Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi
Zápisnica č. 4
zo zasadnutia komisie dňa 1. apríla 2019

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Návrh Štatútu mesta Sereď /Adamčíková/
3. Návrh kritérií oceňovania študentov za školský rok 2018/2019 /Kováčová/
4. II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2019 – školy /Kováčová/
5. Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2018 /Kováčová/
6. Návrh VZN mesta Sereď o poskytovaní nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta
Sereď /Kováčová a Vadovičová/
7. Dodatok č.1/2019 k zásadám hospodárenia s majetkom mesta /Kováčová/
8. Byty /Vadovičová/
9. Rôzne
10. Záver
Prítomní členovia:
Božena Vydarená (BV), Róbert Stareček (RS), Ing. Mária Fačkovcová (MF), Ing. Ondrej
Kurbel (OK), Ing. Norbert Kalinai (NK), PhDr. Michal Hanus (MH), Pavol Kurbel (PK)
Hostia: Silvia Kováčová (SK), Silvia Adamčíková (SA)
Začiatok komisie:
Ukončenie komisie:

15,30 hod
17,40 hod

1.Otvorenie
Členka komisie p. Božena Vydarená privítala prítomných členov a hostí. Rokovaniu komisie
vedie z dôvodu neprítomnosti predsedníčky p. Kramárovej na základe jej poverenia.
Uznesenie č.55/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje program zasadnutia Školskej
športovej a bytovej komisie dňa 1.4.2019.
Hlasovanie:
Za
7
BV, MH, MF, RS, NK, OK, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
2. Návrh Štatútu mesta Sereď /Adamčíková/
SA – Predstavila navrhovaný Štatút mesta, cez Legislatívno-právnu komisiu prešiel bez
pripomienok.
MF – V novom Štatúte je vynechaná 3/5 väčšina prítomných poslancov, nutná pre schválenie
zmeny. Žiadam to tam doplniť.
MH – Dôvodová správa sa mi zdá slabá. Chýba mi tam prečo? Konkretizovanie zmien, ich
vplyv, finančná doložka,...
PK – Navrhujem zmeny:
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1.§10 ods.1) „Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na funkčné obdobie, ktoré je dané
zákonom.“
2.§10 ods.6) písm. b) „ schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie
a schvaľovať záverečný účet mesta, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky,
schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1
zákona č.369/1990 Zb., rozhodovať o prijatí alebo poskytnutí úveru alebo pôžičky,
schvaľovať ručenie majetkom mesta, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej
výpomoci zo štátneho rozpočtu; určovať rozsah pre zmeny rozpočtu primátorom mesta,“
3.§10 ods.6) písm. j) „voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta (ďalej len „hlavný
kontrolór“) a to 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov, schvaľovať odmenu hlavnému
kontrolórovi,“
4.§13, ods.2) písm. a) tretia odrážka ○ „hospodárenie s majetkom mesta, ako aj hospodárenia
rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a organizácií s majetkovou účasťou mesta,“
5.§13, ods.2) písm. b) šiesta odrážka ○ „podmienky prijatia úveru alebo pôžičky, alebo
poskytnutia záruky,“
6.§18, doplniť bod „4) Náčelníka mestskej polície volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo
spravidla na návrh primátora.“
7.§19, doplniť bod „3) Hlavného architekta mesta do funkcie volí a odvoláva mestské
zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora.“
8.§24, ods.1) písm. g) „požadovať informácie, vysvetlenia a materiály týkajúce sa činnosti
mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta zriadených mestom a právnických
osôb, v ktorých má mesto majetkovú účasť.“
ROZPRAVA
Uznesenie č.56/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh Štatútu mesta Sereď
a odporúča MsZ prerokovať so zapracovaním pripomienok.
Hlasovanie:
Za
7
BV, MH, MF, RS, NK, OK, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
3. Návrh kritérií oceňovania študentov za školský rok 2018/2019 /Kováčová
SK – Termín na podanie návrhov do 04.06.2019, komisia by zasadala k návrhom 10.6.2019
a oceňovanie by bolo 26.06.2019.
ROZPRAVA
Uznesenie č.57/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje kritéria na oceňovanie
najúspešnejších žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ na školský rok 2018/2019.
Hlasovanie:
Za
7
BV, MH, MF, RS, NK, OK, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
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Kritériá na Oceňovanie najúspešnejších žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ na školský rok 2018/2019
1. Súťaže uvedené v článku 1.5.14 Pedagogicko organizačných pokynov na školský rok
2018/2019
a) Umiestnenie na 1. 2. 3. mieste v krajskom kole súťaže, ktorému predchádzalo min. jedno kolo
nižšej úrovne súťaže, s výnimkou školského kola.
b) Umiestnenie na 1.mieste v krajskom kole súťaže, ak mu nepredchádzalo žiadne kolo nižšej
úrovne súťaže.
c) Všetkých účastníkov na celoslovenských kolách a medzinárodných súťažiach, ak im
predchádzalo min. jedno kolo súťaže s výnimkou školského.
d) Umiestnenie na 1. 2. 3. mieste v celoslovenskom kole súťaže, ak mu nepredchádzalo žiadne
kolo nižšej úrovne súťaže.
2. Umiestnenie na popredných miestach v ďalších súťažiach na min. celoslovenskej úrovni
/individuálne posúdenie/
Ocenení budú žiaci a študenti:
- ZŠ: Jána Amosa Komenského, Juraja Fándlyho, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Špeciálnej ZŠ
- ZUŠ Jána Fishera-Kvetoňa
- Stredných škôl: Gymnázia Vojtecha Mihálika, Obchodnej akadémie
Všetci ocenení obdržia pamätný list a vecnú cenu.
Návrhy je potrebné zaslať elektronickou formou v termíne do 04.06.2019 do 12.00h.
na skolstvo.sport@sered.sk
Termín oceňovania najúspešnejších žiakov je predbežne naplánovaný na 26.6.2019 o 15.30h
v muzeálnej záhrade v prípade nepriaznivého počasia v Kine Nova.
Upozorňujeme, že pri nedodržaní kritérií sa návrhy nebudú posudzovať!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2019 – školy /Kováčová/
SK – Zmeny a úpravy nenormatívnych prostriedkov, zníženie vlastných príjmov škôl
z dôvodu poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov (1,20 € na stravovanie),
poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijných stavov - zatekanie strechy na
MŠ D.Štúra elokované pracovisko Pažitná, dofinancovanie havárie rozvodov vody ZŠ JAK,
zvýšenie dotácie na prevádzku a mzdy MŠ Komenského, dofinancovanie projektu „V ZŠ
úspešnejší“.
ROZPRAVA
Uznesenie č.58/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala II. zmenu rozpočtu mesta Sereď
na rok 2019 a odporúča ju MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Za
7
BV, MH, MF, RS, NK, OK, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
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5. Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2018 /Kováčová/
SK – Správy spracovali riaditelia v súlade s legislatívou.
ROZPRAVA
Uznesenie č.59/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala správy o hospodárení škôl
a školských zariadení za rok 2018 a odporúča ich MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Za
7
BV, MH, MF, RS, NK, OK, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
6. Návrh VZN mesta Sereď o poskytovaní nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve
mesta Sereď /Kováčová a Vadovičová/
SK – Predstavila návrh VZN o nájomnom bývaní.
NK – Mne sa nezdá, že žiadateľom môže byť iba občan SR.
MF – Mám pripomienky:
1.§2 písm. b) presunúť „(ďalej tiež „byty sociálneho bývania“)“ pod bod 2. ako samostatný
riadok. Podľa mňa sa to týka bodov 1 aj 2, takže je to spoločné pomenovanie.
2.§2 písm. c) presunúť v bode 1. do samostatného riadku „(ďalej spoločne tiež „byty určené
pre potreby mesta Sereď“)“
3.§6 opraviť „Do zoznamu žiadateľov o nájomné bývanie v nájomných bytoch Komenského
môže byť zaradený žiadateľ, ktorý okrem podmienok podľa všeobecných podmienok §4 spĺňa
podmienku dosiahnutia príjmu podľa § 5 ods. 1 písm. b) nariadenia.
4.§8 bod 2) naradiť „Žiadateľ podáva žiadosť na predpísanom tlačive mesta Sereď. Tlačivo
žiadosti je zverejnené na webovom sídle mesta Sereď – www.sered.sk. Žiadateľ si môže
tlačivo žiadosti prevziať aj osobne v Mestskom úrade mesta Sereď.
5.§11 bod 2) opraviť „Z nájomných bytov špecifikovaných v § 2 písm. a) bod 1. a písm. c)
nariadenia možno spôsobom podľa odseku 1 prideliť najviac dva nájomné byty v každom
bytovom dome.
ROZPRAVA
Uznesenie č.60/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh VZN č.3/2019
o poskytovaní nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď a odporúča MsZ
prerokovať so zapracovaním pripomienok.
Hlasovanie:
Za
5
BV, MH, MF, RS, PK
Proti
0
Zdržal sa
1
NK
7. Dodatok č.1/2019 k zásadám hospodárenia s majetkom mesta /Kováčová/
SK – Dodatok súvisí s novým návrhom VZN o nájomnom bývaní a určením výšky
nájomného na jednotlivých typoch bytov vo vlastníctve mesta.
PK – Nesedia mi čísla v komentároch pod tabuľkami.
MH – Nemalo by byť mesto sociálne? Nie som za zvyšovanie súčasného nájomného.
ROZPRAVA
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Uznesenie č.61/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh Dodatku č.1/2019
k zásadám hospodárenia s majetkom mesta a odporúča MsZ prerokovať.
Hlasovanie:
Za
5
BV, MF, RS, NK, PK
Proti
0
Zdržal sa
1
MH
8. Byty /Vadovičová/
JV – Predstavila žiadosť od Romana Stojku.
ROZPRAVA
Uznesenie č.62/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala a dáva súhlasné stanovisko k
žiadosti Romana Stojku.
Hlasovanie:
Za
0
Proti
6
BV, MF, RS, NK, PK, MH
Zdržal sa
0
Žiadosť nebola schválená!!!
9. Rôzne
Do bodu nebol navrhnutý žiaden materiál na prerokovanie.
10. Záver
Členka komisie p. Vydarená poďakovala prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí.

Božena Vydarená, v.r.
Predsedajúca členka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ

V Seredi dňa 2. 4. 2019
zapísala: Vadovičová
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