Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi
Zápisnica č. 10
zo zasadnutia komisie dňa 12. decembra 2018

Program zasadnutia:
Otvorenie
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018
VI. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2018 – školy a školské zariadenia
Návrh rozpočtu Naša domová správa, s.r.o. na rok 2019
Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi v rok 2019
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy MŠ Komenského
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
8. 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.
9. Byty
10. Rôzne
11. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prítomní členovia:
PaedDr. Slávka Kramárová (SlK), Božena Vydarená (BV), Michal Hanus PhDr. (MH),
Róbert Stareček (RS), Pavol Kurbel (PK), MUDr. Miroslav Bucha (MB), Ing. Mária
Fačkovcová (MF), Ing. Ondrej Kurbel (OK)
Hostia: Mgr. Silvia Kováčová (SK), Ing. Tibor Krajčovič (TK), npor. Marek Javor (MJ),
por. Roman Boženík (RB), Jozef Stojka (JS)
Začiatok komisie:
15,00 hod
Ukončenie komisie: 18,00 hod
1. Otvorenie
Predsedníčka komisie PaedDr. Slávka Kramárová privítala prítomných hostí a členov na
prvom zasadnutí komisie v novom zložení po voľbách. Predstavila program a opýtala sa
prítomných či majú niečo do bodu rôzne.
MF – Informáciu o VZN ohľadne vylepovania plagátov.
Uznesenie č.117/2018
Školská športová a bytová komisia pri MsZ schválila program Školskej športovej a bytovej
komisie dňa 12.12.2018.
Hlasovanie:
Za
7
BV, PK, RS,MH, SlK, MF, OK
Proti
0
Zdržal sa
0
2. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018
PK – Pozitívne je, že v každej správe sa píše o tom, že sú dobre vybavení a majú príjemné
prostredie. Požiadavky sú iba na vonkajšie priestory, najmä chodníky.
ROZPRAVA
1

Uznesenie č.118/2018
Školská športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala správu ZŠ J.A.Komenského
o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018 a odporúča MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Za
7
BV, PK, RS,MH, SlK, MF, OK
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenie č.119/2018
Školská športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala správu ZŠ J. Fándlyho
o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018 a odporúča MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Za
7
BV, PK, RS,MH, SlK, MF, OK
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenie č.120/2018
Školská športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala správu MŠ Komenského
o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018 a odporúča MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Za
7
BV, PK, RS,MH, SlK, MF, OK
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenie č.121/2018
Školská športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala správu MŠ D.Štúra o výchovnovzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018 a odporúča MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Za
7
BV, PK, RS,MH, SlK, MF, OK
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenie č.122/2018
Školská športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala správu ZUŠ J.F.Kvetoňa
o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018 a odporúča MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Za
7
BV, PK, RS,MH, SlK, MF, OK
Proti
0
Zdržal sa
0
3. VI. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2018 – školy a školské zariadenia
SK – Navýšenie mimorozpočtových príjmov škôl. Podarilo sa nám ešte získať v rámci
dohadovacieho konania 10 866 € - rozdelené na ZŠ podľa počtu žiakov.
ROZPRAVA
Uznesenie č.123/2018
Školská športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ schváliť VI.
zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2018.
Hlasovanie:
Za
7
BV, PK, RS,MH, SlK, MF, OK
2

Proti
Zdržal sa

0
0

4. Návrh rozpočtu Naša domová správa, s.r.o. na rok 2019
TK – NDS spravuje okolo 1 700 bytov. V roku 2018 im pribudlo do správy ďalších 90.
Spravujú nie len byty v meste Sereď, ale aj v okolitých obciach.
ROZPRAVA
Uznesenie č.124/2018
Školská športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh rozpočtu Našej domovej
správy, s.r.o. na rok 2019 a odporúča MsZ zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Za
7
BV, PK, RS,MH, SlK, MF, OK
Proti
0
Zdržal sa
0
5. Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi v rok 2019
TK – Toto sú plánované MsZ, treba rátať aj s mimoriadnymi MsZ a minimálne jedno MsZ
bude mimo veľkej zasadačky kvôli jej rekonštrukcii.
SlK – Mali by sme si dohodnúť aj pravidelný termín komisie a termín komisie ohľadne
prideľovania dotácie.
Komisia sa bude pravidelne stretávať pondelky o 15.30 pred zasadnutím MsZ.
Komisia ohľadne prideľovania dotácií z mesta Sereď bude zasadať 21.1.2019 o 15.30.
ROZPRAVA
Uznesenie č.125/2018
Školská športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala harmonogram zasadnutí MsZ
v Seredi na rok 2019.
Hlasovanie:
Za
7
BV, PK, RS,MH, SlK, MF, OK
Proti
0
Zdržal sa
0
6. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy MŠ Komenského
SK – Zveruje sa technické zhodnotenie do majetku MŠ Komenského A.
OK – Bol som na stretnutí s p. zástupkyňou a nepáčilo sa im znehodnotenie okolia škôlky od
realizátora stavebných úprav. Nedali okolie do poriadku, nebola to povinnosť v zmluve.
TK – Ak robíme zmluvu my, alebo máme aspoň možnosť ich pripomienkovať, tak to tam
dávame. Pri tejto rekonštrukcii išlo o verejné obstarávanie a zmluvu sme museli podpísať tak
ako vyšla z formuláru VO.
MF – V budúcnosti by sa malo na to prihliadať a dávať do zmluvy takúto podmienku, ak to
bude možné.
ROZPRAVA
Uznesenie č.126/2018
Školská športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala zverenie nehnuteľného majetku
mesta Sereď do správy MŠ Komenského a odporúča MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Za
7
BV, PK, RS,MH, SlK, MF, OK
Proti
0
3

Zdržal sa

0

7. 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
SK – Oboznámila členov komisie s materiálom.
ROZPRAVA
Uznesenie č.127/2018
Školská športová a bytová komisia pri MsZ 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
6
BV, PK, RS, SlK, MF, MB
Proti
0
Zdržal sa
0
8. 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 – Oboznámila členov komisie s materiálom. Materiál však bude stiahnutý z rokovania
MsZ nakoľko ešte zákon nenadobudol právoplatnosť.
ROZPRAVA
Uznesenie č.128/2018
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ berie na vedomie 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.
Hlasovanie:
Za
7
BV, PK, RS,MH, SlK, MF, MB
Proti
0
Zdržal sa
0
9. Byty
SlK – Prišli odvolania ohľadne nepredĺženia nájomnej zmluvy od p. Jozefa Stojku a p. Romea
Stojkoviča.
JV – Na komisiu prišli aj príslušníci štátnej polície zo Serede, ktorí Vás oboznámia so
situáciou na sociálnych bytoch na Trnavskej ulici.
SK – Na komisiu prišiel aj p. Jozef Stojka, ktorý chce byť vypočutý ohľadne jeho odvolania.
JS - Predniesol svoju žiadosť ohľadne predĺženia nájmu na byt č.7 na Trnavskej ulici.
JV – K 1.1.2019 sa nám uvoľňuje sociálny byt č.12 na Trnavskej ulici.
MH – Sociálne byty by sa mali podľa mňa prenajímať krátkodobo a nie že sú tam niektorí
ľudia aj 10 rokov. Mali by sme sa zamyslieť, čo chceme s tými bytmi robiť. Treba to tam dať
do poriadku, skultúrniť to a dať tam ľudí čo sú v krátkodobej núdzi.
SK – Na februárové zastupiteľstvo budú pripravené tri VZN ohľadne bytov.
ROZPRAVA
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Uznesenie č.129/2018
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ odporúča primátorovi mesta podpísať
nájomnú zmluvu na byt č.12 na Trnavskej ulici v Seredi s Romanom Stojkom od 1.1.2019 na
dobu určitú 3 mesiace.
Hlasovanie:
Za
6
SlK, RS, BV, MH, OP, MB
Proti
2
MF, PK
Zdržal sa
0
Uznesenie č.130/2018
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala odvolanie p. Jozefa Stojku
a odporúča primátori mesta Sereď podpísať predĺženie nájomnej zmluvy k bytu č.7 na
Trnavskej ulici v Seredi na dobu určitú 3 mesiace.
Hlasovanie:
Za
0
Proti
7
MF, PK, SlK, RS, BV, MH, MB
Zdržal sa
0
Návrh neprešiel!
Uznesenie č.131/2018
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala odvolanie p. Romea Stojkoviča
a odporúča primátori mesta Sereď podpísať predĺženie nájomnej zmluvy k byty č.2 a č.4 na
Trnavskej ulici v Seredi na dobu určitú 3 mesiace.
Hlasovanie:
Za
0
Proti
7
MF, PK, SlK, RS, BV, OK, MB
Zdržal sa
0
Návrh neprešiel!
10.Rôzne
SK – Prišla žiadosť z cirkevnej ZŠ ohľadne stavebných úprav, ktoré chce realizovať p.
riaditeľka ZŠ J.A.Komenského v spoločnom vestibule.
MF – Bola som sa tam dnes pozrieť. Návrh je drastický a nesúhlasím s ním.
OP – Má na tieto práce p. riaditeľka povolenie zo stavebného úradu? Obe školy sú spolu
prepojené aj prevádzkou, čo sa týka jedálne aj telocvične. Deti by sa musel obliekať, obúvať
a kde by si tieto veci odkladali na ZŠ J.A.Komenského?
PK – Vznikol by tmavý tunel. Malo by riešiť mesto cez architekta.
RS – V prvom rade by sa mali dohodnúť obe pani riaditeľky.
SK – Vyžiadala som si od p. riaditeľky súhlas zo stavebného úradu a vizualizáciu. Mesto ako
vlastník musí dať súhlas na stavebné úpravy.
ROZPRAVA
Uznesenie č.132/2018
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala žiadosť cirkevnej ZŠ sv. Cyrila
a Metoda v Seredi a odporúča sa v tejto veci obrátiť na mesto Sereď ako na vlastníka
nehnuteľnosti.
Hlasovanie:
Za
7
MF, PK, SlK, RS, BV, OK, MB
Proti
0
Zdržal sa
0
5

MF – Chcela by som Vás informovať o VZN ohľadne vylepovania plagátov na majetku
mesta, ktoré sme prerokovávali na Sociálnej, kultúrnej a zdravotnej komisii. Týka sa to totiž
aj škôl, školských zariadení a športových klubov.
SK – Toto VZN bolo stiahnuté na základe viacerých pripomienok.
11.Záver
Predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť
na dnešnom zasadnutí.

PaedDr. Slávka Kramárová, v.r.
predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ
V Seredi dňa 13. 12. 2018
zapísala: Vadovičová
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