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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 
 

Zápisnica č. 8 
zo zasadnutia komisie dňa 5. decembra 2022 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Informácia o projekte MŠ Komenského Školský dvor (Mgr. Kováčová)  

3. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní 

základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení 

neskorších nariadení (Mgr. Kováčová)  

4. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je mesto Sereď v znení neskorších nariadení (Mgr.    Kováčová)  

5. VI. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 školy (Mgr. Kováčová)  

6. Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2023 – 2025  

7. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2023  

8. Rôzne  

9. Záver 
 

 

Prítomní členovia: 

PaedDr. Slávka Kramárová (SlK), Božena Vydarená (BV), Bc. Anton Dúbravec (AD), Erik 

Štefanek (EŠ), Jozef Blaho(JB), Mgr. Martin Lámala (ML), Ing. Tibor Krajčovič (TK), Ing. 

Stanislav Horváth (SH) 

Hostia: Ing. Ondrej Kurbel (OK), Mária Fačkovcová (MF), Ing. Mariana Páleníková (MP), 

Mgr. Silvia Kováčová (SK) 

 

Začiatok komisie:        15,30 hod 

Ukončenie komisie:     16,30 hod 
 

 

1.Otvorenie 

Predsedníčka komisie privítala prítomných členov a hostí, prečítala program komisie uvedený 

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

SK – Do bodu Rôzne mám informácie ohľadne bytov. 
 

Uznesenie č.114/2022 

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

športovej a bytovej komisie dňa 05.12.2022. 

Hlasovanie: 

Za  7    SlK, BV, AD, EŠ, JB, TK, SH 

Proti            0 

Zdržal sa 0 
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2. Informácia o projekte MŠ Komenského Školský dvor (Mgr. Kováčová)  
SK –  MŠ potrebuje súhlas MsZ keďže projekt Školský dvor je so spoluúčasťou vo výške 

1050€, projekt má byť dokončení do 27.6.2023 v celkovej výške 20 976€. 

ROZPRAVA 
 

Uznesenie č.115/2022 

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

o projekte MŠ Komenského Školský dvor a odporúča MsZ schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  7    SlK, BV, AD, EŠ, JB, TK, SH 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

3. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní 

základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení 

neskorších nariadení (Mgr. Kováčová)  
SK – Predstavila materiál. Vychádza sa z čísiel k 15.9.2021 – úprava príspevku na prevádzku 

a mzdy na rok 2022 podľa výšky aktuálne poskytnutých fin. prostriedkov po zmenách 

rozpočtu. 

ROZPRAVA 
 

Uznesenie č.116/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh VZN mesta Sereď, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a 

školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení a odporúča MsZ prerokovať 

a uzniesť sa. 

Hlasovanie: 

Za  7    SlK, BV, AD, EŠ, JB, TK, SH 

Proti            0 

Zdržal sa 0 
 

4. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je mesto Sereď v znení neskorších nariadení (Mgr.    Kováčová)  

SK -  Toto VZN upravuje výšku poplatkov zákonných zástupcov detí. Navrhujeme zvýšiť 

príspevok v materských školách z 20 € na 30 €, poplatkov v školských kluboch detí z 15 na 

20 €. Rodičia na nákup potravín v školských jedálňach budú prispievať podľa finančných 

pásiem vydaných MŠVVŠ SR – v materských školách v 4. finančnom pásme a v základných 

školách v 3. finančnom pásme.  

SlK – Zvyšovanie je nevyhnutné. Všetky náklady stúpajú.  

BV – Boli podané nejaké pripomienky z verejnosti k VZN. 

SK – Zatiaľ nie, termín je do 8.12.2022. 

TK – Vo zverejnenom návrhu rozpočtu boli oproti roku 2022 ponížené finančné prostriedky 

na dotácie.  

SK – Na vykrytie výdavkov škôl a školských zariadení boli použité finančné prostriedky 

určené v podielových daniach na správu škôl.  

TK - Získané finančné prostriedky by mali byť zapracované v 1. zmene rozpočtu.  

Navrhujem pripomienkou k uzneseniu, aby boli získané fin. prostriedky účelovo viazané na 

oblasť školstva. 

MP – Finančné prostriedky budú zapracované do 1. zmeny rozpočtu po schválení VZN. Teraz 

je to predčasná požiadavka, keďže ešte nie sú schválené. 
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OK – Nevieme, čo nám ešte rok 2023 prinesie. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.117/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh VZN mesta Sereď, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď v znení neskorších 

nariadení  a odporúča MsZ prerokovať a uzniesť sa s pripomienkou, získané finančné 

prostriedky účelovo viazať na oblasť školstva v roku 2023. 

Hlasovanie: 

Za  8    SlK, BV, AD, EŠ, JB, TK, SH, ML 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

5. VI. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 školy (Mgr. Kováčová)  

SK – V oblasti školstva ide o zapracovanie finančných prostriedkov na prenesené 

kompetencie na normatívne a nenormatívne fin. prostriedky. Z väčšej časti ide o presuny 

a o zmenu účelu použitia, čo sa týka fin. prostriedkov určených na asfaltové ihrisko na ZŠ 

J.Fándlyho kde sa presúva 13 137€ do ŠKD. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.118/2022 

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

na rok 2022 – školy  a odporúča MsZ prerokovať a schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  8    SlK, BV, AD, EŠ, JB, TK, SH, ML 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

6. Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2023 – 2025  

SK- Zatiaľ nie je schválený štátny rozpočet, preto vychádzame z odhadov a z tohtoročných 

normatívov. Čísla budú zverejnené 30.1.2023 a budú zapracované do 1.zmeny rozpočtu. 

Školy majú v rozpočte na rok 2023 pokryté garantované navýšenie platov a ceny 

preddavkových platieb energií čo tvorí cca 95% ich rozpočtu. Ostatné náklady majú vykryté 

na úrovni tohto roka. Oprava a údržba je ponížená na čiastku 86 000€.  

TK – Odporúčam navýšiť preddavky (nie na 1/12) keďže ich všetky náklady idú hore. 

ROZPRAVA 
 

Uznesenie č.119/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh viacročného rozpočtu 

mesta Sereď na roky 2023-2025 a odporúča MsZ prerokovať a schváliť.  

Hlasovanie: 

Za  8    SlK, BV, AD, EŠ, JB, TK, SH, ML 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 
7. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2023  

OK – Návrh počíta so 6 zastupiteľstvami, ktoré by bývali tak ako je zvykom vo štvrtky. 

ROZPRAVA 
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Uznesenie č.120/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala harmonogram zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2023 a odporúča MsZ prerokovať a schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  8    SlK, BV, AD, EŠ, JB, TK, SH, ML 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

8. Rôzne 

SK – Uvoľňuje sa služobný byt na Garbiarskej, určený pre potreby polície. Byt bude 

pridelený v zmysle §11 bod 1) VZN č.3/2019. Rekonštrukcia bytu na ul. Námestí slobody 

pokračuje, ukončená by mala byť do 16.12.2022. Uvoľňuje sa aj 1-izbový byt na 

Komenského ul., losovanie bude 21.12.2022. 

MF – Čo s uvoľnenou garsónkou? 

SK – Tento bod pôjde na najbližšie MsZ.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.121/2022 

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

v majetku mesta Sereď. 

Hlasovanie: 

Za  8    SlK, BV, AD, EŠ, JB, TK, SH, ML 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

Členovia školskej športovej a bytovej komisie sa dohodli, že budú zasadať tak ako bolo 

zvykom v pondelky o 15.30hod, 10 dní pred zasadnutím MsZ. 

 

 

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 06. 12. 2022 

zapísala: Vadovičová 


