Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi
Zápisnica č. 2
zo zasadnutia komisie dňa 6. februára 2017
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. 1.zmena rozpočtu na rok 2017 - školy
3. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2015 o financovaní základnej
umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď
4. G pavilón – nájomné byty, informácia
5. Prevod bytu č.11, Spádová 1146/25, Sereď
6. Byty (kontroly Trnavská cesta)
7. Rôzne (dotácie nad 10 000€, výzva SZĽH, kritéria na oceňovanie pedagógov)
8. Záver
Prítomní členovia:
Božena Vydarená (BV), Ing. Miroslav Marko (MM), PaedDr. Jaroslav Čomaj (JČ), Mgr.
Zuzana Lašticová (ZL), Ing. Stanislav Horváth (SH), Róbert Stareček (RS), Ing. Jozef Šipoš
(JŠ), PhDr. Michal Hanus (MH)
Hostia: Ing. Martin Tomáčnyi (MT), Bc. Ľubomír Veselický (ĽV), Mgr. Zuzana Horváthová
(ZH), Mgr. Silvia Kováčová (SK)
Začiatok komisie:
15,30 hod
Ukončenie komisie: 17,00 hod
1. Otvorenie
Predsedníčka komisie Božena Vydarená privítala prítomných hostí a členov na zasadnutí.
2. 1.zmena rozpočtu na rok 2017
SK – oboznámila s so zmenami rozpočtu mesta v oblasti školstva - navýšením finančných
prostriedkov v rámci originálnych kompetencií , je to zreálnenie výšky podielových daní a
pridelenie finančných prostriedkov ZŠ JF na vyregulovanie sústavy a výmenu ventilov.
ROZPRAVA
Uznesenie č.55/2017
Školská, športová a bytová komisia prerokovala 1.zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2017
a odporúča MsZ prerokovať.
Hlasovanie:
Za
8
BV, MM, JČ, ZL, SH, RS, JŠ, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
3. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2015 o financovaní
základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste
Sereď
SK – návrh VZN rieši zohľadnenie I. zmeny rozpočtu a prepočítanie finančných prostriedkov
na prevádzku a mzdy na žiaka, dieťa školy, školského zariadenia, od 1. 1. 2017 prispievame
aj na súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.
ROZPRAVA
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Uznesenie č.56/2017
Školská, športová a bytová komisia prerokovala návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení
a dopĺňa 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, MM, ZL, SH, RS, JŠ, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
4. G pavilón – nájomné byty, info
ZH – je tu zmluva o budúcej zmluve kde je jasne určené dokedy musí byť budova
skolaudovaná, dokedy musí mesto podať žiadosť na ŠFRB.
BV – žiadam o doplnenie do uznesenia v čísle 4, v bode b, text: „V prípade nezískania
dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja prostredníctvom úveru zo
Štátneho...“
ĽV – pre vysoký záujem 2-izbových bytov sa navýšil počet takýchto bytov, ale celkový počet
bytov 24 v G-pavilóne ostáva.
ROZPRAVA
Uznesenie č.57/2017
Školská, športová a bytová komisia prerokovala informáciu o G-pavilóne – nájomné byty
a parkoviská a odporúča MsZ prerokovať s pripomienkou, doplniť text „V prípade nezískania
dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja prostredníctvom úveru zo
Štátneho...“ v bode 4 písmeno b.
Hlasovanie:
Za
7
BV, MM, ZL, SH, RS, JŠ, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
5. Prevod bytu č.11, Spádová 1146/25, Sereď
SK – tento materiál bude stiahnutý z programu MsZ z dôvodu úmrtia žiadateľky.
6. Byty (kontroly Trnavská cesta)
BV – od začiatku roka boli 4 kontroly na sociálnych bytoch.
ROZPRAVA
Uznesenie č.58/2017
Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informácie o kontrolách na sociálnych
bytoch.
Hlasovanie:
Za
8
BV, MM, ZL, SH, RS, JŠ, MH, JČ
Proti
0
Zdržal sa
0
7. Rôzne
BV – v bode rôzne máme prerokovať - výzvu SZĽH, dotácie nad 10 000€, oceňovanie
pedagógov. Začneme s výzvou.
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MT – v krátkosti predstavil ponuku. Boli sme s p.prednostom na osobnom stretnutí. Zatiaľ je
veľa otázok nezodpovedaných. Vyjadrili sme predbežný záujem. Žiadosť by mala byť
doplnená do 15.2.2017 na základe rozhodnutia MsZ. Vytipované územie je pri ZŠ J.Fándlyho.
Zimné mesiace vieme pokryť, treba sa zamyslieť čo v letných? Mesto by financovalo prípravu
pozemku, prípojok, prekládky, okolie ako ihrisko, lezeckú stenu, bežecký ovál. SZĽH
zafinancuje celú stavbu a jej prevádzku po dobu 40 rokov. SZĽH postaví 10 takýchto hál na
Slovensku, ide na to 30% z jeho rozpočtu.
RS – aká je tam spoluúčasť mesta?
MT - Mesto by sa zaviazalo na odber 60 hodín mesačne (2 hod/denne), kde jedna hodina
môže stáť od 50€ do 100€.
MH – aké sú vyčíslené náklady Mesta? Kde bude parkovisko? Ako bude riešená
infraštruktúra? Kedy by to bolo zrealizované?
MT – stále je tu ešte veľa otáznikov. Parkovisko by bolo do ÚPSVaR alebo od Stavebného
bytového družstva. Hľadáme ideálne riešenie. Ak by MsZ súhlasilo, treba tento rok pripraviť
pozemok a všetky potrebné veci, aby sa mohlo v roku 2018 stavať.
JČ – ja som určite za.
MT–chcel by som sa poďakovať všetkým iniciátorom a realizátorom ľadových plôch v meste.
ROZPRAVA
Uznesenie č.59/2017
Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informáciu o výzve SZĽH na
spoluprácu v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry a odporúča MsZ prerokovať.
Hlasovanie:
Za
8
BV, MM, ZL, SH, RS, JŠ, MH, JČ
Proti
0
Zdržal sa
0
SK – na poslednej komisii, členovia komisie navrhli primátorovi mesta na schválenie dotácie
do 10 000€. Navrhnutá dotácia v oblasti športu pre Skautov 1 001€ nebola v súlade so
schválenou výzvou a odsúhlasenými kritériami nakoľko toto občianske združenie nevykonáva
športovú činnosť v rámci registrovaného športového zväzu, preto môže byť poskytnutá
dotácia iba vo výške 3-násobku životného minima čo predstavuje 693€.
MH – navrhujem prerozdeliť zvyšných 304€ nasledovne. ŠKF navýšiť o 102€, AŠK navýšiť
o 101€ a HK navýšiť o 101€.
ROZPRAVA
Uznesenie č.60/2017
Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie návrh na navýšenie čiastky dotácie
ŠKF Sereď o 102€, AŠK Lokomotíva Sereď o 101€ a HK Slávia OA Sereď o 101€.
Hlasovanie:
Za
8
BV, MM, ZL, SH, RS, JŠ, MH, JČ
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenie č.61/2017
Školská, športová a bytová komisia navrhuje MsZ na schválenie dotáciu na rok 2017 na
činnosť ŠKF Sereď vo výške 95 633€. S poukázaním 7% z výšky dotácie na účet „B“
družstva (Horný Čepeň).
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Hlasovanie:
Za
8
Proti
0
Zdržal sa
0

BV, MM, ZL, SH, RS, JŠ, MH, JČ

Uznesenie č.62/2017
Školská, športová a bytová komisia navrhuje MsZ na schválenie dotáciu na rok 2017 na
činnosť AŠK Lokomotíva Sereď vo výške 35 070€.
Hlasovanie:
Za
8
BV, MM, ZL, SH, RS, JŠ, MH, JČ
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenie č.63/2017
Školská, športová a bytová komisia navrhuje MsZ na schválenie dotáciu na rok 2017 na
činnosť HK Slávia OA Sereď vo výške 20 314€.
Hlasovanie:
Za
8
BV, MM, ZL, SH, RS, JŠ, MH, JČ
Proti
0
Zdržal sa
0
SK – aj tento rok bude mesto oceňovať Pedagógov ku dňu učiteľov. Chcem Vás informovať
o kritériách na základe ktorých budú riaditelia posielať návrh, Z kritérií sme vyradili bod: za
humánny prístup k deťom a žiakom.
Uznesenie č.64/2017
Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informáciu o kritériách na rok 2017
ohľadne udeľovanie ocenení pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov.
Hlasovanie:
Za
8
BV, MM, ZL, SH, RS, JŠ, MH, JČ
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 6.3. 2017 o 15:30.

Božena Vydarená, v.r.
predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ
V Seredi dňa 7. 2. 2017
zapísala: Vadovičová
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