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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

 

Zápisnica č. 8 
zo zasadnutia komisie dňa 4. november 2019 

 

Program zasadnutia: 

1.   Otvorenie 

2.   Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2018/2019 – 

materiál č.1 (Mgr. Kováčová) 

3.   Schválenie Výziev na predloženie žiadostí o dotácie na rok 2020 – Šport a Mládež (Mgr. 

Kováčová) 

4.   Schválenie kritérií oceňovania športovcov (Mgr. Kováčová) 

5.    Byty /Mgr. Vadovičová/ 

6.    Rôzne 

7.    Záver 

 

Prítomní členovia: 

PaedDr. Slávka Kramárová (SlK), Božena Vydarená (BV), Ing. Mária Fačkovcová (MF),  

Ing. Ondrej Kurbel (OK), Ing. Norbert Kalinai (NK), PhDr. Michal Hanus (MH) 

Hostia: Ing. Tibor Krajčovič (TK), Mgr. Silvia Kováčová (SK) 

Začiatok komisie:        15,30 hod 

Ukončenie komisie:    17,50 hod  

 

1.Otvorenie 

Predsedníčka komisie privítala prítomných členov a hostí a prečítala program komisie 

uvedený v pozvánke.  

 

Uznesenie č.93/2019 

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

športovej a bytovej komisie dňa 4.11.2019. 

Hlasovanie: 

Za  5       BV, MH, MF, NK,  SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

2.  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 

2018/2019 /Mgr. Kováčová/ 

SK – Správy sú spracované v zmysle vyhlášky. Školy dosiahli veľmi pekné výsledky. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.94/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala  správu ZŠ J.A.Komenského 

o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku  2018/2019 a odporúča MsZ prerokovať a 

schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  6       BV, MH, MF, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 
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Uznesenie č.95/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala  správu ZŠ J.Fándlyho výchovno-

vzdelávacej činnosti v školskom roku  2018/2019 a odporúča MsZ prerokovať a schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  6       BV, MH, MF, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.96/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala  správu MŠ Komenského 

o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku  2018/2019 a odporúča MsZ prerokovať a 

schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  6       BV, MH, MF, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.97/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala  správu MŠ D.Štúra o výchovno-

vzdelávacej činnosti v školskom roku  2018/2019 a odporúča MsZ prerokovať a schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  6       BV, MH, MF, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.98/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala  správu ZUŠ J.F.Kvetoňa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku  2018/2019 a odporúča MsZ prerokovať a 

schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  6       BV, MH, MF, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

 

3.   Schválenie Výziev na predloženie žiadostí o dotácie na rok 2020 – Šport a Mládež 

(Mgr. Kováčová) 
SK – Dátum pre podávanie všetkých výziev na predloženie žiadostí o dotácie na rok 2020 

z rozpočtu mesta Sereď je 24.1.2019 do 12.00hod. Do podmienok by som ešte pridala 

„Povinnosť žiadateľa predložiť potvrdenie o tom že si splnil oznamovaciu povinnosť 

v zmysle zákona č.346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov“. 

MF – Nemali by nám posielať aj linky článkov na SN? Nie všetky kluby a OZ sú uvedené na 

stránke mesta a nemajú tam ani aktuálne údaje, ako to je uvedené vo výzve. Ešte by som dala 

preč z výzvy „mládeže“ priloženie výpisu trestov právnickej osoby. 

SK – Toto kontrolujeme vždy pri zúčtovaní dotácie, podmienku majú aj v zmluve, ak by ju 

nesplnili informovali by sme Vás o tom. 

BV – Podľa mňa futbalisti nedávajú dostatok článkov na SN a hlavne nie o mládeži. 

ROZPRAVA 
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Uznesenie č.99/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje Výzvu na predkladanie žiadostí na 

poskytnutie dotácie na rok 2020 na rozvoj telovýchovy a športu. 

Hlasovanie: 

Za  6       BV, MH, MF, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

Výzva mesta Sereď 
 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020 na rozvoj telovýchovy a športu 

v zmysle VZN mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 

 
V súlade s ustanoveniami  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č 3/2016 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Sereď č.9/2017  (ďalej len „VZN č.3/2016 ) zverejňuje mesto Sereď 

 

výzvu 
na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, poskytnutú v roku 2020                                

na financovanie  projektov realizovaných v rámci programu  
„ Rozvoj telovýchovy a športu v roku 2020“. 

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť najneskôr  
do 24. januára  2020 (vrátane) do 12.00 hod. 

 

1. Vyhlasovateľ programu:  Mesto Sereď 

2. Cieľ programu:   Podpora organizovania športových a pohybových   

                                                                       aktivít pre obyvateľov mesta Sereď  

3. Cieľové skupiny v programe:       Deti, mládež a dospelí obyvatelia mesta Sereď 

4. Finančné zabezpečenie programu: Dotácia z rozpočtu mesta Sereď 

5.  Termíny realizácie projektov:  kalendárny rok 2020 

 

6.  Podmienky a termíny:  

 

 doručenie žiadosti o dotáciu:  do 24. 01. 2020 (vrátane) do 12.00 hod 

 posudzovanie žiadostí:       03. 02. 2020 o 15.30 hod 

 uzatváranie zmlúv:   do 27. 03. 2020 (vrátane) 

 predloženie zúčtovania dotácie podľa prílohy č.2 k VZN 3/2016 :  do 15. 12. 2020 

 realizátor projektu je povinný v príslušných propagačných materiáloch a na 

viditeľnom mieste spojenom s realizáciou projektu umiestniť logo mesta Sereď a 

zverejniť informáciu, že projekt sa realizuje s finančnou podporou mesta Sereď. 

Zároveň  musí aktualizovať informácie o svojej organizácii na www.sered.sk a 

minimálne 2 krát v priebehu roka informovať o činnosti organizácie na mail 

seredskenovinky@sered.sk za účelom zverejnenia v internetovej forme Seredských 

http://www.sered.sk/
mailto:seredskenovinky@sered.sk


4 
 

noviniek. 

 žiadateľ predloží splnenie povinnosti doplniť údaje do registra MNO v súlade zákona 

č.346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

 
 žiadateľ môže podať maximálne 1 žiadosť.  

 

7. Doručovanie žiadostí o dotáciu: 
Žiadosti o dotáciu je potrebné doručiť v stanovenom termíne písomne na pult prvého kontaktu 
MsÚ v Seredi a v elektronickej podobe na skolstvo.sport@sered.sk. Rozhodujúci je termín 
doručenia. 
 

8. Kritéria vplývajúce na výšku poskytnutej dotácie 

 
 Počet členov ku dňu podania žiadosti 

 Počet súťažných družstiev ku dňu podania žiadosti 

 Priemerný počet tréningových hodín týždenne u jednotlivých družstiev klubu 

 Dosiahnuté športové výsledky za predchádzajúci rok 

 Informovanosť verejnosti o výsledkoch 

 Výška členského príspevku na člena klubu na rok 2020 schváleného ŠK, OZ 

 Účasť jednotlivých družstiev v súťažiach /názov, úroveň./ 

 

9.         Pokyny k vypracovaniu žiadosti o dotáciu  

 

Žiadosť o dotáciu musí obsahovať: 

a)  informácie podľa prílohy č. 1 k VZN mesta Sereď 3/2016: 

 

 Presnú identifikáciu žiadateľa (prijímateľa) – jeho názov, IČO  

 Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 

 Adresu žiadateľa, resp. sídlo organizácie 

 Bankové spojenie 

 Tel., fax, mail 

 Názov projektu 

 Účel použitia dotácie 

 Celkový rozpočet projektu 

 Požadovanú výšku dotácie 

 Miesto a dátum realizácie projektu 

 Popis projektu, ktorý musí obsahovať – ciele projektu, cieľové skupiny, popis 

realizácie projektu a jeho prínos do budúcnosti 

 Rozpočet po položkách príjmov a výdavkov projektu

 Čestné prehlásenie  

 Materiály (články, fotografie, webové odkazy), v ktorých ŠK, OZ propagovalo Mesto 

Sereď v predchádzajúcom roku (ak v roku 2019  bol žiadateľ príjemcom dotácie z 

rozpočtu mesta Sereď) 

 V prípade ak žiadateľ nebol v minulosti príjemcom dotácie, k žiadosti doloží aj 

mailto:skolstvo.sport@sered.sk
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 kópiu Zmluvy o účte žiadateľa v banke  

 kópiu dokladu o ustanovení, resp. voľbe štatutárneho orgánu  

 pri združeniach kópiu stanov, resp. iný doklad, z ktorého je zrejmé, o aký typ 

združenia ide  

 

b)  preukázanie plnenia kritérií podľa prílohy č. 3 výzvy 

 

 Podrobný rozpočet po položkách  na rok 2020 v členení na všetky príjmy a výdavky 

 Celkové hospodárenie  ŠK, OZ v roku 2019 po položkách, podľa príjmov a výdavkov 

 Kompletný zoznam členov ŠK, OZ ku dňu podania žiadosti, pri individuálnych 

športoch zoznam členov prihlásených do súťaží, registrovaných členov preukázať 

súpiskou družstiev, prípadne iné relevantné doklady k preukázaniu registrácie.  

 Pri individuálnych športoch uviesť : 

 počet členov ku dňu podania žiadosti; počet členov do 18 rokov 

 priemerný počet tréningových hodín týždenne 

 výšku členského príspevku na rok 2020 

 uviesť či je klub vlastníkom ihriska umožňujúceho tréningy 

 stručne popísať plánované akcie organizované klubom a iné akcie na ktorých sa klub 

zúčastňuje 

 vypísať sumár akcií organizovaných klubom v meste Sereď 

 popísať ako propagoval klub mesto Sereď 

 vypísať športové výsledky dosiahnuté v roku 2019 

 

 Pri kolektívnych športoch uviesť počet členov ku dňu podania žiadosti 

 priemerný počet tréningových hodín u jednotlivých družstiev 

 výšku členského príspevku na člena klubu na rok 2020 

 účasť jednotlivých družstiev na súťažiach 

 počet členov do 18 rokov 

 počet družstiev ku dňu podania žiadosti 

 počet registrovaných hráčov v súťažiach  

 dosiahnuté športové výsledky v roku 2019 

 

- Posudzovanie žiadostí bude prebiehať v súlade s VZN č.3/2016 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Sereď 

 

Viac informácií a prílohy k žiadosti sú uverejnené na www.sered.sk . 

 

V Seredi dňa  

 

 

 

 

 

 

http://www.sered.sk/
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Uznesenie č.100/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje Výzvu na predkladanie žiadostí na 

poskytnutie dotácie na rok 2020 pre oblasť mládeže. 

Hlasovanie: 

Za  6       BV, MH, MF, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

Výzva mesta Sereď 
 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre oblasť mládeže 

v zmysle VZN mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 

 
V súlade s ustanoveniami  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č 3/2016 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Sereď č.9/2017 (ďalej len „VZN č.3/2016 ) zverejňuje mesto Sereď 

 

výzvu 

 
na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, poskytnutú v roku 2020                             

na financovanie  projektov realizovaných v rámci programu  
„Podpora a rozvoj mládežníckych aktivít v roku 2020“. 

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť najneskôr 
 do 24. januára 2020 (vrátane) do 12.00 hod. 

 
1. Vyhlasovateľ programu: Mesto Sereď 

2. Cieľ programu:  Podpora organizovania aktivít zameraných na    mládež 

3. Cieľové skupiny v programe:       Deti, mládež a dospelí obyvatelia mesta Sereď  

4.  Finančné zabezpečenie programu: Dotácia z rozpočtu mesta Sereď 

5.  Termíny realizácie projektov:  kalendárny rok 2020 

6. Podmienky a termíny: 

 

 doručenie žiadosti o dotáciu:  do 24. 01. 2020 (vrátane) do 12.00 hod 

 posudzovanie žiadostí:       03. 02. 2020 o 15.30 hod  

 uzatváranie zmlúv :   do 27. 03. 2020 (vrátane) 

 predloženie zúčtovania dotácie  

podľa prílohy č.2 k VZN 3/2016: do 15.12. 2020 

 realizátor projektu je povinný v príslušných propagačných materiáloch a na viditeľnom mieste 

spojenom s realizáciou projektu umiestniť logo mesta Sereď a zverejniť informáciu, že 

projekt sa realizuje s finančnou podporou mesta Sereď. Zároveň  musí aktualizovať 

informácie o svojej organizácii na www.sered.sk a minimálne 1 krát v priebehu roka 

informovať o činnosti organizácie na mail seredskenovinky@sered.sk za účelom zverejnenia 

v internetovej forme Seredských noviniek. 

 žiadateľ môže podať maximálne 1 žiadosť  aj keď vykonáva viacero aktivít, projektov.           

V takomto prípade špecifikuje tieto aktivity v tabuľke prílohy č.3. 

 žiadateľ predloží splnenie povinnosti doplniť údaje do registra MNO v súlade zákona 

http://www.sered.sk/
mailto:seredskenovinky@sered.sk
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č.346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 Školská, športová a bytová komisia sa bude zaoberať len žiadosťami adresovanými výlučne 

pre oblasť mládeže. Nesprávne adresované žiadosti podľa zamerania nebudú postúpené na 

rokovanie inej komisie.  

 

7. Doručovanie žiadostí o dotáciu: 
Žiadosti o dotáciu je potrebné doručiť v stanovenom termíne písomne na pult prvého kontaktu 
MsÚ v Seredi a v elektronickej podobe na skolstvo.sport@sered.sk. Rozhodujúci je termín 
doručenia. 
 

8. Kritéria vplývajúce na výšku poskytnutej dotácie 

 Počet členov ku dňu podania žiadosti, z toho členov do 18 rokov 

 Výška členského príspevku 

 Podrobný prehľad aktivít z roku 2019 aj s uvedenými zdrojmi financovania aktivít (názov 

aktivity, počet zúčastnených, z toho členov, zdroje financovania a výšku, popis aktivity) 

 Plánované činnosti v roku 2020 s popisom aktivít, cieľom organizácie, časovou frekvenciou 

aktivít (počet hodín týždenne, mesačne, ročne), podrobné členenie nákladov              a výšku 

finančných prostriedkov spojených s ich realizáciou, zdroje financovania činnosti v členení 

typ, zdroj, výška finančných prostriedkov,  predpokladaný počet účastníkov, z toho členov 

OZ  

 

9.        Pokyny k vypracovaniu žiadosti o dotáciu  
Žiadosť o dotáciu musí obsahovať: 

a)  informácie podľa prílohy č. 1 VZN mesta Sereď 3/2016: 

 

 Presnú identifikáciu žiadateľa (prijímateľa) – jeho názov, IČO 

 Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

 Adresu žiadateľa, resp. sídlo organizácie

 Bankové spojenie

 Tel., fax, mail

 Názov projektu

 Účel použitia dotácie

 Celkový rozpočet projektu

 Požadovanú výšku dotácie

 Miesto a dátum realizácie projektu

 Popis projektu, ktorý musí obsahovať – ciele projektu, cieľové skupiny, popis realizácie 

projektu a jeho prínos do budúcnosti

 Rozpočet po položkách príjmov a výdavkov projektu

 Čestné vyhlásenie

 Materiály ( články, fotografie, webové odkazy), v ktorých OZ propagovalo Mesto Sereď               

v predchádzajúcom roku ( ak v tomto roku žiadateľ bol príjemcom dotácie z rozpočtu mesta 

Sereď)

 V prípade ak žiadateľ nebol v minulosti príjemcom dotácie, k žiadosti doloží aj

 kópiu Zmluvy o účte žiadateľa v banke  

mailto:skolstvo.sport@sered.sk
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 kópiu dokladu o ustanovení, resp. voľbe štatutárneho orgánu  

 pri združeniach kópiu stanov, resp. iný doklad, z ktorého je zrejmé, o aký typ 

združenia ide 

 

b)  preukázanie plnenia kritérií podľa prílohy č.3 výzvy 

 

 Celkový počet členov združenia a počet členov do 18 rokov

 Podrobný prehľad realizovaných aktivít v roku 2019 obsahujúci popis aktivity aj                           

s prehľadom celkového finančného čerpania 

 Prehľad plánovaných aktivít v roku 2020 (názov, popis aktivity, ciele aktivity, prehľad 

finančného čerpania,  časová frekvencia aktivity, predpokladaný počet zúčastnených)

 

- Posudzovanie žiadostí bude prebiehať v súlade s VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Sereď.  

 

Viac informácií aj prílohy k žiadosti uverejnené na www.sered.sk .  

V Seredi dňa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sered.sk/
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4. Schválenie kritérií oceňovania športovcov (Mgr. Kováčová) 

SK – Prvá otázka je či chcete robiť oceňovanie športovcov každý rok, teda aj v roku 2020? 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.101/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ bude oceňovať športovcov v roku 2020. 

Hlasovanie: 

Za  4       BV, MF, NK, SlK   

Proti            2      MH, OK   

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.102/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje Výzvu na predloženie návrhov na 

ocenenie Športovcov mesta Sereď za súťažný ročník 2018/2019.  

Hlasovanie: 

Za  6       BV, MH, MF, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV 

NA OCEŇOVANIE ŠPORTOVCOV MESTA SEREĎ 

za súťažný ročník 2018/2019 

 
Organizátor ocenenia:          Školská, športová a bytová  komisia pri MsZ v Seredi 

Hodnotené obdobie:              súťažný ročník 2018/2019 

 

Harmonogram oceňovania: 

 Doručenie schválených kritérií TJ, ŠK, OZ v termíne do 15. 11. 2019 

 Písomné návrhy na ocenenie adresujte na odd. ŠRKaŠ pri MsÚ v Seredi 

najneskôr                         do 24. 01. 2020 (vrátane) do 12.00 hod. 

 Zaslanie došlých návrhov členom komisie priebežne po doručení  

 Schvaľovanie návrhov 03. 02. 2020  na zasadnutí komisie o 15.30 hod 

 Oznámenie schválených ocenených TJ, ŠK, OZ do 14. 02. 2020. 

 Oceňovanie športovcov predbežný termín  26. 02. 2020  

 

Kategórie: 

Športovec 

Kolektív 

Tréner 

 

Kritériá:  

- vynikajúce dosiahnuté výsledky v súťažiach v danom súťažnom ročníku 

2018/2019 alebo roku 2019 

- navrhnutý jednotlivec, družstvo, tréner reprezentujú svojou účasťou v súťažiach 

mesto Sereď 
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- jednotlivec alebo kolektív môže byť v tomto roku opätovne ocenený, iba ak 

dosiahol lepšie výsledky než v minulých súťažných ročníkoch (výnimkou je 

obhájenie titulu). 

 

Návrh obsahuje: 

Údaje navrhovateľa: 

Názov TJ, ŠK, OZ  

Sídlo 

Kontaktná osoba 

 

Údaje navrhovaného jednotlivca, kolektívu, trénera: 

Meno a priezvisko 

Dátum a miesto narodenia 

Kontaktná adresa 

Podrobné odôvodnenie návrhu (údaje o dosiahnutých výsledkoch v sledovaných 

súťažných ročníkoch)  

Fotografie vo formáte jpg., alebo jpeg., prípadne vyhotovená prezentácia z tréningovej 

a súťažnej činnosti navrhovaného /na CD alebo USB/  

 

Komisia si vyhradzuje právo navrhnúť jednotlivca, kolektív, trénera podľa vlastného 

uváženia.  

 

 

S návrhmi na ocenenie, ktoré budú predložené po 24. 01. 2020 sa komisia nebude 

zaoberať. 
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5.    Byty (Mgr. Vadovičová) 
JV – Poslala som Vám zápis z kontroly na sociálnych bytoch. Vo verejnom obstarávaní bol 

vybraný zhotoviteľ na výmenu okien a dverí na Trnavskej ceste. Práce by mali byť vykonané 

do konca roka. Ďalej som Vám posielala aj žiadosti od p.P.Stojku a p.E.Kurečajovej. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.103/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala a dáva súhlas k žiadosti p. Petra 

Stojku zo dňa 16.9.2019. 

Hlasovanie: 

Za  0  

Proti            6       BV, MH, MF, NK, OK, SlK           

Zdržal sa 0 

Návrh neprešiel! 

 

Uznesenie č.104/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala a dáva súhlas k žiadosti 

o predĺženie nájomnej zmluvy p. Emílii Kurečajovej zo dňa 31.10.2019. 

Hlasovanie: 

Za  0  

Proti            6       BV, MH, MF, NK, OK, SlK           

Zdržal sa 0 

Návrh neprešiel! 

 

Uznesenie č.105/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ berie na vedomie informácie poskytnuté 

o sociálnych bytoch na Trnavskej ceste.  

Hlasovanie: 

Za  6       BV, MH, MF, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

6.   Rôzne 
SK – Oslovila nás firma HEPA group s.r.o. či nemáme záujem o vybudovanie Discgolfparku 

a Multigolfparku v zámockom parku. Môžem to dať do projektov budúcich rokov, aby  mohli 

o tom poslanci bodovať. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.106/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ berie na vedomie informáciu o ponuke firmy 

HEPA group s.r.o.  

Hlasovanie: 

Za  6       BV, MH, MF, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

SK – Ďalej Vás chcem informovať o príprave dodatku k Zmluve o výpožičke pre CZŠ. Zajtra 

sa uskutoční pracovné stretnutie, na ktorom chceme dohodnúť úpravu zmluvy. Máme záujem 

zachovať dobu výpožičky a tiež charakter. Chceme upraviť ustanovenia zmluvy, aby boli 
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súhlasili so skutkovým stavom a boli jednoznačne zadefinované práva  a povinnosti 

zmluvných strán.  

 

Uznesenie č.107/2019 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ berie na vedomie informáciu o pracovnom 

stretnutí ktoré sa bude konať 5.11.2019 o 16.00 hod. 

Hlasovanie: 

Za  6       BV, MH, MF, NK, OK, SlK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

7. 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 5. 11. 2019 

zapísala: Vadovičová 
 


