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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 7 
zo zasadnutia komisie dňa 10. septembra 2018   

 

 

      Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2018 

3. Zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ v Pate 

4. IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2018 - školy 

5. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2019 - 2021 

6. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ JAK 

7. Program rozvoja bývania v meste Sereď na roky 2019 – 2023 

8. Koncepcia rozvoja školstva v meste Sereď do roku 2023 

9. Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď do roku 2023 

10. Byty 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

 

Prítomní členovia: 

Božena Vydarená (BV), Ing. Miroslav Marko (MM), Ing. Jozef Šipoš (JŠ), Pavol Kurbel 

(PK), Jaroslav Čomaj, PaedDr. (JČ), Marián Mališ (Ma), Michal Hanus PhDr. (MH)  

Hostia: Ing. Tibor Krajčovič (TK), Bc. Ľubomír Veselický (ĽV) 

 

Začiatok komisie:       15,30 hod 

Ukončenie komisie:   16,30 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 2018 

BV – Prečítali ste si materiál, čerpanie škôl je zhruba na 50% až 60%, iba ZŠ J. Fándlyho už 

vyčerpali celú položku na investície.  

TK – Dnes bola dokončená MŠ Komenského. Tento rok bolo veľa havárií čo sme museli 

riešiť na školách a škôlkach.  

PK – Viete mi povedať sumu koľko išlo tento rok na školy? 

TK – V rozpočte je 250 000€ na havárie a investície, ale presnú sumu Vám viem pripraviť. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.92/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala Informatívnu správu o hospodárení škôl 

a školských zariadení za I. polrok 2018 a odporúča MsZ prerokovať a zobrať na vedomie.   

Hlasovanie: 

Za  7      BV, MM, JŠ, MaM, JČ, MH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 
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3. Zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ v Pate 

BV – Tento materiál sme tu už raz mali, takže viete o čo sa jedná.  

TK – Moja jediná podmienka bola, aby sme boli na nule.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.93/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ v 

Pate a odporúča MsZ schváliť Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Záladnej umeleckej školy 

Jána Fischera – Kvetoňa. 

Hlasovanie: 

Za  7      BV, MM, JŠ, MaM, JČ, MH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

4. IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2018 - školy 

TK – zmeny sa týkajú finančných prostriedkov, dohadovacie konanie zo ŠR na mzdy 

v základných školách 20 000 €, nenormatívne prostriedky  na odchodné a učebnice prvouky, 

presun nevyčerpaných fin. prostriedkov na ŠvP, spolufinancovanie projektu na asistentov 

učiteľa na ZŠ JAK, dorovnanie nákladov na investície a opravy v školách. 

 ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.94/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala IV. zmenu rozpočtu mesta Sereď na roky 

2018 - školy a odporúča MsZ prerokovať a schváliť.     

Hlasovanie: 

Za  7      BV, MM, JŠ, MaM, JČ, MH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

5. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2019 - 2021 

TK – V návrhu sú tie isté čísla pre školy, šport a mládež ako minulý rok. V januári ich 

môžeme aktualizovať. 

BV – Bodovanie škôl (100 000€ školy a 80 000€ opravy a údržba) a mesta bude zvlášť.  

TK – Poslanci majú odovzdať bodovanie do 20.9.2018 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.95/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala prípravu rozpočtu mesta Sereď na roky 

2019 – 2021 a berie ju na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za  7      BV, MM, JŠ, MaM, JČ, MH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 
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6. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ JAK 

TK – Ide o zverenie projektovej dokumentácie. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.96/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala zverenie nehnuteľného majetku mesta 

Sereď do správy ZŠ Jána Amosa Komenského a odporúča MsZ prerokovať a schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  7      BV, MM, JŠ, MaM, JČ, MH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

7. Program rozvoja bývania v meste Sereď na roky 2019 – 2023 

BV – Poviem to k všetkým trom koncepciám naraz. Materiál je obšírny, je to zatiaľ iba 

1.návrh – pracovná verzia, schvaľovať ju bude zastupiteľstvo až v novembri. 

TK – Teraz to ide von, aby ľudia aj verejnosť mohli dať svoje pripomienky. Koncepcie sú 

dôležité pri uchádzaní sa o dotácie. 

PK – Ubúda nám obyvateľstvo z dôvodu sťahovania preto by sme sa mali nad tým zamyslieť. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.97/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala návrh Programu rozvoja bývania v meste 

Sereď na roky 2019 -2023 a berie ho na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za  7      BV, MM, JŠ, MaM, JČ, MH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

8. Koncepcia rozvoja školstva v meste Sereď do roku 2023 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.98/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala návrh Koncepcie rozvoja školstva v meste 

Sereď do roku 2023 a berie ju na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za  7      BV, MM, JŠ, MaM, JČ, MH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

9. Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď do roku 2023 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.99/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala návrh Koncepcie rozvoja športu a telesnej 

kultúry v meste Sereď do roku 2023 a berie ju na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za  7      BV, MM, JŠ, MaM, JČ, MH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 
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10. Byty 

BV – Čítali ste zápis z kontroly na sociálnych bytoch. P.Stojkovej išla výzva, aby sa dostavila 

na úrad. Žlté pásy so zákazom parkovania už sú pred bránou vyznačené. P.Marko poprosím 

Vás zabezpečiť opravu, zvod od rímsy byte č.5 je opäť odpojený.  

MaM – Nedá sa využiť nejako inak tento priestor? 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.100/2018 

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

bytoch. 

Hlasovanie: 

Za  7      BV, MM, JŠ, MaM, JČ, MH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

11. Rôzne 

BV – V bode rôzne máme žiadosť od p.Mališa ohľadne ich tréningov na OA Sereď v letných 

mesiacoch. Nie sme kompetentní zasahovať do činnosti OA Sereď, preto Vám odporúčam 

zaslať túto žiadosť v prvom rade p. riaditeľke školy a jej zriaďovateľovi. 

MaM – Mesto nemá iné priestory? Je tu možnosť, že zväz by postavil halu v meste, ale 

podmienka je mestský pozemok. 

MH – Hádzanári reprezentujú naše mesto, preto by sme sa ich mali zastať. Vy ako klub by ste 

sa mali intenzívne zaujímať na zväze o podmienkach a zistiť: rozmery haly, kto by ju 

prevádzkoval a všetky ďalšie info, aby sme sa k tomu vedeli vyjadriť. 

BV – Ak budete mať všetky potrebné podklady ponuky je potrebné dať na mesto. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.101/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala žiadosť HK Slávia Sereď a berie ju na 

vedomie. 

Hlasovanie: 

Za  7      BV, MM, JŠ, MaM, JČ, MH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

 

12.   Záver 

Predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť 

na zasadnutí. 

 

 

 

 

 

                                                                                 Božena Vydarená, v.r. 

                                                  predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ 

 

 

V Seredi dňa 11. 9. 2018 

zapísala: Vadovičová 


