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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 
 

Zápisnica č. 5 
zo zasadnutia komisie dňa 6. septembra 2021 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2021 (Mgr. 

Kováčová)  

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. xx/2021 o určení spádových 

materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď (Mgr. Kováčová)  

4. V. zmena rozpočtu na rok 2021 - školy (Mgr. Kováčová)  

5. Financovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepeňská ul. 

č.4305“ (Mgr. Kováčová)  

6. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Jana Amosa Komenského 

(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), Pavol Kurbel (PK) 

PhDr. Michal Hanus (MH) 

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

 

Začiatok komisie:        15,30 hod 

Ukončenie komisie:     16,40 hod  
 

1.Otvorenie 

Predsedníčka komisie privítala prítomných členov a prečítala program komisie uvedený v 

pozvánke. Opýtala sa či má niekto niečo do bodu rôzne. 

MF – Chcela by som sa informovať či sa riešia školské byty na ZŠ J. Fándlyho. 

BV – Ja by som sa rada opýtala p. Starečka, v akom štádiu je momentálne výstavba 

futbalového štadióna. 

SK – Rada by som Vás informovala o projekte na MŠ Komenského. 
 

Uznesenie č.55/2021 

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

športovej a bytovej komisie dňa 06.09.2021 s doplnením do bodu rôzne podľa návrhov Ing. 

Fačkovcovej, p.Vydarenej a Mgr. Kováčovej. 

Hlasovanie: 

Za  7    MF, SlK, BV, RS, MH, OK, PK 

Proti            0        

Zdržal sa 0    
 

2.    Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2021 

/Mgr. Kováčová/ 

SK – Pani riaditeľky spracovali správy ohľadne hospodárenia škôl a školských zariadení za 

prvý polrok 2021. Ak máte nejaké otázky k predkladanému materiálu pýtajte sa. 

PK – Všimol som si, že majú všetci naplnený rozpočet na 36% až 40%, prečo? 
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SK – Je to čerpanie za 5 mesiacov. 

ROZPRAVA 
 

Uznesenie č.56/2021 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala Informatívne správy 

o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2021, odporúča MsZ prerokovať 

a zobrať na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za  7    MF, SlK, BV, RS, MH, OK, PK 

Proti            0        

Zdržal sa 0    
 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. xx/2021 o určení spádových 

materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď  /Mgr. Kováčová/  

SK – Návrh VZN je Vám predkladaný z dôvodu zmeny školského zákona, ktorý stanovil 

povinné predprimárne vzdelávanie pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

Stanovil obciam povinnosť určiť pre tieto detí spádové škôlky. 

MF – Bude postačovať kapacita škôlok? 

SK – Kapacita zatiaľ postačuje. Máme umiestnené nie len všetkých predškolákov, ale aj 

všetky deti nad 3 roky, dokonca aj mladšej ak to dovolili kapacity. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.57/2021 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala, berie na vedomie návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č.xx/2021 o určení spádových materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď a odporúča MsZ prerokovať a uzniesť sa. 

Hlasovanie: 

Za  7    MF, SlK, BV, RS, MH, OK, PK 

Proti            0        

Zdržal sa 0    

 

4.V. zmena rozpočtu na rok 2021 - školy (Mgr. Kováčová)  

SK – V zmene sa aktualizujú finančné prostriedky. Ide predovšetkýcm o 28 000€ na 

hydroizoláciu na ZŠ J.A.Komenského poskytnutých zo ŠR, úprava nenormatívnych 

prostriedkov, 30 000€ zo ŠR na modernizácia priestorov na ZŠ J. Fándlyho, úprava 

originálnych kompetencii dofinancovanie nákladov na asistentov učiteľa. Úprava 

mimorozpočtových príjmov na nákup potravín v školských jedálňach. 

ROZPRAVA 
 

Uznesenie č.58/2021 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala V. zmenu rozpočtu na rok 2021 – 

školy a odporúča MsZ prerokovať a schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  8    MF, SlK, BV, RS, MH, OK, PK, NK 

Proti            0        

Zdržal sa 0    
 

5. Financovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepeňská 

ul. č.4305“ (Mgr. Kováčová)  

SK – V októbri 2019 bol na MsZ schválený zámer realizácie rekonštrukcie obnovy bytového 

domu na Čepeňskej ul. 4305. V apríli 2021 MsZ súhlasilo s prípravou VO. Bola vysúťažená 
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cena 315 365,56€ bez DPH a taktiež stavebný dozor. Aktuálny materiál je potrebné schváliť 

k podkladom na žiadosť ŠFRB. Úver bude predstavovať cca. 75% z nákladov s 0% úrokom 

a splatnosťou na 20 rokov. Spoluúčasť mesta je okolo 91 000€. Navrhujeme použiť 30 000€ 

z fondu opráv bytového domu + 41 000 € z fondu rozvoja bývania z peňazí, ktoré sme získali 

z predaja bytov v minulosti + 20 000 € z rezervného fondu. Mesačná splátka by vychádzala 

okolo 1 197 €. Žiadosť podáme do konca septembra a ŠFRB má 100 dní na vyjadrenie.  

PK – Ceny išli hore. Nemôže sa preto suma navýšiť? 

SK – Cena bola vysúťažená v priebehu leta a bola podpísaná aj zmluva na takúto sumu. 

ROZPRAVA 
 

Uznesenie č.59/2021 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala a berie na vedomie Financovanie 

projektu „Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepeňská ul. č.4305“ a odporúča 

MsZ prerokovať a schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  8    MF, SlK, BV, RS, MH, OK, PK, NK 

Proti            0        

Zdržal sa 0    
 

6. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Jana Amosa Komenského 

(Mgr. Kováčová)  

SK – Zlučovaním škôl sa nám posunul harmonogram delegovania zástupcov do rady školy na 

ZŠ J.A.Komenského. Doteraz boli delegovaní p.Veselický, p. Irsák, p.Stareček a p.Dúbravec. 

ROZPRAVA 
 

Uznesenie č.60/2021 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala delegovanie zástupcov 

zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Jana Amosa Komenského a odporúča MsZ schváliť 

navrhovaných zástupcov. 

Hlasovanie: 

Za  8    MF, SlK, BV, RS, MH, OK, PK, NK 

Proti            0        

Zdržal sa 0    
 

7.   Byty /Mgr. Vadovičová/     

JV – Dostali ste žiadosť o výmenu bytov na Komenského ul. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.61/2021 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala žiadosť o výmenu bytov č. 4 a č.7 

na Komenského 4747 a súhlasí s výmenou k 01.10.2021. 

Hlasovanie: 

Za  8    MF, SlK, BV, RS, MH, OK, PK, NK 

Proti            0        

Zdržal sa 0    

 

JV – Informovala členov komisie o aktuálne situácii na bytoch vo vlastníctve mesta Sereď. 

SK – Informovala p. Fačkovcovú a ostatných členov ohľadne jej otázky o služobných bytoch 

na ZŠ J. Fándlyho. 

ROZPRAVA 
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Uznesenie č.62/2021 

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

stave bytov vo vlastníctve mesta Sereď.  

Hlasovanie: 

Za  8    MF, SlK, BV, RS, MH, OK, PK, NK 

Proti            0        

Zdržal sa 0    
 

8. Rôzne 

BV – V akom stave je výstavba štadióna? Ľudia sa ma pýtajú, dokonca som počula, že je to 

pozastavené a mesto je vinné. Stále sa vybavujú dokumenty? Už je to dlho. 

RS – Skončilo sa VO, pripravovala sa projektová dokumentácia, nový projekt budeme tento 

týždeň predstavovať na zväze a potom sa môže začať stavať hlavná tribúna. Zatiaľ budeme 

stavať tribúnu a 100 parkovacích miest. Financované to bude z 2 000 000€ ktoré sme dostali 

od štátu. 

TK – Dotáciu na výstavbu štadióna dostala SMS a nie mesto. Pokiaľ viem všetko stroskotalo 

na veľkej EIA preto sa zvolila alternatíva výstavby iba hlavnej tribúny a parkovacích miest. 

Mesto Sereď má vyhradené finančné prostriedky vo výške 750 000 €,  peniaze budú zasielané 

vždy po skončení časti prác, kvôli prípadnému nadlimitného zostatku c SMS, kde by platili 

záporné úroky.  

BV – Čo bude s tým betónom, čo je tam uložený na kope a prečo sa neodvezie? 

TK – Betón bude použitý po podrvení ako podklad na parkovacie miesta. 

ROZPRAVA 
 

Uznesenie č.63/2021 

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

výstavby futbalového štadióna. 

Hlasovanie: 

Za  8    MF, SlK, BV, RS, MH, OK, PK, NK 

Proti            0        

Zdržal sa 0    
 

SK – MŠ Komenského sa zapojila do projektu cez Pontis a má možnosť získať 10 000€ na 

modernizáciu. Je tam potrebná spoluúčasť 600€ z toho dôvodu je potrebný súhlas MsZ. 

ROZPRAVA 
 

Uznesenie č.64/2021 

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

a odporúča MsZ schváliť spolufinancovanie vo výške 600€. 

Hlasovanie: 

Za  8    MF, SlK, BV, RS, MH, OK, PK, NK 

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 07. 09. 2021 

zapísala: Vadovičová 


