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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 6 
zo zasadnutia komisie dňa 15. júla 2019 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení VZN mesta Sereď č. 9/2017 

(Adamčíková) 

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

školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom (Kováčová) 

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

(Kováčová) 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Prítomní členovia: 

PaedDr. Slávka Kramárová (SlK), Róbert Stareček (RS), Ing. Mária Fačkovcová (MF), Ing. 

Ondrej Kurbel (OK), PhDr. Michal Hanus (MH), Pavol Kurbel (PK), MUDr. Miroslav Bucha 

(MB) 

Hostia: Bc. Ľubomír Veselický (ĽV), PhDr. Silvia Adamčíková (SA), Mgr. Silvia Kováčová 

(SK) 

 

Začiatok komisie: 16,30 hod 

Ukončenie komisie: 17,45 hod 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka komisie privítala prítomných členov a hostí a prečítala program komisie 

uvedený v pozvánke. Zapisovateľkou komisie - Mgr. Kováčová. 

 

PK – predložil návrh na doplnenie programu komisie o samostatný bod č. 2 Zrušenie limitu 

výšky dotácie v oblasti športu do 3,5 násobku životného minima pre športové kluby 

a občianske združenie, ktoré nevykonávajú súťažnú činnosť.  

SlK – Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu sú predmetom rokovania komisie, môže to 

byť prerokované v rámci tohto bodu.  

PK – trval na samostatnom bode programu 

ROZPRAVA  

 

Uznesenie č. 77/2019 

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

a bytovej komisie dňa 15. 07. 2019 s doplnením o bod navrhnutý Pavlom Kurbelom Zrušenie 

limitu výšky dotácie v oblasti športu do 3,5 násobku životného minima pre športové kluby 

a občianske združenie, ktoré nevykonávajú súťažnú činnosť. 

 

Hlasovanie: 

Za   7       SlK, MH, MF, RS, MB, OK, PK   

Proti      0         

Zdržal sa 0 
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2. Zrušenie limitu výšky dotácie v oblasti športu do 3,5 násobku životného minima 

pre športové kluby a občianske združenie, ktoré nevykonávajú súťažnú činnosť  

 

PK zdôvodnil návrh tým, že niektoré subjekty venujúce sa práci s mládežou síce 

nevykonávajú súťažnú činnosť, ale majú vysoký počet členov a takto stanovený limit je 

diskriminujúci. 

MF – na mládežnícke aktivity je v rozpočte mesta vyčlenená nedostatočná výška finančných 

prostriedkov 

OK – mesto by malo podporovať predovšetkým mládežnícky šport 

MB – je potrebné v rozpočte navýšiť balík finančných prostriedkov na dotácie  

SK – limit 3,5 násobku životného minima je v kritériách výzvy na predkladanie žiadosti len 

pre oblasť športu 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č. 78/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje zrušenie limitu výšky dotácie v oblasti 

športu do 3,5 násobku životného minima pre športové kluby a občianske združenie, ktoré 

nevykonávajú súťažnú činnosť. 

Hlasovanie: 

Za   5  SlK, MH, MF, OK, PK   

Proti            1 MB 

Zdržal sa 1 RS 

 

3. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení VZN mesta Sereď č. 9/2017 

/Adamčíková/ 

 

SA – Predstavila návrh nariadenia, boli zapracované ustanovenia, aby mesto mohlo 

v priebehu roku vyhlasovať viac výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu v prípade, že 

v rozpočte  mesta sú na tento účel vyčlenené finančné prostriedky. Žiadatelia nebudú musieť 

predkladať výpis z registra organizácií a výpis z registra trestov právnickej osoby. 

MH – ako bude naložené so žiadosťami predloženými po termíne, nakoľko toto ustanovenie 

z nariadenia vypadlo 

SK – žiadateľ, ktorý predloží žiadosť po termíne nesplní podmienku na poskytnutie dotácie 

MF – opraviť v bode 4 znenie odkazu pod čiarou 4 § 15 ods. 4 Štatútu mesta Sereď. V 

dôvodovej správe nie je vysvetlené, prečo z pôvodného VZN vypadol v § 2, ods. 12 - 

nesúviselo to s uvedenými dôvodmi na zmenu VZN.  

SA – číslo § bude opravené. Podľa ods. 12 v § 2 v pôvodnom nariadení umožňoval 

žiadateľom podávať žiadosti po termíne a ak boli nevyčerpané finančné prostriedky na 

položke Dotácie, mohli mu byť pridelené. Odsek navrhujeme vypustiť na základe 

odporúčania hlavnej kontrolórky z dôvodu transparentného a rovnoprávneho poskytovania 

dotácií. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č. 79/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v 

znení VZN mesta Sereď č. 9/2017 a odporúča MsZ uzniesť sa. 

Hlasovanie: 

Za   7       SlK, MH, MF, RS, MB, OK, PK   
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Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

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

nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď 

zriaďovateľom (Kováčová) 

 

SK - Zmena výšky príspevkov je navrhovaná v § 4 Príspevok na činnosť školského klubu 

detí, § 5 Príspevok na činnosť centra voľného času a v § 6 – 8 týkajúcich sa príspevkov v 

zariadeniach školského stravovania. Príspevok v ŠKD je v doteraz platnom nariadení 

stanovený od 1. 1. 2013 na sumu 13 € na mesiac za dieťa. Na základe pripomienok riaditeliek 

ZŠ navrhujeme zvýšiť príspevok na 15 € - zvýšenie o 2 € mesačne. 

Navrhujeme zaviesť rôzne príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v CVČ  pre žiakov 

s trvalým pobytom v meste Sereď (zostáva ako v doteraz platnom nariadení 3,30 € a 6,60 €). 

Navrhujeme zvýšiť príspevky pre deti z obcí, ktoré prispeli na činnosť centier voľného času 

(4,50 € a 7,80 €) a príspevky pre detí z obcí, ktoré neprispeli (13 € a 16 €).  

Tretie finančné pásmo na nákup potravín v ŠJ je stanovené na základe požiadaviek riaditeľov 

škôl a vedúcich školských jedální.  

Príspevok na desiatu v základnej škole  je stanovený na 0,60 €  jednotne pre obidve vekové 

kategórie rovnako ako v doteraz platnom nariadení.  V §7 je určená výška príspevku na 

režijné náklady v sume 4 € mesačne. mechanizmus znižovania príspevkov – jedáleň overí, či 

sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania 

v základnej škole. Zúčtuje finančné prostriedky do 10 dní po skončení mesiaca. Na základe 

pripomienok bolo členom komisie zaslané vyhodnotenie pripomienkového konania.  

 

PK – súhlasil s tým, aby sa finančné prostriedky na stravovanie vyberali vopred a preplatky sa 

po zúčtovaní vracali, zdá sa mu diskriminačné zavádzať rozdielne výšky príspevkov 

v centrách voľného času podľa pobytu detí, žiadal upozorniť na Legislatívno-právnu komisiu 

(LPK) 

MH – tiež si počká na stanovisko LPK 

SK - Mesto Sereď dostáva finančné prostriedky na centrá voľného času podľa § 7a ods. 9 

zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov na počet obyvateľov mesta vo veku 5 – 15 rokov. Na záujmové 

vzdelávanie detí z iných miest a obcí dostávajú do podielových daní finančné prostriedky tieto 

obce.  

OK – na predchádzajúcom zasadnutí komisie sme boli informovaní o tom, že zákonní 

zástupcovia môžu vyvíjať tlak na obce, aby prispievali na záujmové vzdelávanie 

SK – k návrhu nariadenia boli predložené pripomienky, s ktorými sa spracovateľ stotožnil, 

vyhodnotenie pripomienkového konania bolo zaslané členom komisie a preto na rokovaní 

MsZ bude toto nariadenie prijímané s pripomienkami 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č. 80/2019 

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 a odporúča MsZ prerokovať. 

Hlasovanie: 

Za   7       SlK, MH, MF, RS, MB, OK, PK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 
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5. Schválenie Výziev č. 2 na predloženie žiadostí o dotácie na rok 2019 – Šport 

a Mládež (Kováčová) 

 

SK – návrhy výziev boli zaslané 

SlK – vypustiť z navrhovanej výzvy pre Šport 

- z bodu 8 ods. o limite 3,5 násobku životného minima,  

- z bodu 9 ods. 16 

-vypustiť z navrhovanej výzvy pre Mládež z bodu 9 ods. 16 

ROZPRAVA  
 

Uznesenie č. 81/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala Návrh Výzvy č. 2 mesta Sereď na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj telovýchovy a športu a Výzvy č. 2 

mesta Sereď na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre oblasť mládeže a schvaľuje 

ich s pripomienkami:  

vypustiť z navrhovanej výzvy pre Šport 

- z bodu 8 odsek o limite 3,5 násobku životného minima,  

- z bodu 9 ods. 16 

vypustiť z navrhovanej výzvy pre Mládež z bodu 9 ods. 16 

 

Hlasovanie: 

Za   7       SlK, MH, MF, RS, MB, OK, PK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

Upravené výzvy sú prílohou zápisnice.  

 

6. Rôzne 

MF – žiada, aby zápisnice z rokovania ŠŠBK boli zasielané na pripomienkovanie všetkým 

členom komisie.  

 

7. Záver 

Predsedníčka komisie p. Kramárová poďakovala prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí. 

 

 

 

                                                                                 PaedDr. Slávka Kramárová, v.r.            

                                                  predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ 

 

V Seredi dňa 16. 07. 2019 

zapísala: Kováčová 


