Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi
Zápisnica č. 7
zo zasadnutia komisie dňa 6. november 2017
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č.7/2011 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je
mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení
3. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2016/2017
4. V. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2017 - školy
5. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2018-2020
6. Schválenie Výziev na predloženie žiadostí o dotácie na rok 2018 – Šport a Mládež
7. Schválenie kritérií oceňovania športovcov
8. Žiadosť HK Slávia
9. Byty
10. Rôzne
11. Záver
Prítomní členovia:
Božena Vydarená (BV), Róbert Stareček (RS), Ing. Miroslav Marko (MM), Ing. Jozef Šipoš
(JŠ), PaedDr. Jaroslav Čomaj (JČ), Michal Hanus PhDr. (MH), Mgr. Zuzana Lašticová (ZL),
Ing. Norbert Kalinai (NK)
Hostia: 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 hostí a členov na zasadnutí.
2. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č.7/2011
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení
BV – dostali ste aj pripomienky od Rady rodičov MŠ Murgašova k návrhu VZN.
SK – návrh bol spracovaný v súladne z uznesením MsZ spolu s ekonomickými dopadmi na
rozpočet mesta
RS – nie som za zníženie mesačného poplatku
NK – pamätám si keď sme túto otázku riešili už pred pár rokmi. Do škôl a školských
zariadení dáva mesto nemalé investície každý rok. Dokonca každý rok je to viac a viac. Mesto
má najnižšie dane z nehnuteľností v štáte, vypláca príspevok pri narodení dieťaťa ako jedno
z mála miest vo výške 200€ a mnoho ďalšieho. Preto nevidím závažnejší dôvod prečo by sa
mal poplatok znížiť, som za ponechanie v súčasnej hodnote.
JŠ – 25€ vychádza cca 1€ za deň.
BV – kapacita škôlok je naplnená aj pri súčasnom poplatku, nepokrývame vysoký záujem o
škôlky. Dokonca rodičia si sami odhlasovali príspevok 40€ až 50€ do RZ.
TK – bude na poslancoch aby rozhodli. Rozpočet je vyrovnaný. Ak sa rozhodnú poplatok
znížiť, budem potrebovať od nich odpoveď aj na to kde v položke uberieme.
ROZPRAVA
1

Uznesenie č.110/2017
Školská, športová a bytová komisia prerokovala Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN mesta Sereď č.7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení
neskorších nariadení a odporúča MsZ prerokovať.
Hlasovanie:
Za
7
BV, RS, JŠ, JČ, ZL, MH, NK
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenie č.111/2017
Školská, športová a bytová komisia odporúča MSZ uzniesť sa na Návrhu VZN mesta
Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č.7/2011 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď
zriaďovateľom v znení neskorších nariadení.
Hlasovanie:
Za
2
ZL, MH
Proti
6
BV, RS, JŠ, JČ, NK, MM
Zdržal sa
0
Návrh neprešiel!
3.
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku
2016/2017
SK – všetkých školám patrí veľká pochvala za ich zapájanie sa do rôznych aktivít, súťaží
a v neposlednom rade aj gratulácia k víťazstvám, ktoré dosiahli, základné školy v rámci
Trnavského kraja dosiahli pekné výsledky v testovaní žiakov. Na materských školách
vykonala ŠŠI kontroly, pri ktorých neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych
predpisov.
ROZPRAVA
Uznesenie č.112/2017
Školská, športová a bytová komisia prerokovala Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Sereď v školskom roku 2016/2017 a odporúča MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Za
8
BV, RS, MM, JŠ, NK, JČ, ZL, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
4. V. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2017 - školy
SK – Zmena rozpočtu v oblasti školstva zahŕňa navýšenie finančných prostriedkov zo ŠR na
6% navýšenie platov pedagogických zamestnancov, úpravu nenormatívnych finančných
prostriedkov na asistentov učiteľa a odchodné, zreálnenie vlastných príjmov, zapracovanie
schváleného navýšenia finančných prostriedkov na letnú prevádzku MŠ DŠ, dofinancovanie
nákladov na riešenie havarijného stavu okien v telocvični ZŠ JAK a presuny medzi položkami
ROZPRAVA
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Uznesenie č.113/2017
Školská, športová a bytová komisia prerokovala V. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok
2017 – školy a odporúča MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Za
8
BV, RS, MM, JŠ, NK, JČ, ZL, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
5. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2018-2020
TK- sú tam 3 školské veci. rezerva na havárie a ďalšie opravy vo výške 80 000€. Dotácie na
šport a mládež sú v tých istých číslach ako v roku 2017, spolufinancovania projektov.
Skutočný stav podielových daní a zreálnenie rozpočtu budeme vedieť až vo februári 2018.
SK – súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2018 sú náklady na spolufinancovanie
zastupiteľstvom schválených projektov – Zateplenie MŠ Kom, Rozšírenie MŠ DŠ, Zariadenie
a vybavenie odborných učební ZŠ JAK, rekonštrukcie telocviční oboch základných škôl.
ROZPRAVA
Uznesenie č.114/2017
Školská, športová a bytová komisia prerokovala prípravu rozpočtu mesta Sereď na roky
2018-2020 a odporúča MsZ prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Za
8
BV, RS, MM, JŠ, NK, JČ, ZL, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
6. Schválenie Výziev na predloženie žiadostí o dotácie na rok 2018 – Šport a Mládež
BV – výzvy máme prepracované z minulých rokov.
ROZPRAVA
Uznesenie č.115/2017
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje Výzvu na predloženie žiadostí o dotácie na
rok 2018 v oblasti Mládež.
Hlasovanie:
Za
8
BV, RS, MM, JŠ, NK, JČ, ZL, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
JČ – navrhujem, aby sa dotácie v oblasti Šport, poskytovali iba deťom a mládeži do 18 rokov.
Uznesenie č.116/2017
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje návrh zmeny Výzvy na predloženie žiadostí
o dotácie na rok 2018 v oblasti Šport v cieľovej skupine na Deti a mládež do 18 rokov.
Hlasovanie:
Za
3
JČ, ZL, MH
Proti
5
BV, MM, JŠ, NK, RS
Zdržal sa
0
Návrh neprešiel!
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Uznesenie č.117/2017
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje Výzvu na predloženie žiadostí o dotácie na
rok 2018 v oblasti Šport.
Hlasovanie:
Za
8
BV, RS, MM, JŠ, NK, JČ, ZL, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
7. Schválenie kritérií oceňovania športovcov
ROZPRAVA
Uznesenie č.118/2017
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje kritériá pre oceňovanie športovcov za rok
2017.
Hlasovanie:
Za
8
BV, RS, MM, JŠ, NK, JČ, ZL, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
8. Žiadosť HK Slávia
BV – žiadosti nie je možné vyhovieť. Finančné prostriedky sú na položke vyčerpané a ak by
aj našli nejaké ďalšie peniaze, museli by sme schváliť nové výzvy, aby si mohli podať žiadosť
aj ostatné kluby a TJ, momentálne žiadne voľné peniaze nemáme.
ROZPRAVA
Uznesenie č.119/2017
Školská, športová a bytová komisia prerokovala žiadosť HK Slávia a nevyhovuje jej
nakoľko boli vyčerpané všetky finančné prostriedky na kapitole – Rekreačné a športové
služby.
Hlasovanie:
Za
7
BV, RS, MM, JŠ, NK, JČ, ZL
Proti
0
Zdržal sa
0
9. Byty
BV – mohli ste si prečítať 2 záznamy z kontroly na sociálnych bytoch. Ďalej tu máme žiadosť
od p.Vargovej a p.Scherhauferovej
ROZPRAVA
Uznesenie č.120/2017
Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie záznamy z kontrol na sociálnych
bytoch.
Hlasovanie:
Za
7
BV, RS, MM, JŠ, NK, JČ, ZL
Proti
0
Zdržal sa
0
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Uznesenie č.121/2017
Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie žiadosť p. Kataríny Vargovej.
Hlasovanie:
Za
7
BV, RS, MM, JŠ, NK, JČ, ZL
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenie č.122/2017
Školská, športová a bytová komisia žiadosť p. Scherhauferovej a súhlasí s podpísaním
nájomnej zmluvy na dobu neurčitú.
Hlasovanie:
Za
7
BV, RS, MM, JŠ, NK, JČ, ZL
Proti
0
Zdržal sa
0
10. Rôzne
RS – chcel by som Vás informovať o billboarde, ktorý bol umiestnený pri svetelnej
križovatke. Je tam napísané „...na chod súkromného futbalového klubu išlo z rozpočtu mesta
Sereď, takmer milión eur..“ Chcem vedieť kto tam dal umiestniť takýto billboard. Ten klub je
súkromný? To akože ja som majiteľ? Alebo kto?
MH – cítim potrebu sa vyjadriť. Informáciu o výške poskytnutých finančných prostriedkov
ŠKF za 7 rokov som poskytol ja pánovi Kurbelovi, nakoľko som túto informáciu už mal.
Pýtal som sa na ňu zhruba pred pol rokom p. prednostu mailom. P. Kurbel prejavil po
poslednom MsZ záujem vedieť, koľko peňazí išlo na ŠKF a keďže som túto informáciu mal,
tak som mu ju dal.
Uznesenie č.123/2017
Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informáciu p.Starečka o billboarde
v meste o ŠKF.
Hlasovanie:
Za
8
BV, RS, MM, JŠ, NK, JČ, ZL, MH
Proti
0
Zdržal sa
0
11. 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 7. 11. 2017
zapísala: Vadovičová
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