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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

 

 

Zápisnica č. 5 
zo zasadnutia komisie dňa 10. júna 2019 

 

 

Program zasadnutia: 

1.    Otvorenie 

2.  Návrh VZN mesta Sereď o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení 

neskorších nariadení   /Vadovičová/  

3.  Návrh VZN o určení spôsobu bezúročného splácania ceny bytu alebo ateliéru vo 

vlastníctve mesta Sereď   /Vadovičová/  

4.     Atletická dráha ZŠ Fándlyho – schválenie spoluúčasti /Ing.Krajčovič/  

5.     III. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2019 – školy /Ing.Krajčovič/  

6.     Príprava rozpočtu mesta Sereď na rok 2020  /Ing.Krajčovič/  

7.  Zámer rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadióna v Seredi /Ing.Krajčovič 

a MUDr.Bucha/  

8.   Schválenie Výziev č.2 na predloženie žiadostí o dotácie na rok 2019 – Šport a Mládež 

/Vadovičová/ 

9.     Návrhy na oceňovanie študentov v školskom roku 2018/2019 /Vadovičová/  

10.   Byty /Vadovičová/     

11.   Rôzne 

12.   Záver 

 

Prítomní členovia: 

PaedDr. Slávka Kramárová (SlK), 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), MUDr. Miroslav Bucha (MB) 

Hostia: Ing. Tibor Krajčovič (TK) 

 

Začiatok komisie:        15,30 hod 

Ukončenie komisie:    17,20 hod  

 

 

1.Otvorenie 

Predsedníčka komisie privítala prítomných členov a hostí a prečítala program komisie 

uvedený v pozvánke.  

 

Uznesenie č.63/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje program zasadnutia Školskej 

športovej a bytovej komisie dňa 10.6.2019. 

Hlasovanie: 

Za  7       BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 
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2.  Návrh VZN mesta Sereď o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení 

neskorších nariadení   /Vadovičová/ 

JV – Informovala o návrhu VZN a pripomienkach, ktoré prišli do 10.06.2019. Od 01.09.2019 

vstupujú do platnosti nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníka vydané MŠVVaŠ SR. Návrh obsahuje aj zmenu výšky príspevku na 

činnosť centra voľného času. Taktiež boli pripravené dve alternatívy na spôsob úhrady 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín. Alternatívu 

číslo dva navrhla LPK. Prišla aj pripomienka o matematickej chybe v §6 ods. 2) písmeno a) 

za dieťa materskej školy za desiatu, obed, olovrant 1,54€ (nie 1,66€) táto pripomienka bude 

zapracovaná. 

BV – Prekvapuje ma počet obcí ktorých deti navštevujú naše CVČ a neprispievajú nám na 

nich. 

TK – Preto sme sa snažili diferencovať výšku platieb za CVČ, podľa toho či nám obce na ich 

deti prispievajú, alebo nie. 

SlK – My na škole máme prijatú akúsi zábezpeku z ktorej sa potom odrátavajú peniaze za 

neodobraté obedy. Je to niečo ako navrhujú v pripomienkach aj riaditelia.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.64/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh VZN mesta Sereď o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je 

mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení  a odporúča MsZ sa na ňom uzniesť 

s alternatívou z dôvodovej správy ktorú navrhla LPK a so zapracovaním pripomienky 

o matematickej chybe.  

Hlasovanie: 

Za  7       BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

 

3.   Návrh VZN o určení spôsobu bezúročného splácania ceny bytu alebo ateliéru vo 

vlastníctve mesta Sereď   /Vadovičová/  
JV – Návrh VZN bol pripravený na základe ustanovenia §18b ods. 3 zákona 182/1993 Z.z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je povinnosťou obce ustanoviť VZN spôsob 

bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku. Prevádzať sa môžu iba byty, v ktorých 

nájomcovia uzatvorili s mestom zmluvu na dobu určitú. V súčasnosti sa jedná o 7 bytov. 

Neprišli žiadne pripomienky do dnešného dňa. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.65/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh VZN o určení spôsobu 

bezúročného splácania ceny bytu alebo ateliéru vo vlastníctve mesta Sereď a odporúča MsZ 

sa na ňom uzniesť.   

Hlasovanie: 

Za  7       BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 
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4.    Atletická dráha ZŠ Fándlyho – schválenie spoluúčasti /Ing.Krajčovič/  
TK – Podali sme projekt „Obnova atletickej dráhy na základnej škole J. Fándlyho“. Z ÚV SR 

nám bola schválená dotácia vo výške 10 000€. Celková predpokladaná výška nákladov je 

podľa projektovej dokumentácie  137 720€. MsZ by sa malo vyjadriť či budeme pokračovať v 

projekte a schváliť spoluúčasť mesta. Uvidíme či by sa nám podarilo súťažou získať nižšiu 

sumu, poprípade hľadať aj iné vonkajšie finančné zdroje. 

MH – Kedy sa rekonštruovali dráhy na oboch školách? Koľko takýchto výziev bolo za 10 

rokov? 

MF – Dráhu by využívali deti z celého mesta nie len zo ZŠ J. Fándlyho. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.66/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala projekt pre atletickú dráhu ZŠ 

Fándlyho a odporúča ju MsZ prerokovať a hľadať aj iné alternatívne zdroje na 

spolufinancovanie. 

Hlasovanie: 

Za  7       BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

 

5.    III. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2019 – školy /Ing.Krajčovič/ 

TK – Čaká nás rekonštrukcia strechy na ZŠ Komenského A telocvični a strecha na MŠ 

Komenského B. Nákup basketbalových košov ktoré sa dajú do výpožičky haly na OA. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.67/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala III. zmenu rozpočtu mesta Sereď 

na rok 2019 a odporúča MsZ schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  7       BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

 

6.   Príprava rozpočtu mesta Sereď na rok 2020  /Ing.Krajčovič/  
TK – Pripravili som harmonogram prípravy. Poslanci by si mali sami určiť spôsob výberu 

kapitálových projektov do ktorých pôjdeme. Návrh rozpočtu bude prerokovaný aj na 

septembrovom MsZ ako aj na novembrovom MsZ by mal byť schválený.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.68/2019 

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

rok 2020 a odporúča MsZ prerokovať. 

Hlasovanie: 

Za  7       BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 
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7. Zámer rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadióna (FŠ) v Seredi 

/Ing.Krajčovič / 

TK – Predstavil zámer rekonštrukcie s nutnými krokmi. Rozpočet rekonštrukcie FŠ – 1. fáza 

je cca 3 000 000€. Je len na poslancoch aby sa vyjadrili či majú záujem do toho ísť alebo už 

tému rekonštrukcie štadióna uzavrieme. Ide iba o zámer – prvý krok aby sme mohli ďalej 

rokovať.  

OK – SFZ by zafinancovalo 1/3 spoluúčasťou  a bolo by to zhodnotenie mestského majetku. 

Ak suma presiahne 3 000 000€ tak kde budeme hľadať financie? Má ŠKF aj nejakých 

sponzorov? Bude na projekte aj spoluúčasť z externých zdrojov? Mám dve pripomienky: 

1. Aby bol projekt pripravený po etapách, kde po skončení každej by sa dal ucelene 

uzavrieť a nepokračovať v ďalšej etape bez finančného krytia. Aby to bolo zakotvené 

aj v navrhovanej nájomnej zmluve medzi SMS a ŠKF. 

2. V prípade platobnej neschopnosti ŠKF, mesto prevezme na seba záväzok, aby to bolo 

na úkor dotácie pre futbal dospelých. 

MF – Dala by sa suma 3 000 000€ rozdeliť aj na drobné? Čo by stál trávnik? Sedadlá?  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.69/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala zámer rekonštrukcie 

a modernizácie futbalového štadióna v Seredi a odporúča MsZ prerokovať s pripomienkami 

poslanca Ing. Ondreja Kurbela. 

Hlasovanie: 

Za  7       BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

 

8. Schválenie Výziev č.2 na predloženie žiadostí o dotácie na rok 2019 – Šport a Mládež 

/Vadovičová/ 

Bod bol stiahnutý z rokovania. Najprv je nutné pripraviť novelizáciu VZN č.3/2016 

o opakovanom poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď počas jedného roku. 

 

 

9. Návrhy na oceňovanie študentov v školskom roku 2018/2019 /Vadovičová/  

SlK – Prosím vyjadrite sa k návrhom od riaditeľov.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.70/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje návrh na oceňovanie žiakov ZŠ 

J.Fándlyho v Seredi tak ako bol predkladaný riaditeľom školy. 

Hlasovanie: 

Za  7       BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 
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Uznesenie č.71/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje návrh na oceňovanie žiakov ZŠ 

J.A.Komenského v Seredi tak ako bol predkladaný riaditeľkou školy. 

Hlasovanie: 

Za  7       BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.72/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje návrh na oceňovanie žiakov ZUŠ 

J.F. Kvetoňa v Seredi tak ako bol predkladaný riaditeľkou školy. 

Hlasovanie: 

Za  7       BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.73/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje návrh na oceňovanie žiakov 

Obchodnej akadémie v Seredi tak ako bol predkladaný riaditeľkou školy. 

Hlasovanie: 

Za  7       BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.74/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje návrh na oceňovanie žiakov 

Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi tak ako bol predkladaný riaditeľkou školy. 

Hlasovanie: 

Za  7       BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.75/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje návrh na oceňovanie žiakov 

Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metóda v Seredi tak ako bol predkladaný riaditeľkou školy. 

Hlasovanie: 

Za  7       BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 
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10.   Byty /Vadovičová/     

JV – Info o oreze konárov na sociálnych bytoch. Poslala som Vám aj fotky neporiadku na 

sociálnych bytoch. Poprosím Vás, aby ste sa vyjadrili k predĺženiu zmluvy o nájme na byt 

č.12 na Trnavskej ceste. 

BV – Poprosím pozvať na najbližšie stretnutie komisie aj právnika mesta. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.76/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ odporúča predĺžiť nájomnú zmluvu na byt 

č.12 na Trnavskej ceste 866/51. 

Hlasovanie: 

Za  0         

Proti            6       BV, MF, RS, NK, PK, SlK         

Zdržal sa 0       

Návrh nebol schválený!!! 

 

11. Rôzne 

Do bodu nebol navrhnutý žiaden materiál na prerokovanie. 

 

12. Záver 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a pozvala ich 

všetkých na slávnostné oceňovanie študentov, ktoré sa uskutoční 26.06.2019 v DK. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 PaedDr. Slávka Kramárová, v.r.            

                                          predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ 

 

 

V Seredi dňa 11. 6. 2019 

zapísala: Vadovičová 


