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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 8 

zo zasadnutia komisie dňa 11. decembra 2017   

 
      Program zasadnutia: 

1.   Otvorenie 

2.   VI. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2017 – školy a školské zariadenia 

3.   Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2018-2020 

4.   Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi v rok 2018 

5.   Harmonogram spracovania koncepcií mesta Sereď 

6.   Smernica o sťažnostiach 

7.   Nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta 

8.   Návrh rozpočtu Naša domová správa, s.r.o. na rok 2018 

9.   Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č.1/2015 o financovaní základnej   

umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších 

nariadení 

10.  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. 

11.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď  

12.  Byty 

  13.  Rôzne 

  14.  Záver 

 

Prítomní členovia: 

Božena Vydarená (BV), Róbert Stareček (RS), Ing. Miroslav Marko (MM), Ing. Jozef Šipoš 

(JŠ), PaedDr. Jaroslav Čomaj (JČ), Mgr. Zuzana Lašticová (ZL), Pavol Kurbel (PK), Ing. 

Stanislav Horváth (SH) 

Hostia: 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. VI. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2017 – školy a školské zariadenia 
SK – zmena obsahuje dohadovacie konanie na 5 000€ - materiálno-technické vybavenie, 

úpravu výšky  normatívnych finančných prostriedkov v nadväznosti na  Eduzber. - 4 000€ 

a nenormatívnych finančných prostriedkov  odchodné, dopravne, príspevok za žiakov zo SZP, 

vzdelávacie poukazy a mimorozpočtové príjmy. Zapracované úpravy a presuny na 

jednotlivých položkách na základe rozpočtových opatrení riaditeľov škôl. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.124/2017 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala a berie na vedomie VI. zmenu rozpočtu 

mesta Sereď na rok 2017 a odporúča MsZ schváliť.  

Hlasovanie: 

Za  8      BV, RS, JŠ, JČ, ZL, MM, PK, SH 

Proti            0            

Zdržal sa 0 
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3.   Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2018-2020 

SK – je to iba hrubý nástrel od riaditeľov na základe počtu žiakov k 15.9.2017 a súčasných 

normatív za rok 2017. Vo februári nás čaká 1. zmena rozpočtu, kde budú známe už normatívy 

na rok 2018.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.125/2017 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď 

na rok 2018-2020, ktorý berie na vedomie a odporúča MsZ schváliť.   

Hlasovanie: 

Za  7      BV, RS, JŠ, JČ, ZL, PK, SH 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

4.   Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi v rok 2018 

TK – harmonogram je zatiaľ informatívny, nakoľko ešte nevieme dátum volieb, preto môže 

byť termín novembrového a decembrového zastupiteľstva ešte upravený. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.126/2017 

Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie Harmonogram zasadnutí MsZ 

v Seredi na rok 2018. 

Hlasovanie: 

Za  7      BV, RS, JŠ, JČ, ZL, PK, SH 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

5.  Harmonogram spracovania koncepcií mesta Sereď  
SK – súčasné koncepcie sú platné  do roku 2018, preto je potreba vypracovať nové. Vás sa 

týkajú najmä Koncepcie rozvoja školstva a práce s mládežou, Koncepcia rozvoja športu a 

Program rozvoja bývania. 

TK – nebude to iba práca členov pracovnej skupiny, ale Vás všetkých, za účasti každého kto 

bude mať záujem. Niekoľkokrát pôjde materiál na pripomienkovanie na všetky komisie, 

pripomienky budú zapracované a o rok by mal ísť materiál na definitívne schválenie na MsZ. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.127/2017 

Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie Harmonogram spracovania koncepcií 

mesta Sereď.  

Hlasovanie: 

Za  8      BV, RS, JŠ, JČ, ZL, MM, PK, SH 

Proti            0            

Zdržal sa 0 
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6. Smernica o sťažnostiach 

SK – Úprava na základe legislatívy. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.128/2017 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala smernicu o sťažnostiach a odporúča MsZ 

schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  8      BV, RS, JŠ, JČ, ZL, MM, PK, SH 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

7. Nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta 

SK – pozemok nachádzajúci sa medzi parkoviskom a bytovým domom na Komenského ul. 

previedol Slovenský pozemkový fond bezodplatne do majetku mesta. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.129/2017 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala a berie na vedomie nadobudnutie 

nehnuteľnosti do majetku mesta.  

Hlasovanie: 

Za  8      BV, RS, JŠ, JČ, ZL, MM, PK, SH 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

8. Návrh rozpočtu Naša domová správa, s.r.o. na rok 2018 

MM – správu ste si čítali. V roku 2017 od nás neodišiel žiadny bytový dom, pribudli 4.  

BV – ako riešite zimnú údržbu? 

MM – ak si platí bytový dom upratovanie, v deň keď má službu upratovačka odhŕňa sneh ona, 

v ostatné dni to je na vlastníkoch. Vlastníci bytov si môžu kúpiť lopatu, metlu, posypový 

materiál a tieto náklady im budú preplatené z fondu opráv. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.130/2017 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala návrh rozpočtu Naša domová správa, s.r.o. 

na rok 2018 a odporúča MsZ schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  7      BV, RS, JŠ, JČ, ZL, MM, SH 

Proti            0            

Zdržal sa 0 
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9. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č.1/2015 o financovaní základnej   

umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení 

neskorších nariadení 

Na februárovom rokovaní Mestského zastupiteľstva bolo schválené Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2017, toto nariadenie zohľadnilo výšku finančných prostriedkov pridelených 

školám a školským zariadeniam na prevádzku a mzdy  na rok 2017 po prvej zmene rozpočtu. 

V priebehu roka boli v rámci zmien rozpočtu jednotlivým školám a školským nariadeniam 

upravované poskytované finančné prostriedky na prevádzku a mzdy. Z toho dôvodu je 

potrebné upraviť výšku finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na jedno dieťa, žiaka 

a osobu.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.131/2017 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení 

VZN č.1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských 

zariadení v meste Sereď v znení neskorších predpisov a odporúča MsZ schváliť.  

Hlasovanie: 

Za  7      BV, RS, JŠ, JČ, ZL, MM, SH 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

10. 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. 

SK – návrh nariadenia bol v programe na predchádzajúcom zasadnutí komisie, prebehlo 

stretnutie s rodičmi detí z MŠ Murgašova za účasti poslancov p.Belányová, p.Vydarená, 

p.Hanus a p.prednostu. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.132/2017 

Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informáciu o stretnutí so zákonnými 

zástupcami detí z MŠ Murgašova. 

Hlasovanie: 

Za  7      BV, RS, JŠ, JČ, ZL, MM, SH 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

Prijaté uznesenie k danému bodu zo dňa 6.11.2017: 

 

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! 
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11. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 

SK – zosúladenie s legislatívou ohľadne výpisu z registra trestov právnických osôb. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.133/2017 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN mesta Sereď č.3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 

o odporúča MsZ uzniesť sa na tomto nariadení.  

Hlasovanie: 

Za  8      BV, RS, JŠ, JČ, ZL, MM, SH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

12. Byty 

JV – info o štyroch losovaných bytoch v mesiaci november. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.134/2017 

Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informáciu o losovaní uvoľnených 

bytoch v mesiaci november 2017.  

Hlasovanie: 

Za  8      BV, RS, JŠ, JČ, ZL, MM, SH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

13. Rôzne 

BV – ak do bodu rôzne nikto nič nemá môžeme ukončiť toto zasadnutie. 

 

14.   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 12. 12. 2017 

zapísala: Vadovičová 
 

 

 


