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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 6 
zo zasadnutia komisie dňa 30. novembra 2020 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č.1/2015 o financovaní ZUŠ, materských škôl 

a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení (Mgr. 

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 v znení VZN č.4/2020 (Mgr. Kováčová)  

4. VII. Zmena rozpočtu na rok 2020 (Mgr. Kováčová)  

5. Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 - 2023 (Ing. Krajčovič)  

6. Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi na rok 2021 (Ing. Krajčovič)  

7. Byty 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Prítomní členovia: 

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

Ondrej Kurbel (OK), Ing. Norbert Kalinai (NK), Božena Vydarená (BV) 

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

Začiatok komisie:       15.30 hod. 

Ukončenie komisie:   16.20 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. 

SK – Žiadam do bodu rôzne doplniť Žiadosť od ŠKF o zmene použitia fin. prostriedkov 

a taktiež materiál o prebytočnosti majetku. Materiál ste dostali mailom. 

 

Uznesenie č.83/2020 

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

športovej a bytovej komisie pri MsZ dňa 30.11.2020. 

Hlasovanie: 

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

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

 

2.  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č.1/2015 o financovaní ZUŠ, materských škôl 

a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení  

SK – Predstavila členom komisie predkladaný materiál. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.84/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala  a odporúča MsZ sa uzniesť na 

návrhu VZN, ktorým sa mení VZN č.1/2015 o financovaní ZUŠ, materských škôl a školských 

zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení. 
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Hlasovanie: 

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

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 v znení VZN č.4/2020 

SK – Návrh zmeny VZN je tu z dôvodu legislatívnej zmeny školského zákona a druhým 

dôvodom sú návrhy na zmenu od riaditeliek. V návrhu sa odpúšťa „ranný“ poplatok v ŠKD. 

Pri odberoch iba desiatej sa mesačný poplatok za režijné náklady v školských jedálňach 

základných škôl znížil na 1€. Od 1.8.2021 sa budú rušiť obedy zadarmo, poskytované budú 

iba deťom v HN a to vo výške 1,30€/deň. Čo sa týka poplatkov v MŠ pripravili sme 3 

varianty. Poprosím Vás, aby ste sa k nim vyjadrili ako komisia. 

SlK- Som za variant č.2, teda aby bol poplatok počas školského roku 20€/mesiac a počas 

letných prázdnin 30€/mesiac. V lete sú zvýšené náklady, resp. v škôlke je menej detí. 

MF – Ja som za variantu č.1, aby bol poplatok celý rok rovnaký 20€/mesiac. 

OK – Ja som tiež za variantu č.1, čo sa týka finančného dopadu na mesto je to nejakých 

3 000€ a nemôže nám VZN v takomto znení nikto napadnúť. 

TK – V žiadnom prípade sa tu nejedná o diskrimináciu detí na základe veku, bydliska.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.85/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh variantov k VZN, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN č.7/2019 a odporúča MsZ uzniesť sa na variante č.2. 

Hlasovanie: 

Za  4     BV, SlK, RS, NK   

Proti            2     MF, OK         

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.86/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ uzniesť sa na 

návrhu 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 

v znení VZN č.4/2020 v znení variantu č. 2. 

Hlasovanie: 

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

Proti            0              

Zdržal sa 0 

 

4. VII. Zmena rozpočtu na rok 2020  

SK – Oboznámila členov komisie so zmenami na školách a školských zariadeniach. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.87/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ odporúča MsZ prerokovať a  schváliť VII. 

zmenu rozpočtu na rok 2020. 

Hlasovanie: 

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

Proti            0         

Zdržal sa 0 
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5. Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 - 2023 

TK – Vychádzame z aktuálneho počtu žiakov a tohtoročných koeficientov. Všetko budeme 

upravovať na februárovom MsZ 2021. Vymenujem iba niektoré kapitálové investície čo idú 

na školy a školské zariadenia a sú zahrnuté v rozpočte. ZŠ J.Fándlyho 120 000 € atletická 

dráha, ZŠ J.A.Komenského 30 000 € na maľovanie bloku A, 30 000 € detské ihriská, ZUŠ 

3 000 € nákup notebookov, 2 000 € klimatizačná jednotka, 2 500 € interaktívna tabuľa, MŠ 

D.Štúra chodníky, ohrievače vody, vymaľovanie všetkých jedálni, detské ležadlá, matrace, 

nové posteľné prádla, oprava fasády Fádlyho, MŠ Komenského oprava elektrorozvodov na 

Podzámskej ul.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.88/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ odporúča MsZ prerokovať a schváliť návrh 

rozpočtu mesta na rok 2021-2023. 

Hlasovanie: 

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

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

6. Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi na rok 2021 

TK – Môže bývať Vaša komisia tak ako je zaužívané v pondelky o 15.30? 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.89/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ odporúča MsZ prerokovať a schváliť 

harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi na rok 2021. 

Hlasovanie: 

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

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

7. Byty 

JV – Prišla žiadosť o výmenu bytov. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.90/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje výmenu nájomcov na bytoch č.6 na 

Čepenskej ul. a byte č.404, Dolnomajerská 23A od 01.01.2021. 

Hlasovanie: 

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

Proti            0         

Zdržal sa 0 
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8. Rôzne 

SK – Prvý materiál je o prebytočnosti majetku mesta Sereď – mobilné basketbalové koše. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.91/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ odporúča MsZ prerokovať a schváliť 

prebytočnosť majetku. 

Hlasovanie: 

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

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

SK – Druhý materiál je žiadosť ŠKF o zmenu súm na jednotlivých položkách čo sa týka im 

pridelenej dotácie a podmienok použitia fin. prostriedkov. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.92/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje žiadosť ŠKF o zmenu použitia 

finančných prostriedkov na položkách. 

Hlasovanie: 

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

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

 

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 1. 12. 2020 

zapísala: Vadovičová 

 

 

 

Táto zápisnica je len skráteným zápisom rokovania komisie.  

Celý priebeh Školskej športovej a bytovej komisie je dostupný na linku: 
https://www.youtube.com/watch?v=LnCDX06kkL4 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LnCDX06kkL4

