Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi
Zápisnica č. 3
zo zasadnutia komisie dňa 20. apríla 2020
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní ZUŠ,
materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení
/uvedie Kováčová/
3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď
zriaďovateľom / uvedie Kováčová/
4. Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2019 /uvedie Mgr. Kováčová/
5. Prehodnotenie výšky poskytnutých dotácie na rok 2020 /uvedie Mgr. Kováčová/
6. Schválenie podmienok VO cez SMS na projektovú dokumentáciu a zhotovenie
futbalového štadióna /uvedie MUDr. M. Bucha/
7. Byty /uvedie 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), MUDr. Miroslav Bucha (MB),
Hostia: Mgr. Silvia Kováčová (SK), Dušan Irsák (DI), Miroslav Sedláček (MS)
Začiatok komisie:
16,00 hod
Ukončenie komisie: 17,40 hod
1.Otvorenie
Predsedníčka komisie PaedDr. Slávka Kramárová privítala členov na zasadnutí komisie.
Predstavila program a opýtala sa prítomných, či majú niečo do bodu rôzne.
Uznesenie č.53/2020
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje program zasadnutia Školskej
športovej a bytovej komisie dňa 20.4.2020.
Hlasovanie:
Za
8
MB, MH, MF, SlK, PK, OK, RS, NK
Proti
0
Zdržal sa
0
2. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní ZUŠ,
materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení
SK – V súvislosti s Korona vírusom mesto Sereď predpokladá výpadok podielových daní,
z ktorých financuje príspevky na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení. Je nutné
upraviť VZN preto Vám predkladáme tento návrh jeho úpravy.
ROZPRAVA
Uznesenie č.54/2020
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala a berie na vedomie návrh VZN
mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní ZUŠ, materských škôl
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a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení a odporúča sa MsZ na ňom
uzniesť.
Hlasovanie:
Za
8
MB, MH, MF, SlK, PK, OK, RS, NK
Proti
0
Zdržal sa
0
3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto
Sereď zriaďovateľom
SK – Školy sú zatvorené od 16.3.2020 pred tým bolo ešte 3 dni riaditeľské voľno. Mesto
Sereď má záujem nevyžadovať od zákonných zástupcov príspevky na čiastočnú úhradu
nákladov za obdobie, keď sú základná umelecká škola, školské kluby detí a centrá voľného
času mimo prevádzky. Súčasné znenie VZN to neumožňuje. Preto pristupujeme k návrhu
tohto VZN. Očakávame výpadok vlastných príjmov škôl čo sa týka príspevku od rodičov vo
výške 181 000€.
ROZPRAVA
Uznesenie č.55/2020
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala a berie na vedomie návrh VZN,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom
a odporúča sa MsZ na ňom uzniesť.
Hlasovanie:
Za
8
MB, MH, MF, SlK, PK, OK, RS, NK
Proti
0
Zdržal sa
0
4. Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2019
SK – Správy predkladajú školy každý rok k záverečnému účtu mesta.
ROZPRAVA
Uznesenie č.56/2020
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala a berie na vedomie správy
o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2019 a odporúča MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Za
8
MB, MH, MF, SlK, PK, OK, RS, NK
Proti
0
Zdržal sa
0
5. Prehodnotenie výšky poskytnutých dotácie na rok 2020
SK – Zatiaľ je predpokladaný výpadok na podielových daniach 10% až 15%. Dotácie sú
nadštandardom ktoré poskytuje mesto v prípade priaznivej finančnej situácie. Mali by ste
zvážiť možnosť zníženia pridelených dotácií na rok 2020. Peniaze boli účelovo pridelené
mnohé akcie sa neuskutočnia, súťaže sú pozastavené.
MH – Výpadok 10% je koľko finančne?
SK – Približne 1 680 000€.
MF - Dotácie sme už schválili, mnohé zmluvy už boli podpísané, peniaze im odišli na účty.
Zmluva je právny dokument. Môj pohľad je, že by sme sa mali držať toho ako sme dotácie
schválili a prihliadať na to budúci rok.
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SK – Školám bol schválený tiež rozpočet na rok 2020 a sú nútené prijímať opatrenia na
zníženie výdavkov o 15 % oproti schválenému rozpočtu. Časť zamestnancov je na 80% platu.
Dá sa to riešiť dodatkami k zmluvám.
SlK – Ja som Vám posielala návrh na zníženie o 20%.
OK – Čo keby sme dali dopredu vedieť klubom, že budúci rok dostanú menej peňazí, tento
rok ponechať a ak si ušetria môžu z toho čerpať aj budúci rok.
SK – Presun finančných prostriedkov nie je možný medzi dvomi rokmi.
NK – Ja navrhujem, uzavrieť to na % a neskôr to prehodnotiť.
MF – Znižovať iba dotáciu pridelenú komisiou nie aj financie pridelené poslancami.
MH – Žiadam, aby bolo hlasované o mojom návrhu znížiť dotáciu v oblasti Šport aj Mládež
jednotlivým klubom a OZ paušálne o 30%.
ROZPRAVA
Uznesenie č.57/2020
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ navrhuje zníženie dotácií poskytovaných
mestom Sereď na rok 2020 v oblasti Šport a Mládež o 30%.
Hlasovanie:
Za
2
MH, PK
Proti
5
NK, MF, OK, MB, RS
Zdržal sa
1
SlK
Návrh neprešiel!!!
NK – Navrhujem zníženie dotácií o 25%.
Uznesenie č.58/2020
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ navrhuje zníženie dotácií poskytovaných
mestom Sereď na rok 2020 v oblasti Šport a Mládež o 25%.
Hlasovanie:
Za
7
SlK, MF, OK, PK, RS, MB, NK
Proti
0
Zdržal sa
1
MH
6. Schválenie podmienok VO cez SMS na projektovú dokumentáciu na zhotovenie
futbalového štadióna
MB – Predstavil predkladaný materiál. VO bude rozetapizované podľa dostupnosti
finančných prostriedkov. Tak aby po dokončení každej etapy bolo prevádzky schopný. Na
účte máme 2 000 000€. Firma ktorá vyhrá VO pripraví dokumentáciu aj realizuje
rekonštrukciu.
MH – Čo to znamená prevádzky schopné?
MB – Budeme mať 2 000 000€ urobíme napríklad tribúnu a oplotenie. Budeme mať
1 000 000€ urobí sa trávnik, parkovisko. V každej etape urobíme časť, ale tak aby keď sa
ukončí etapa, bol štadión prevádzky schopný.
PK – Teraz nie je vhodné obdobie na VO, keďže ceny môžu byť o pol roka úplne niekde inde
než dnes. Mali by sme zistiť čo obstaráme za 2 000 000€ a nie za 5 000 000€.
MB – My teraz potrebujeme zistiť koľko nás to bude celé stáť. 5 000 000€ je iba odhadovaná
cena a suma ktorú vieme momentálne zabezpečiť z rôznych zdrojov.
MF – Kto bude obstarávateľom? Nebije sa tento návrh z uznesením č. 63/2020 kde je cena
4 000 000€?
MB – Obstarávateľom bude príjemca dotácie čiže SMS. Priznám sa neviem čo sa týka
spomenutého uznesenia, to by bolo treba dať do poriadku a zmeniť ho.
OK – Ja súhlasím z týmto postupom aký sa zvolil.
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DI – Mesto by malo dať vypracovať znalecký posudok súčasnej hodnoty štadióna, aby sme
vedeli o koľko sa zhodnotil po jeho rekonštrukcii.
ROZPRAVA

Uznesenie č.59/2020
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala a berie na vedomie podmienky
VO cez SMS na projektovú dokumentáciu na zhotovenie futbalového štadióna a odporúča
MsZ prerokovať.
Hlasovanie:
Za
9
MB, MH, MF, SlK, PK, OK, RS, NK, BV
Proti
0
Zdržal sa
0
7. Byty
JV – Z dôvodu Korona vírusu Vás žiadam o prehodnotenie prijatého uznesenia č. 117/2019.
Ide o 3 byty, na ktorých končí nájomná zmluva 30.4.2020, kde ste odporučili primátorovi
mesta už ďalej po tomto termíne nepodpisovať ďalšie predĺženie z dôvodu rekonštrukcie
bytového domu.
MH – Navrhujem predĺžiť zmluvy do 31.8.2020.
ROZPRAVA
Uznesenie č.60/2020
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ navrhuje zmenu uznesenia č. 117/2019
a odporúča primátorovi mesta Sereď predĺžiť nájomné zmluvy na bytoch č. 6, č.8 a č.9 na
Trnavskej ulici 866/51 do 31.8.2020.
Hlasovanie:
Za
8
MB, MH, MF, SlK, OK, RS, NK
Proti
0
Zdržal sa
1 PK
SK – Dostali ste aj list od Verejnej ochrankyne práv ohľadne postupu vypratávania na
sociálnych bytoch.
ROZPRAVA
Uznesenie č.61/2020
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ berie na vedomie informáciu o liste od
verejnej ochrankyne práv a trvá na svojom pôvodnom stanovisku.
Hlasovanie:
Za
9
MB, MH, MF, SlK, PK, OK, RS, NK, BV
Proti
0
Zdržal sa
0
8. Rôzne
SlK – Dostali ste program k pripravovanému stretnutiu s klubmi a OZ. Môžete sa k nemu
vyjadriť.
ROZPRAVA
4

Uznesenie č.62/2020
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ berie na vedomie informáciu o programe na
pripravované stretnutie s klubmi a OZ.
Hlasovanie:
Za
9
MB, MH, MF, SlK, PK, OK, RS, NK, BV
Proti
0
Zdržal sa
0
SK – V júni by malo byť oceňovanie študentov. Momentálne sú všetky súťaže pozastavené
resp. aj ukončené, neprebehnú do konca školského roku. Chcete oceňovať študentov tento
rok alebo dáme možnosť oceniť budúci rok žiakov aj za tento školský rok? Ocenením
učiteľom bude poskytnutá finančná odmena od p.primátora bez slávnostného ceremoniálu.
MH – Som za to aby sme tento rok neoceňovali študentov a nechali to na budúci rok.
MF – Chcem sa ešte opýtať na to, či sa už bolo stretnutie ohľadne odkúpenia pozemkov na
Fándlyho ul.?
SK – Keďže je taká situácia ako je, zatiaľ ešte takéto stretnutie neprebehlo ale budeme to
riešiť hneď ako to bude možné.
ROZPRAVA
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 21. 4. 2020
zapísala: Vadovičová
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