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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 6 
zo zasadnutia komisie dňa 05. septembra 2022 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Informatívna správa o hospodárení škôl za I. polrok 2022(Mgr. Kováčová)  

3. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení (Mgr. Kováčová)  

4. IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 – školy (Mgr. Kováčová)  

5. Schválenie dotácie na rok 2022 pre šport – OZ ŠKF Sereď (Mgr. Kováčová)  

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Prítomní členovia: 

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

Michal Hanus (MH), Ing. Ondrej Kurbel (OK), Pavol Kurbel (PK) 

Hostia: Mgr. Silvia Kováčová (SK), Bc. Ľubomír Veselický (ĽV), Ing. Tibor Krajčovič (TK) 

Začiatok komisie:       15,30 hod 

Ukončenie komisie:    16,30 hod 

 

 

1.Otvorenie 

Predsedníčka komisie privítala prítomných členov a hostí.  Schválenie programu, doplnenie 

bodu rôzne.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.89/2022 

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

športovej a bytovej komisie dňa 05.09.2022 tak ako bol zverejnený. 

Hlasovanie: 

Za   6 MF, PK, OK, RS, SlK, MH 

Proti                0         

Zdržal sa        0 

 

 

2. Informatívna správa o hospodárení škôl za I. polrok 2022(Mgr. Kováčová)  
SK – Školy majú na tento rok energie zazmluvnené. Vidieť ich postupný nárast v čerpaní.  

PK – Máme ich nejako zabezpečené, aby nezdvihli zazmluvnené ceny energií? 

TK – Diverzifikujeme riziko. Celkovo sa to ale nedá na 100% zabezpečiť. Nárast spotreby je 

aj v súvislosti s COVID obmedzeniami v rokoch 2020 a 2021. 

MF – Nemala tieto správy najprv prerokovať aj Rada školy? 

SK – Rada školy sa vyjadruje k ročnej správe o hospodárení. 

MF – Poprosím info ohľadne prijatých detí do MŠ. 

SK – Na MŠ D.Štrúra sú prijaté všetky deti, ktoré dovŕšili 3 roky do 31.12. a na MŠ 

Komenského všetky deti, ktoré dovŕšili 3 roky do 31.8. 

ROZPRAVA 
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Uznesenie č.90/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala informatívnu správu 

o hospodárení škôl za I. polrok 2022 a odporúča MsZ zobrať na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za   6 MF, PK, OK, RS, SlK, MH 

Proti                0         

Zdržal sa        0 

Doplnenie informácie o neprijatých deťoch do materských škôl:  

Celkový počet vydaných rozhodnutí o neprijatí: MŠ KOM 13,  MŠ DŠ 35 

z toho počet detí prijatých na druhú MŠ: MŠ KOM 7, MŠ DŠ 17 

z toho, koľko bolo pre deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v Seredi a dovŕšili 3 roky do 31. 08. 

2022: MŠ KOM 0, MŠ DŠ: 0 

z toho, koľko bolo pre deti, ktoré majú trvalý pobyt v Seredi a nedovŕšili 3 roky k 31. 08. 

2022: MŠ KOM 7, MŠ DŠ 0 

Koľko žiadostí dostávate zvyčajne v priebehu šk. roka  o prijatie pre deti, ktoré v priebehu 

roka dovŕšia 3 roky okrem tých, ktorí si žiadosť o prijatie dali pri zápise v máji: MŠ KOM 2-

3, MŠ DŠ 5 

Počet detí so statusom dočasného útočiska z Ukrajiny prijatých: MŠ KOM 0, MŠ DŠ 0 

Celkovo teraz máme 24 neprijatých detí –  ktoré si podali prihlášku a 3 roky dosiahnu 

v priebehu šk. roka 2022/2023 a ešte sa v priebehu šk. roka môže vyskytnúť cca. 8 detí, tie 

budú prijaté ak niekto vypadne alebo až k 01. 09. 2023.  

 

3.Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení (Mgr. Kováčová) 

SK – Predstavila zmeny v návrhu VZN, ktoré bolo pripravené v súlade s uznesením MsZ č. 

141/2022.  

MF – Tento návrh nepodporím. Do budúcna by to bol precedens. Bola by to cesta pre 

jednotlivé kluby. Podľa mňa sme mali ísť cez novú výzvu, tak ako to určuje platné VZN. 

PK – Súhlasím, takto je to jednoúčelová záležitosť. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.91/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala 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.  

Hlasovanie: 

Za   2 SlK, RS 

Proti                3         MF, PK, MH 

Zdržal sa        1          OK 

Návrh neprešiel!!! 

 

 

4.IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 – školy (Mgr. Kováčová)  

SK – Zmeny sa týkajú asistentov učiteľov, školy v prírode, jazykové kurzy, presun 

príspevkov iných obcí na CVČ, úpravy mimorozpočtových prostriedkov, dotácie na stravu 

z ÚPSVaR, dotácie na školské pomôcky z ÚPSVaR, odmeny 500€... 

PK – Sú preplácané náklady na ukrajinské deti? 

TK – Áno sú preplácané štátom. 

ROZPRAVA 
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Uznesenie č.92/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala IV. zmenu rozpočtu mesta Sereď 

na rok 2022 – školy  a odporúča MsZ schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  6 MF, PK, OK, RS, SlK, MH 

Proti                0         

Zdržal sa        0 

 

5.Schválenie dotácie na rok 2022 pre šport – OZ ŠKF Sereď (Mgr. Kováčová)  

MF – Tento bod by sme podľa mňa nemali ani prerokovať, keďže VZN podľa ktorého by 

mala byť schválená dotácie ešte nie je ani schválené, platné a účinné. 

MH – Súhlasím s p.Fačkovcovou. 

PK – Som zvedavý na názor LPK. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.93/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala schválenie dotácie na rok 2022 

pre šport – OZ ŠKF Sereď a odporúča MsZ schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  1 RS  

Proti               5         SlK, MF, OK, PK, MH  

Zdržal sa        0          

Návrh neprešiel!!! 

 

Uznesenie č.94/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ odporúča stiahnuť z programu MsZ bod – 

Schválenie dotácie na rok 2022 pre šport – OZ ŠKF Sereď a prerokovať ho až po nadobudnutí 

právoplatnosti a účinnosti navrhovaného VZN,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení. 

Hlasovanie: 

Za  5 SlK, MF, PK, MH, OK  

Proti               0          

Zdržal sa        1          RS 

 

6. Rôzne  

JV – Informácie o bytoch. 

ĽV – Informácia o Seredských novinkách. 

ROZPRAVA 

 

7. Záver 

Predsedníčka poďakovala prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí. 

 

 

 

                                                                                 PaedDr. Slávka Kramárová, v.r.            

                                                  predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ 

 

 

 

V Seredi dňa 6. 9. 2022 

zapísala: Mgr. Vadovičová 


