Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi
Zápisnica č. 4
zo zasadnutia komisie dňa 7. septembra 2020
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov
základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď v znení neskorších nariadení
(Mgr. Kováčová)
3. Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2020 (Mgr.
Kováčová)
4. V. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 (Ing. Krajčovič, Mgr. Kováčová)
5. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Sereď v znení neskorších nariadení (Mgr. Kováčová)
6. Schválenie Výziev na predloženie žiadostí o dotácie na rok 2021 – Šport a Mládež (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), MUDr. Miroslav Bucha (MB)
Hostia: Mgr. Silvia Kováčová (SK), Ing. Tibor Krajčovič (TK)
Začiatok komisie:
15.30 hod.
Ukončenie komisie: 17.00 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.63/2020
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje program zasadnutia Školskej
športovej a bytovej komisie pri MsZ dňa 7.9.2020.
Hlasovanie:
Za
8 MH, MF, SlK, PK, OK, RS, NK, BV
Proti
0
Zdržal sa
0
2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov
základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď v znení neskorších nariadení
SK – Máme nové ulice, ktoré treba zaradiť do školských obvodov. Z toho dôvodu prišiel
návrh na úpravu VZN.
MF – Nie je zosúladená textová časť VZN s priloženou tabuľkou. Je to tam presne naopak.
ROZPRAVA
Uznesenie č.64/2020
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala a berie na vedomie návrh VZN
mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov
základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď v znení neskorších nariadení
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a odporúča sa MsZ na ňom uzniesť s pripomienkou zosúladiť tabuľku s textovou časťou
návrhu VZN.
Hlasovanie:
Za
8
MH, MF, SlK, PK, OK, RS, NK, BV
Proti
0
Zdržal sa
0
3. Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2020
SK – Ako každý rok, predkladáme Vám informatívne správy o hospodárení škôl a školských
zariadení.
ROZPRAVA
Uznesenie č.65/2020
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala informatívne správy
o hospodárení škôl a školských zariadení na I. polrok 2020 a odporúča MsZ prerokovať
a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Za
9
MB, MH, MF, SlK, PK, OK, RS, NK, BV
Proti
0
Zdržal sa
0
4. V. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2020
SK – Čo sa týka škôl, ide v zmene o úpravu vlastných príjmov z dôvodu výpadku príjmu od
rodičov počas COVID-u. Školám boli pridané finančné prostriedky na originálne
kompetencie, opravy.
TK – Je tu možnosť zrušiť uznesenie, ktorým sa krátili dotácie. Peniaze na meste sú. Dá sa to
buď plošne všetkým klubom alebo, ak by ste mali záujem pridať iba tým veľkým bude treba
pripraviť novú Výzvu.
PK – Finančné prostriedky sme krátili aj Mládeži, preto navrhujem zrušiť uznesenie aj čo sa
týka nich.
ROZPRAVA
Uznesenie č.66/2020
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala V. zmenu rozpočtu mesta Sereď
na rok 2020 a odporúča MsZ prerokovať a schváliť s pripomienkou navýšiť finančné
prostriedky dotácií na pôvodnú výšku v oblastiach Šport, Mládež, Kultúra a Sociálna oblasť.
Hlasovanie:
Za
9
MB, MH, MF, SlK, PK, OK, RS, NK, BV
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenie č.67/2020
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ odporúča
- primátorovi mesta schváliť výšku dotácií pre TJ, ŠK a OZ pre oblasť mládeže v súlade
s uznesením č. 31/2020 a pre oblasť športu v súlade s uznesením č.35/2020
schválených ŠŠB komisiou pri MsZ dňa 3. 2. 2020
- mestskému zastupiteľstvu schváliť pre oblasť mládeže zmenu uznesenia č. 96/2020
v časti výšky poskytnutej dotácie zo sumy 8 407,25 € na sumu 10 943 € pre Slovenský
skauting, 82. zbor Polaris Sereď,
- mestskému zastupiteľstvu schváliť pre oblasť športu zmenu uznesení prijatých na
rokovaní MsZ dňa 28. 04. 2020 v časti výšky poskytnutých dotácií nasledovne:
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o
o
o
o
o
o
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa

uzn. č. 90/2020 zo sumy 34 612,25 € na sumu 45 983 € pre OZ Športový klub
futbalu Sereď,
uzn. č. 91/2020 zo sumy 29 790,75 € na sumu 39 721 € pre Športový klub
futbalu Sereď a.s.,
uzn. č. 92/2020 zo sumy 26 958,25 € na sumu 35 811 € pre Asociáciu
športových klubov Lokomotíva Sereď
uzn. č. 93/2020 zo sumy 25 291,75 € na sumu 33 689 € pre Hádzanársky klub
Slávia Sereď
uzn. č. 94/2020 zo sumy 7 524,75 € na sumu 10 033,00 € pre Športový klub
Ice Player´s Sereď
uzn. č. 95/2020 zo sumy 8 850 € na sumu 11 800 € pre Taekwon Do klub ITF
Hong Ryong Sereď
9
0
0

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

5. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Sereď v znení neskorších nariadení
SK – Oboznámila členom komisie so zmenami v návrhu VZN.
PK – Ja by som doplnil „...sobota, nedeľa, alebo štátny sviatok.“
MF – Navrhujem vypustiť bod 6, predsa deň do kedy treba zúčtovať dotáciu si môžeme
stanoviť vždy aktuálne, každý rok vo Výzve.
ROZPRAVA
Uznesenie č.68/2020
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala a odporúča Návrh VZN, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení
neskorších nariadení a odporúča MsZ sa na ňom uzniesť s pripomienkou vypustenia bodu 6.
Hlasovanie:
Za
9
MB, MH, MF, SlK, PK, OK, RS, NK, BV
Proti
0
Zdržal sa
0
6. Schválenie Výziev na predloženie žiadostí o dotácie na rok 2021 – Šport a Mládež
SK – Pripravili sme Vám Výzvy, nie je potrebné schváliť ich dnes. Mali by ste sa rozhodnúť
či budete prideľovať dotácie aj na budúci rok a akým spôsobom. Zamyslieť sa nad Výzvami
či ich upraviť, alebo ostanú nezmenené.
PK – Som za to, aby to ostalo tak ako je to teraz.
MB – Problém sú sumy, stále je to málo, čo mesto a štát prispieva na šport.
MF – Pripomínam ešte nesplnené uznesenie o zorganizovaní stretnutia so športovými klubmi.
SK – Je to na Vás, môžete vydať aj dve Výzvy čo sa týka Športu, rozdeliť ho na rekreačný
a súťažný.
MB – Navrhujem postup: Vyzvať kluby a OZ, aby nám odpovedali písomne na 3 otázky
s termínom do 25. 9. 2020, následné zorganizovať s nimi stretnutie s termínom 12.10.2020
o 16.00 hod. a po ňom si ako komisia sadneme k výzvam.
Otázka č. 1: Aké ciele, vízie máte na ďalšie obdobie 2021/2022?
Otázka č.2: Koľko finančným prostriedkov potrebujete na rok 2021, resp. nasledujúcu sezónu
2021/2022 a zároveň koľko percent z tej sumy si viete sami zabezpečiť?
Otázka č.3: Aké pripomienky a návrhy máte k prerozdeľovaniu dotácií vo Vašej oblasti?
ROZPRAVA
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Uznesenie č.69/2020
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ iniciuje navýšenie finančných prostriedkov
určených na dotácie prideľované z rozpočtu mesta v roku 2021 pre oblasti Šport a Mládež
a zároveň schvaľuje postup pri príprave Výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu
mesta Sereď na rok 2021 navrhovaný jej členom MUDr. M. Buchom.
Hlasovanie:
Za
8
BV, MB, MF, NK, OK, SlK, PK, RS
Proti
0
Zdržal sa
0
7. Byty
JV – Dostali ste žiadosť a odvolanie od p.Petra Stojku.
ROZPRAVA
Uznesenie č.70/2020
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ trvá na svojom uznesení č. 60/2020 zo dňa
20.4.2020.
Hlasovanie:
Za
8
BV, MB, MF, NK, OK, SlK, PK, RS
Proti
0
Zdržal sa
0
8. Rôzne
V boe Rôzne nebol prerokovaný žiaden materiál.
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 8. 9. 2020
zapísala: Vadovičová
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