Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi
Zápisnica č. 6
zo zasadnutia komisie dňa 18. septembra 2017
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2017
3. IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2017 - školy
4. Delegovanie zástupcov mesta Sereď do Rady školy na ZŠ J. A. Komenského
5. Byty
6. Rôzne
7. Záver
Prítomní členovia:
Božena Vydarená (BV), Ing. Stanislav Horváth (SH), Róbert Stareček (RS), Ing. Miroslav
Marko (MM), Ing. Jozef Šipoš (JŠ), PaedDr. Jaroslav Čomaj (JČ), Michal Hanus PhDr.
(MH), Mgr. Zuzana Lašticová (ZL)
Hostia: Mgr. Zuzana Horváthová (ZH), Ing. Tibor Krajčovič (TK), Mgr. Silvia Kováčová (SK)
Začiatok komisie:
15,30 hod
Ukončenie komisie: 16,45 hod
1. Otvorenie
Predsedníčka komisie Božena Vydarená privítala prítomných hostí a členov na zasadnutí.
2. Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2017
SK – správy o hospodárení škôl a školských zariadený sú monitorovacie správy k 30.6.2017.
BV – čerpanie rozpočtu je na položkách v priemere 60 %.
ROZPRAVA
Uznesenie č.101/2017
Školská, športová a bytová komisia prerokovala Informatívne správy o hospodárení škôl
a školských zariadení za I. polrok 2017 a odporúča MsZ prerokovať.
Hlasovanie:
Za
8
BV, RS, MM, JŠ, SH, JČ, ZL, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
3. IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2017 - školy
SK – súčasťou materiálu je aj žiadosť MŠ D.Štúra o dofinancovanie letnej prevádzky (4
externí pedagogickí zamestnanci, 1 upratovačka) v sume 6 220€.
Zmeny rozpočtov škôl sa týkajú úprav výšky finančných prostriedkov na prenesené
kompetencie (dohadovacie konanie 5000 €, učebnice prvouky, školy v prírode). Zmena výšky
vlastných príjmov súvisí so zmenou legislatívy pri účtovnej evidencii nákladov na potraviny
v školských jedálňach a vlastných príjmoch škôl. Ďalej sa od 1.9. navyšujú platy
pedagogických a odborných zamestnancov o 6% a nepedagogických zamestnancov o 2% čo
predstavuje sumu zhruba 38 000€.
BV - všetko to ide z peňazí mesta?
SK – finančné prostriedky na navýšenie platov zamestnancov v ZŠ budú zo ŠR, na platy
zamestnancov v MŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ budú poskytnuté z rozpočtu obce.
1

TK – ak sa vyhovie žiadosti MŠ DŠ, chcel by som počuť od Vás poslancov z ktorej položky
to bude. Budeme musieť niečo stopnúť alebo odložiť. Tiež sa treba už teraz zamýšľať nad
budúcim obdobím, ako sa bude riešiť letná prevádzka? Novým VZN? Zvýšením poplatku?
Škôlky s tým už musia rátať pri tvorbe svojho rozpočtu na budúci rok.
BV – dohodli sme sa s niektorými poslancami a s pani riaditeľkou, že pôjdeme na škôlku
a prediskutujeme problematiku ohľadne prihlásenia detí v letnom období a ich následné
odhlasovanie. Vyzývam poslancov pri štúdiu materiálov hľadať položku z čoho túto čiastku
uhradíme.
ROZPRAVA
Uznesenie č.102/2017
Školská, športová a bytová komisia prerokovala IV. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok
2017 v oblasti škôl a odporúča MsZ prerokovať.
Hlasovanie:
Za
8
BV, RS, MM, JŠ, SH, JČ, ZL, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenie č.103/2017
Školská, športová a bytová komisia prerokovala žiadosť MŠ D.Štúra o poskytnutie
finančných prostriedkov z účelovým použitím na úhradu výdavkov spojených s letnou
prevádzkou a odporúča MsZ prerokovať.
Hlasovanie:
Za
8
BV, RS, MM, JŠ, SH, JČ, ZL, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
4. Delegovanie zástupcov mesta Sereď do Rady školy na ZŠ J.A.Komenského
SK – 22.9.2017 uplynie funkčné obdobie zástupcom mesta Sereď v Rade školy na ZŠ
J.A.Komenského, preto treba menovať nových.
ROZPRAVA
Uznesenie č.104/2017
Školská, športová a bytová komisia prerokovala delegovanie zástupcov mesta Sereď do
Rady školy na ZŠ J.A.Komenského a odporúča MsZ prerokovať.
Hlasovanie:
Za
8
BV, RS, MM, JŠ, SH, JČ, ZL, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
5. Byty
BV – mali ste možnosť prečítať si zápis z kontroly na sociálnych bytoch.
ROZPRAVA
Uznesenie č.105/2017
Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informáciu o kontrole na sociálnych
bytoch na Trnavskej ceste.
Hlasovanie:
Za
8
BV, RS, MM, JŠ, SH, JČ, ZL, MH
Proti
0
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Zdržal sa

0

6. Rôzne
BV – prišla žiadosť od hokejbalistov o vybudovanie ihriska, ktoré by vyhovovalo na účasť
v lige, resp. súťažné zápasy. Prišlo aj k stretnutiu, kde sme sa pýtali na ich konkrétnu
predstavu, o možnostiach umiestnenia a inom. Nedávno bolo vyasfaltované ihrisko
v strednom Čepeni na TJ Rozkvet na ktorom trénujú.
MH – majú predstavu o financovaní? Čo by to stálo?
SK – nemajú
JŠ – chlapcov sme zobrali pod naše krídla ešte za môjho predsedovania, aby mohli súťažiť,
pomáhame im ako sa dá. Ak majú záujem o vybudovanie väčšieho ihriska, mali by sa sami
viac zapájať, zistiť si možnosti umiestnenia, financovania, výšku nákladov.
ROZPRAVA
Uznesenie č.106/2017
Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informáciu o prejavenom záujme
o vybudovanie hokejbalového ihriska.
Hlasovanie:
Za
7
BV, MM, JŠ, SH, JČ, ZL, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
SK – ešte Vás chcem informovať o Výzve MSVVŠ SR na predkladanie žiadostí o pridelenie
finančných prostriedkov na rozvojový projekt telocviční. Máme zámer rekonštrukcie
elektroinštalácie v telocvični na ZŠ J.A.Komenského – s predpokladanými nákladmi 20 000 €
a do výmeny palubovky v malej telocvični na ZŠ J.Fándlyho čo bude okolo 60 000€ so
spolufinancovaním 10%.
ROZPRAVA
Uznesenie č.108/2017
Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informáciu o predloženom zámere
výmeny elektroinštalácie a palubovky.
Hlasovanie:
Za
8
BV, RS, MM, JŠ, SH, JČ, ZL, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
SK – ďalej Vás chcem informovať o účasti na rodičovskom združení na MŠ Murgašovej.
Rodičia sa pýtali na letnú prevádzku a na to čo všetko je hradené z 25€ poplatku. Zároveň
žiadajú o jeho zníženie.
ROZPRAVA
Uznesenie č.109/2017
Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informáciu o účasti Mgr. Silvii
Kováčovej na rodičovskom združení na MŠ Murgašova.
Hlasovanie:
Za
8
BV, RS, MM, JŠ, SH, JČ, ZL, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
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7. 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 19. 9. 2017
zapísala: Vadovičová
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