Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi
Zápisnica č. 7
zo zasadnutia komisie dňa 2. septembra 2019

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2019 /Mgr.
Kováčová/
3. IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2019 /Mgr. Kováčová/
4. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2020-2022 /Ing. Krajčovič/
5. Prerozdelenie fin. prostriedkov dotácie z rozpočtu mesta Sereď pre Mládež v II. polroku
2019 /Mgr. Kováčová/
6. Prerozdelenie fin. prostriedkov dotácie č.2 z rozpočtu mesta Sereď pre TJ a ŠK
v II.polroku 2019 /Mgr. Kováčová/
7. Byty /Mgr. Vadovičová/
8. Rôzne
9. 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)
Hostia: Ing. Tibor Krajčovič (TK), Mgr. Silvia Kováčová (SK), JUDr. Ing. Daniela Vargová
(DV)
Začiatok komisie:
Ukončenie komisie:

15,30 hod
17,05 hod

1.Otvorenie
Predsedníčka komisie privítala prítomných členov a hostí a prečítala program komisie
uvedený v pozvánke.
Uznesenie č.82/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje program zasadnutia Školskej
športovej a bytovej komisie dňa 2.9.2019.
Hlasovanie:
Za
6
BV, MH, MF, NK, OK, SlK
Proti
0
Zdržal sa
0
2. Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2019 /Mgr.
Kováčová/
SK – Správy boli spracované a skontrolované, môžete sa k ním vyjadriť.
ROZPRAVA
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Uznesenie č.83/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala informatívne správy
o hospodárení škôl a školských zariadení na I. polrok 2019 a odporúča MsZ prerokovať
a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Za
6
BV, MH, MF, NK, OK, SlK
Proti
0
Zdržal sa
0
3. IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2019 /Mgr. Kováčová/
SK – Obsahom zmeny je najmä úprava finančných prostriedkov na prenesené kompetencie –
nenormatívne financovanie, dofinancovanie mzdových nákladov vo výške 50 000 € pre
pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ, ZUŠ, ŠKD a CVČ a použitie rezervného
fondu v prípade dvoch havárií.
ROZPRAVA
Uznesenie č.84/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala IV. zmenu rozpočtu mesta Sereď
na rok 2019 a odporúča MsZ prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Za
7
BV, MH, MF, PK, NK, OK, SlK
Proti
0
Zdržal sa
0
7. Byty /Mgr. Vadovičová/
JV – Prišli žiadosti od p. Petra Stojku, p. Emílie Kurečajovej a pozvala som na základe Vašej
požiadavky aj JUDr. Ing. Vargovú, aby Vám ozrejmila možnosti ukončenia niektorých
nájomných zmlúv.
DV – ukončovanie nájomných zmlúv je riešené v súlade s ustanoveniami Občianskeho
zákonníka,
Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak
a) prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich
rodičov alebo súrodencov
b) nájomca prestal
c) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho
príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné
bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy
v dome, vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný,
d) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil
nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo
tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,
e) je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno
užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom
najmenej počas šiestich mesiacov užívať,
5c
f) nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia ) alebo predpoklady užívania
5d
bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu, )
g) nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie.
(1) Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov podľa § 711 ods. 1 písm. a), e) alebo písm. f) alebo z
dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. b) nájomcovi, ktorý prestal vykonávať prácu, na ktorú je
5f
nájom služobného bytu viazaný, z dôvodu na strane zamestnávateľa )alebo z dôvodu, za
5g
ktorý zamestnávateľ zodpovedá podľa osobitných predpisov, ) nájomca má právo na
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náhradný byt, ktorý je veľkosťou obytnej plochy, vybavením, umiestnením a výškou
nájomného primeraný bytu, ktorý má vypratať, a to s prihliadnutím na jeho životné a pracovné
potreby. Nájomca má tiež právo na úhradu nevyhnutných výdavkov spojených so sťahovaním.

ROZPRAVA
Uznesenie č.85/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala oblasť sociálnych bytov a berie
na vedomie info JUDr. Ing. Vagrovej o možnostiach ukončenia nájmu.
Hlasovanie:
Za
8
BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenie č.86/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala a dáva súhlas k žiadosti p. Petra
Stojku zo dňa 24.6.2019.
Hlasovanie:
Za
0
Proti
8
BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK, PK
Zdržal sa
0
Návrh neprešiel!
Uznesenie č.87/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala a dáva súhlas k žiadosti
o predĺženie nájomnej zmluvy p. Emílie Kurečajovej zo dňa 29.7.2019.
Hlasovanie:
Za
0
Proti
8
BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK, PK
Zdržal sa
0
Návrh neprešiel!
4. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2020-2022 /Ing. Krajčovič/
TK – Mení sa termín decembrového MsZ na 12.12.2019 a budú dve pracovné stretnutie
poslancov (14.10.2019 a 11.11.2019) na ktorých by si mali určiť spôsob výberu investícií.
MF – Do rozpočtu by mala byť zahrnutá aj finančná odmena napr. 1000€ ktorá by bola
vyplatená ocenením pedagógom. Okrem toho sa mi zdá že je veľký nepomer medzi dotáciou
pridelenou na Mládež a na Šport.
PK – Tiež som za to aby bola dotácia na Mládež navýšená.
ROZPRAVA
Uznesenie č.88/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala prípravu rozpočtu mesta Sereď na
roky 2020-2022, berie ju na vedomie a odporúča MsZ prerokovať.
Hlasovanie:
Za
8
BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
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5.
Prerozdelenie fin. prostriedkov dotácie z rozpočtu mesta Sereď pre Mládež v II.
polroku 2019 /Mgr. Kováčová/
JV – Najprv by ste si mali určiť akým spôsobom budete prideľovať dotácie. Priemerom alebo
jednotlivými návrhmi.
SlK – Navrhujem predkladať návrhy na dotácie Mládeže aj Športu priemerom z návrhov
všetkých prítomných členov.
ROZPRAVA
Uznesenie č.89/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ bude predkladať na schválenie návrhy na
dotácie priemerom jednotlivých návrhov všetkých prítomných členov Školskej športovej
a bytovej komisie.
Hlasovanie:
Za
8
BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenie č.90/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ navrhuje primátorovi mesta na schválenie
dotácie pre program Podpory a rozvoja mládežníckych aktivít na II. polrok 2019 pre:
-RZ pri OA Sereď vo výške 513,00€
-KC PRIESTOR vo výške 968,00€
-Slovenský skauting vo výške 519,00€
Hlasovanie:
Za
8
BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
6. Prerozdelenie fin. prostriedkov dotácie č.2 z rozpočtu mesta Sereď pre TJ a ŠK
v II.polroku 2019 /Mgr. Kováčová/
MF- upozornila na nesplnenie si ohlasovacej povinnosti RS ako štatutára ŠKF Sereď
v zmysle Rokovacieho poriadku komisií MsZ - Čl. 5 bod 11 (Člen komisie má povinnosť na
zasadnutí komisie pred rokovaním o veci, z ktorej má ako fyzická osoba alebo právnická
osoba (konateľ spoločnosti, štatutár, predseda strany a pod.) majetkový alebo finančný
prospech, túto skutočnosť oznámiť pred hlasovaním o tejto veci.) a vyzvala ho, aby pri
hlasovaní postupoval tak, ako sa v podobných prípadoch postupuje pri hlasovaní v mestskom
zastupiteľstve a na iných komisiách.
ROZPRAVA
Uznesenie č.91/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ navrhuje primátorovi mesta na schválenie
dotácie pre program Rozvoj telovýchovy a športu na II. polrok 2019 pre:
-Cyklistický klub AB vo výške 1 488,00€
-Stolnotenisový klub Mladosť vo výške 650,00€
-Tamateam fitxko vo výške 525,00€
-Slovenský skauting vo výške 1 400,00€
-ZO Chovateľov poštových holubov vo výške 531,00€
-ORF COSMOS CAMPING Sereď vo výške 381,00€
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Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa

8
0
0

BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK, PK

Uznesenie č.92/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ navrhuje MsZ na schválenie dotácie pre
program Rozvoj telovýchovy a športu na II. polrok 2019 pre:
- Športový klub futbalu Sereď vo výške 4 674,00€
-AŠK Lokomotíva Sereď vo výške 4 488,00€
-HK Slávia OA Sereď vo výške 4 375,00€
-ŠK Ice Player´s vo výške 1 488,00€
Hlasovanie:
Za
8
BV, MH, MF, RS, NK, OK, SlK, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
8. Rôzne
Do bodu nebol navrhnutý žiaden materiál na prerokovanie.
9. Záver
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí.

PaedDr. Slávka Kramárová, v.r.
predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ
V Seredi dňa 3. 9. 2019
zapísala: Vadovičová
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