na vedľajší pozemok a môžeme sa tam ísť s členmi komisie na 

to pozrieť. 28.11.2016 Ing. Šefčíková predložila p.Majkovi 2 alternatívy ako napraviť 

vzniknutý stav.  

MM – ide o hrubé porušenie zákona a práv, očakávam, že budete informovať pravdivo 

a najprv si všetko preveríte. Múr má 2,5 metra, robil som ho na vlastné náklady. Preto 

očakávam ospravedlnenie od p.Veselického priamo na tejto komisii.    

TK –. Sám som mal informáciu, že ide iba o výmenu okna za dvere. Nie som stavebník 

a priznávam, nebol som sa pozrieť na mieste. Stala sa chyba, nebol to úmysel, beriem 

zodpovednosť na seba, mrzí ma to, preto sa vám aj vašej manželke ospravedlňujem. Nebol 

v tom žiadny zlý úmysel,  chceli sme spraviť dobrú vec a vyhovieť požiadavkám nájomníkom 

bytového domu.  

BV –Žiadosť p.Stojkovičovej bola predmetom rokovania ŠŠBK, pozvala som všetkých 

členov, aby sa prišli pozrieť na miesto a padlo rozhodnutie komisie, vyhovieť žiadosti. Ďalej 

to bolo posunuté príslušnému oddeleniu na mestskom úrade. Ani Vám p.Májko, ani mne by sa 

nepáčilo, keby mi niekto chodil do bytu cez moju kuchyňu. Aj z toho dôvodu zaujali členovia 

komisie toto rozhodnutie. 

NK – bol som sa na mieste pozrieť, keď sa prediskutovávalo schodisko. Bol som milo 

prekvapený, ako mali nájomníci upravené byty. Priznávam samému mi neprišlo, že 

realizáciou schodiska bude vidieť na vedľajší pozemok.  Mali by sme vyvinúť maximálne 

úsilie na nápravu.  

MH – súhlas sme dali v dobrej viere, že tým vyhovieme žiadosti a všetko bude zrealizované 

podľa zákona.  

MM – viem čo je to susedstvo sociálnych bytov. Tým, že tam nechávate ľudí dlhodobo im iba 

ubližujete. Tí ľudia to nechápu, myslia si, že byty sú ich a tak to aj prezentujú navonok. 

Veciam by sa malo predchádzať a nie ich dodatočne riešiť.  

ROZPRAVA  

 

Uznesenie č. 122/2016 

Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie prediskutovanie informácií, ktoré 

odzneli na Školskej, športovej a bytovej komisii dňa 7.11.2016 za účasti hosťa p.Majka. 

Hlasovanie:  

Za   9  BV,  NK, ZĽ, SH, JČ, JŠ, RS, PK, MH  

Proti   0  

Zdržal sa  0  
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3. VI. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2016 – školy a školské zariadenia 

TK – info o predkladanom materiáli 

BV – zväčša išlo o presuny na položkách 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č. 123/2016 

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

2016 a odporúča MsZ prerokovať. 

Hlasovanie:  

Za   9  BV,  NK, ZĽ, SH, JČ, JŠ, RS, PK, MH  

Proti   0  

Zdržal sa  0  

   

4. Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2017-2019 

BV – máte k dispozícii materiál, mňa zaujímalo koľko peňazí je určených na prerozdelenie 

poslancom (7 600€) a chcem pochváliť p.vedúcu ekonomického oddelenia za veľmi 

prehľadný materiál so zodpovedne pripraveným komentárom. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č. 124/2016 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala a berie na vedomie návrh viacročného 

rozpočtu mesta Sereď na roky 2017-2019 a odporúča MsZ prerokovať. 

Hlasovanie:  

Za   9  BV,  NK, ZĽ, SH, JČ, JŠ, RS, PK, MH  

Proti   0  

Zdržal sa  0  

 

5. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č.1/2015 o financovaní školských 

zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení  
SK – info o návrhu VZN 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č. 125/2016 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala a berie na vedomie návrh VZN mesta 

Sereď, ktorým sa mení VZN č.1/2015 o financovaní školských zariadení v meste Sereď 

v znení neskorších nariadení. a odporúča MsZ prerokovať. 

Hlasovanie:  

Za   9  BV,  NK, ZĽ, SH, JČ, JŠ, RS, PK, MH  

Proti   0  

Zdržal sa  0  
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6. Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi v rok 2017 

BV – na základe harmonogramu presunieme oceňovanie športovcov na 15.2.2016. 

TK – prosím o zachovanie zasadnutí komisie v pondelky o 15:30 pred MsZ 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č. 126/2016 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala a berie na vedomie harmonogram zasadnutí 

MsZ v Seredi v roku 2017 a odporúča MsZ prerokovať.  

Hlasovanie:  

Za   9  BV,  NK, ZĽ, SH, JČ, JŠ, RS, PK, MH  

Proti   0  

Zdržal sa  0  

 

7. Byty  

BV – dostali ste záznamy z kontrol. Aj reakciu p.Stojkovičovej na zistenia z poslednej 

kontroly. Prosím vyjadrite sa či predĺžiť alebo nie nájom p.Stojkovičovej, nebolo to jej prvé 

porušenie. Pokiaľ si pamätáte už sme ju raz mali na komisii a bola upozornená na jej 

povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č. 127/2016 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala žiadosť p.Stojkovičovej o predĺženie 

nájomnej zmluvy na byt č.10, Trnavská cesta 866/51, Sereď a súhlasí s jej predĺžením.   

Hlasovanie:  

Za   3  NK, SH, PK  

Proti   6 BV, ZĽ, JČ, RS, MH, JŠ  

Zdržal sa  0  

Návrh neprešiel! 

 

8. Rôzne 

Bez materiálu. 

 

9. Záver 

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

zasadnutí a stretneme sa 14.12.2016 o 13:30, aby sme vybrali nových nájomníkov do bytu 

č.10, Trnavská cesta 866/51, Sereď.  

 

 

 

 

 

Božena Vydarená, v.r.  

predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ  

 

 

 

V Seredi dňa 06. 12. 2016  

zapísala: Vadovičová  


