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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 2 
zo zasadnutia komisie dňa 12. februára 2018   

       

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Návrh na výstavbu mestskej telocvične (haly) 

3. Doplnenie člena do Školskej športovej a bytovej komisie pri MsZ 

4. 1.zmena rozpočtu mesta Sereď – školy 

5. VZN o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení 

zriadených v meste Sereď 

6. VZN  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom 

7. Byty 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Prítomní členovia: 

Božena Vydarená (BV), Ing. Miroslav Marko (MM), PaedDr. Jaroslav Čomaj (JČ), Ing. 

Stanislav Horváth (SH), Róbert Stareček (RS), Ing. Jozef Šipoš (JŠ), PhDr. Michal Hanus 

(MH), Pavol Kurbel (PK)  

Hostia: Mgr. Silvia Kováčová (SK), Ing. Tibor Krajčovič (TK), Ing. Branislav Bíro (BB) 

Začiatok komisie:        15,30 hod 

Ukončenie komisie:    17,20 hod 

 

1. Otvorenie 

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

A spýtala sa, má niekto niečo do bodu rôzne? 

SK – Doplniť bod Postup komisie pri  prijímaní uznesení a náležitosti zápisnice. 

ROZPRAVA 

 

2. Návrh na výstavbu mestskej telocvične (haly) 

SH – Deti trénujú v zimnom období na parketách, telocvične majú nevyhovujúce rozmery. 

Potrebujeme minimálne dva kryté kurty. Na povrch je plánovaný syntetická zmes. 

JČ – V návrhu vidím rozpočet cca 200 000€ bez DPH, kto to zaplatí? 

BB – Financovanie bude buď formou dotácie z ministerstva školstva, z rozpočtu mesta, alebo 

ich kombináciou. 

SK – Ministerstvo poskytuje dotáciu najme školám v ktorých areáli nie sú žiadne telocvične. 

ZŠ J.A.Komenského má v areáli 3 telocvične.  

MH – Kedy by mala telocvičňa stáť? 

TK -  Rok 2019 až rok 2020 

BB – Ešte nemáme presne zistené, či sa hala zmestí na vybraný pozemok. 

RS – Dá nejaké financie aj tenisový zväz? 

BB – Nie, zväz by pomohol až pri projekte „tenis na školy“. 

BV – Ani hádzaná, ani floorbal nemajú svoje haly, vynakladajú nemalé prostriedky na 

prenájom hál. Okrem toho ako viem, už sa dlhodobo riešia vonkajšie kurty v zámockom 

parku (bývalé záhradkárstvo).  

MH – Koho iniciatívou bolo vypracovať takýto návrh? Nie je možno prekryť vonkajšie kurty 

„bublinou“?  
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BB – Rodičov, hráčov, nadšencov. Bolo by to veľmi finančne náročné. Nielen prvotná 

investícia, ale aj prevádzka. 

BV- Je mesto vôbec schopné zafinancovať vonkajšie kurty aj telocvičňu? 

MM – Kto by znášal prevádzkové náklady? 

BB – Vonkajšie kurty tenisový klub a halu by nevyužívali iba tenisti, ale aj ostatné kluby.  

JČ – Už dlhé roky bojujem o športový areál na škole. Ten by využívali všetky deti na škole, 

túto halu 8 ľudí, nedá mi to neporovnať. 

ROZPRAVA 

  

Uznesenie č.13/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala návrh na výstavbu mestskej telocvične 

(haly), ktorý berie na vedomie.  

Hlasovanie: 

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

Proti            0      

Zdržal sa 0         

 

3. Doplnenie člena do Školskej športovej a bytovej komisie pri MsZ 

BV- Prišla požiadavka z HK Slávia Sereď o doplnenie člena komisie p. Mališa. Prosím 

vyjadrite sa k tomu. 

PK – Ja som za, myslím že je tu dosť silne futbalové zloženie. 

BV – Tiež som za, momentálne je nás párny počet. Treba si ale uvedomiť, že tento rok je 

volebný, preto zloženie tejto komisie bude iba do konca funkčného obdobia. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.14/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala žiadosť o doplnenie člena do Školskej, 

športovej a bytovej komisie pri MsZ a odporúča MsZ zvoliť p. Mališa za nového člena 

komisie. 

Hlasovanie: 

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

Proti            0      

Zdržal sa 0         

 

4. 1.zmena rozpočtu mesta Sereď – školy 
SK – Zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR je v sume 49 248 €  

a nenormatívnych prostriedkov, zvýšenie finančných prostriedkov  o takmer 271 000 € na 

originálne kompetencie (mzdy, prevádzku škôl a školských zariadení) a presun finančných 

prostriedkov na opravy a údržbu škôl a školských zariadení v sume 94 000 €. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.15/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala 1.zmenu rozpočtu mesta Sereď pre oblasť 

školy a odporúča MsZ schváliť. 

Hlasovanie: 

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

Proti            0      

Zdržal sa 0     
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5. VZN o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení 

zriadených v meste Sereď 

SK – Je to odzrkadlenie 1.zmeny rozpočtu, prepočítaný na počet žiakov. Nastala zmena vo 

financovaní ZUŠ. Prepočet sa robí už iba na osoby od 5 do 25 rokov.  

Na ŠKD sa ráta len na deti navštevujúce ŠDK, doteraz to bolo na všetky deti v škole. Oproti 

minulému roku prišlo k navýšeniu napr. na ZŠ J.Fándlyho z 73 000€ na 108 000€. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.16/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala návrh VZN o financovaní základnej 

umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď a odporúča 

MsZ uzniesť sa na VZN č.1/2018. 

Hlasovanie: 

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

Proti            0      

Zdržal sa 0         

 

6. VZN  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom 

SK – Žiadosť o zmenu VZN sme dostali už v septembri 2017. Na decembrovom MsZ bol 

daný prísľub pripraviť návrh VZN na februárové zastupiteľstvo. Základný mesačný poplatok 

za dieťa navrhujeme 20€. Vznikli dva nové poplatky, prvý na dieťa do 3 rokov, kde bude 

poplatok 30€. Druhý poplatok bude v letnom období vo výške 30€. Podľa súčasného stavu by 

to mal byť výpadok 16 000€, preto si mesto na tento účel vytvorilo rezervu 20 000€. 

TK – Bude musieť byť aj oprava Poriadku MŠ. Poplatky budú musieť byť uhradené vždy do 

20. dňa predchádzajúceho mesiaca. Na leto budú rodičia záväzne prihlasovať deti a poplatok 

budú musieť uhradiť za júl do 20.6. a za august do 20. 07.  

PK – Ja by som bol radšej za 15€ poplatok. Zdroje sú, peniaze prídu zo štátu, ekonomika je na 

tom dobre. Chválim poplatky za deti do 3 rokov a za letnú prevádzku. Chýba mi tam, že ak 

nebudú deti chodiť v letnej prevádzke do škôlky a rodičia požiadajú o odpustenie príspevku, 

tak im ho mesto vráti? 

SK –Zákon hovorí o tom že poplatok neplatia deti v 2 prípadoch. Plniace si predškolskú 

dochádzku, a ak je rodina v hmotnej núdzi. Vo VZN je uvedené, že o odpustenie príspevku 

môžu rodičia mesto požiadať ak dieťa nenavštevovalo materskú školu 30 po sebe 

nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo zo závažných rodinných dôvodov, ale čo sa týka 

letnej prevádzky nebude im vyhovené.  

JČ – Je to uvedené v Dôvodovej správe „zriaďovateľ takúto žiadosť zamietne“. 

PK – Rodičia by mali byť o tomto informovaní.  

SK – Obsahuje to ukladacia časť pre riaditeľky MŠ.  

MH – Som rád, že sa našli na toto prostriedky. Beriem aj poplatok na deti do 3 rokov, ale to, 

že sa zvyšuje poplatok počas letnej prevádzky, myslím nebolo nutné. Za to nie som. Je 

v pláne otvorenie ešte ďalšej škôlky? 

TK- Toto VZN je konsenzus všetkých strán. Rodičov, učiteliek, poslancov, riaditeliek, 

finančných možností mesta. Teraz nevieme povedať reálny výpadok počas roku 2018 pri 

poplatku 20. Uvidíme o 7 mesiacov, koľko detí nastúpi do MŠ a ako budú staré. Od 1.1.2019 

môžeme prehodnotiť poplatok, ak to bude vychádzať. Čo sa týka poplatku počas letnej 

prevádzky, sú tu požiadavky riaditeliek na čerpanie dovoleniek zamestnancov. Učiteľky majú 

množstvo nevyčerpaných dovoleniek.  Áno, pracuje sa ešte na 2 triedach v MŠ D.Štúra. 
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SK –Máme tu solidárny systém financovania. Asi 1/3 v škôlkach sú predškoláci, štát na nich 

prispieva iba 13€. 

PK – Máme tu investorov, ktorí platia dane. 

TK – Rozpočet sa každý rok navyšuje a pre školy obzvlášť. Tento  rok nás veľa stoja 

personálne náklady vďaka  zvýšeniu minimálnej mzdy. Máme tú opatrovateľky, robotníkov, 

tým všetkým sa musel zvýšiť plat ako aj odvody  

BV – Súhlasím s návrhom. Rodičia si rozmyslia či prihlásia deti do škôlky počas letnej 

prevádzky.  

TK – Ešte pre info, pranie posteľného prádla bolo zapracované priamo do rozpočtu MŠ 

Komenského.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.17/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala návrh VZN o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorým je mesto Sereď 

zriaďovateľom a odporúča uzniesť sa MsZ na VZN č.2/2018.  

Hlasovanie: 

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

Proti            0      

Zdržal sa 0         

 

7. Byty 

BV – Dostali ste zápis z jednej kontroly, viac sme nestihli. Dohodli sme sa s jedným 

nájomcom, že dostane lopatu a metlu a bude udržiavať poriadok okolo smetných nádob. 

Rozdáme vrecia na plastové fľaše, aby zbytočne nimi neplnili komunálny odpad. Mali by sme 

riešiť aj byt č.9. Nájomníčku sme mali predvolanú, prisľúbila nápravu, ale doteraz byt nedala 

do poriadku.  

MH – Ak poškodzuje mestský majetok, som za nepredĺženie zmluvy.  

PK – Ja nevidím zmysel týchto kontrol. Nič sa nimi nevyrieši. 

BV – Pri týchto kontrolách kontrolujeme v akom stave sú byty, poriadok v okolí. Podarilo sa 

nám zistiť, že jeden byt bol prenajímaný tretej osobe, následne bola ukončená zmluva 

s nájomcom. Takže podľa mňa zmysel majú. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.18/2018 

Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informáciu o kontrole sociálnych 

bytov na Trnavskej ceste. 

Hlasovanie: 

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

Proti            0      

Zdržal sa 0         

 

8. Rôzne 

SK – Po minulé roky boli prijaté uznesenia vždy rovnakým spôsobom. Za dotácie, 

oceňovanie, schválenie zmeny rozpočtov škôl, správ o hospodárení a správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti  sa vždy hlasovalo jedenkrát a hlasovanie bolo rozpísané na jednotlivé 

uznesenia. Bola by som rada, keby ste sa vyjadrili a dohodli akým spôsobom bude písaná 

zápisnica a uznesenia tejto komisie. Námietku na poslednú zápisnicu podal iba p. Čomaj, 

zápisnica bola následne opravená a vymenená s novým dátumom.  
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MH – P. Čomajovi išlo o to, že sa hlasovalo raz a on bol proti. Ak by sa hlasovalo  jednotlivo, 

možno by nebol proti každej dotácii. Preto chcel zápisnicu opraviť, aby bolo jasné, že bolo 

iba jedno hlasovanie, ak to dobre chápem.  

BV – Dohodnime sa, že každé jedno schvaľovanie bude jedno uznesenie. Ak sa bude jedným 

hlasovaním schvaľovať viacej uznesení, bude to uvedené v zápisnici pred uzneseniami. 

V budúcnosti, ak niekto bude chcieť  mať niečo uvedené v zápisnici, skôr ako to povie, 

upozorní zapisovateľku, že to tam chce mať. 

PK – Podľa mňa by mala byť zápisnica urobená tak, že ak ju bude v budúcnosti niekto 

nezainteresovaný čítať, bude mať prehľad o priebehu komisie. 

MH – Zápisnica nemusí obsahovať celú debatu, iba dôležité veci. 

ROZPRAVA 

 

BV – Dovoľte mi ešte, aby som sa vyjadrila k prerozdeleniu dotácii na šport. Pochovali ste 

hádzanárov, floorbalistov, cyklistov,..... Chcem sa opýtať p. Starečka, prečo v jeho návrhu 

boli zvýraznené kluby ako futbal, tenis, školský basketbalový klub a TJ Rozkvet? 

RS – To som nezvýrazňoval ja, to počítač tak urobil. 

BV – Podľa mňa to bolo zvýraznené úmyselne, lebo členovia týchto klubov sú aj členmi 

komisie. Členovia komisie si podľa mňa nedôsledne preštudovali žiadosti, čo ma veľmi mrzí. 

Inak by nemohli rozhodnúť tak, ako rozhodli. Preto budem mať k navrhovaním dotáciám na 

MsZ čo povedať. 

BV – Chcem vyzvať všetkých členov komisie, aby prehodnotili svoje pôsobenie v komisii 

a zvážili svoje členstvo v nej. Ak by sa chcel niekto vzdať členstva, žiadam ho, aby mi to 

oznámil do stredy večera mailom či sms-kou 

ROZPRAVA 

 

PK – Chcem sa opýtať na dôvodovú správu k dotáciám. Ako a kto prišiel na čísla, ktoré 

navrhuje p. primátor?  

MH – Tiež sa chcem opýtať, ako to mám chápať. 

TK – P. primátor nepodpísal návrhy na rozdelenie dotácií ani pre šport a ani pre mládež tejto 

komisie, nakoľko sa s nimi nestotožnil.  Je v jeho kompetencii vyjadriť svoj nesúhlas. 

Pôvodný návrh komisie vyvolal vlnu nesúhlasu medzi príjemcami. Berte to iba ako nástrel 

a hlavne na upokojenie príjemcov do konania MsZ. Je na MsZ, akú čiastku odhlasuje pre 

kluby nad 10 000€. Potom sa uvidí, aký rozpočet ostane pre kluby s nižšími dotáciami.  

BV – Na MsZ bude predložený návrh komisie pre 3 športové kluby nad 10 000€. Prípadne 

môže byť predložený nový návrh poslanca o ktorom sa bude hlasovať. Môže sa stať, ak bude 

schválený návrh komisie, že primátor uznesenie nepodpíše a tak komisia bude musieť návrh 

prehodnotiť.  

ROZPRAVA 

 

9. 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 13. 2. 2018 

zapísala: Vadovičová  Jana 


