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Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a bytovej pri MsZ v Seredi, ktoré 

sa konalo dňa 3.5.2011 so začiatkom o 16,00 hod. a ukončením o 17,30 hod. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: MUDr.Krajčová, M.Koričanský, E.Šúry, PhDr. Macurová, V.Gašparíková, 
P.Karmažinová, R.Áč 
Ospravedlnená: MUDr.Bucha, Mgr. Némethová 
Hosť: Mgr. Kováčová 

 
1/Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 
Zo zasadnutia komisie sa ospravedlnil predseda  MUDr. Miroslav Bucha, zasadnutie komisie 
otvorila tajomníčka, privítala prítomných aj hosťa – Mgr. Kováčovú, vedúcu oddelenia 
školstva, športu, kultúry a rodiny, ktorá má v kompetencii riešenie bytovej otázky.  
Tajomníčka komisie prečítala  program zasadnutia a požiadala o doplnenie programu 
o žiadosť o poskytnutie dotácie – žiadateľ: Slovenská provincia Kongregácie sestier sv.Cyrila 
a Metoda, Turzovka. 
E.Šúry žiadal doplniť program o prejednanie možnosti presťahovania Denného centra pre 
seniorov č. 2 do priestorov v Klube zdravotne postihnutých. 
P.Karmažinová požiadala o doplnenie programu o riešenie sociálnej situácie rodiny 
Kostínkových. 

 
Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prerokovala a prijala 

Uznesenie č. 30/2011 
A. Schvaľuje 
Program zasadnutia komisie a jeho doplnenie nasledovne: 

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov       
2. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie 
3. Predĺženie nájmu bytov 
4. Zmluva o správe bytov medzi mestom Sereď a MsBP – prejednanie 
5. Prejednanie žiadostí občanov o jednorazové sociálne dávky 
6. Prejednanie žiadosti o dotáciu – Slovenská provincia Kongregácie sestier sv.Cyrila 

a Metoda 
7. Možnosť presťahovania Denného centra č. 2 do priestorov Klubu ZP 
8. Prejednanie sociálnej situácie rodiny Kostínkových 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
2/Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie 
tajomníčka komisie – uviedla predmetný bod rokovania 
Uznesenie č. 23/2011 – splnené, dotácia z rozpočtu mesta 2 subjektom bola poskytnutá. 
Uznesenie č. 24/2011 – splnené, boli vydané rozhodnutia o poskytnutí jednorazových 
sociálnych dávok a dávky boli jednotlivým žiadateľom vyplatené. 
Uznesenie č. 25/2011 – Dodatok VZN č. 6/2004 o poskytovaní jednorazových sociálnych 
dávok nebol predložený na aprílové zasadnutie MsZ vzhľadom na veľmi rozsiahly program 
zasadnutia, bude predložený na júnové zasadnutie MsZ a navrhla ešte jednu zmenu – niektorí 
občania vracajúci sa z výkonu trestu odňatia slobody nemajú občiansky preukaz a nemôžu 
požiadať ani o jednorazovú dávku, ani o zaevidovanie na ÚP a vybavenie opakovanej 
sociálnej dávky. Preto by bolo vhodné poskytnúť im možnosť vybaviť si občiansky preukaz 
a jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytnúť vo vecnom plnení na vybavenie občianskeho 
preukazu v prípade, že s ním príde hodnoverná osoba, ktorá osvedčí totožnosť žiadateľa. 
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Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prerokovala a prijala 
Uznesenie č. 31/2011 

A. Odporúča 
MsZ v Seredi schváliť zmenu VZN č. 6/2004 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok 
nasledovne: 
Doplnenie Článku 2 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi o ods.6, ktorý znie: 
V prípade, že žiadateľ, ktorý sa vráti z výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody 
nemá občiansky preukaz  môže mu byť poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi na 
jeho vybavenie, ak totožnosť žiadateľa dosvedčí hodnoverná a pracovníkom úradu známa 
osoba. 
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi bude v tomto prípade poskytnutá žiadateľovi vecnou 
formou plnenia na vybavenie občianskeho preukazu – kolok a cestovné. 
Pôvodné odseky č. 6 a 7 sa menia na odseky 7 a 8. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie pripraviť na zasadnutie MsZ v Seredi návrh zmeny VZN č. 6/2004. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 26 a 27/2011 – Mgr. Kováčová informovala, že návrhy VZN Zásady 
hospodárenia s bytovým majetkom mesta Sereď a VZN, ktorým sa stanovujú zásady 
prideľovania nájomných bytov v meste Sereď budú predložené na septembrové zasadnutie 
MsZ v Seredi. 
Uznesenie č. 28/2011 – R.Áč informoval, že proces dražby nájomných bytov prebieha. 
Uznesenie č. 29/2011 – V.Gašparíková infomovala, že p. Cehláriková má ošetrujúcu lekárku 
MUDr.Štepánkovú, vyšetrenia u odborných lekárov však odmieta napriek tomu, že by boli 
v jej prípade potrebné, zamestnať sa nechce, stará sa o vnuka, ktorý podľa vyjadrenia zo školy 
chodí čistý, desiate si nosí, dotáciu na stravu nepoberá vzhľadom na skutočnosť, že nespĺňa 
podmienky na jej poskytnutie, ale v škole sa učiteľkám hladný nejaví a v učení napreduje.  
Uznesenie č. 14/2011 – p.Áč sa vrátil k žiadosti p.Stojkoviča o výmenu bytu – šetrenie v byte 
bolo vykonané, byt podľa jeho vyjadrenia vyzerá hrozne, výmena bytu neprichádza do úvahy 
a navyše, keďže p.Kužela nesúhlasí, výmena bytu ani nie je možná. 
 
Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prerokovala a prijala 

Uznesenie č. 32/2011 
A. Neodporúča 
Vyhovieť žiadosti Mareka Stojkoviča o výmenu bytu s p.Kuželom. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
3/Predĺženie nájmu bytov 
Členovia komisie boli oboznámení so žiadosťami o predĺženie nájmu na nájomných bytoch 
na Čepenskej ul. a na obecných bytoch na Trnavskej ceste.  
Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prerokovala a prijala 
 

Uznesenie č. 33/2011 
A.Odporúča 
1. Predĺžiť nájomnú zmluvu Marekovi Masarovičovi od 1.5.2011 do 30.4.2012 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

2. Predĺžiť nájomnú zmluvu Jánovi Žigovi do 1.5.2011 do 30.4.2012.  
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

3. Predĺžiť nájomnú zmluvu Ivone Balážovej od 1.6.2011 do 31.5.2012. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
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4. Predĺžiť nájomnú zmluvu Anne Majkovej od 1.6.2011 do 31.5.2012.  
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

5. Predĺžiť nájomnú zmluvu Karolovi Kuželovi od 1.5.2011 do 31.7.2011. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

6. Predĺžiť nájomnú zmluvu Marekovi Stojkovičovi od 1.5.2011 do 31.7.2011. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

7. Predĺžiť nájomnú zmluvu Ľubošovi Šimkovi a manželke od 1.5.2011 do 31.7.2011. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

B.Ukladá 
K.Funtalovej – referát rodiny oddelenia školstva, rodiny, kultúra a športu vyhotoviť nájomné 
zmluvy. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
4/Zmluva o správe bytov medzi mestom Sereď a MsBP – prejednanie 
Mgr. Kováčová predložila členom komisie návrh zmien v zmluve o správe bytov medzi 
mestom Sereď a MsBP, ktorý členovia komisie prejednali. 
Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prerokovala a prijala 
 

Uznesenie č. 34/2011 
A.Odporúča 
Zapracovať do zmluvy o správe bytom medzi mestom Sereď a MsBP nasledovné zmeny: 
1. v čl. I ods. 2 písm. a) sa text v zátvorke (pravidelne štvrťročne budú prílohy aktualizované: 
vždy k 31.3., 30.6.,30.9., a k 31.12. bežného roka) nahradí novým textom „(tieto bude správca 
aktualizovať vždy pri zmene stavu)“ 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

2. v čl. I ods. 2 písm. b) sa text upraví nasledovne :  
v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Zásady hospodárenia s bytovým 
majetkom mesta Sereď v platnom znení (ďalej len VZN) bude zabezpečovať dražbu bytov po 
neplatiacich nájomcoch prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie dražbu vykonávať 
a v zmysle podmienok stanovených vlastníkom bytov. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

3. V čl. IV ods.1 sa doplní text: „Výšku nájomného stanovuje Mesto Sereď tak aby bolo 
v minimálnej výške príspevku do fondu opráv domu +     odmena správcu. V prípade zmeny 
výšky príspevku do fondu opráv (rozhodnutie vlastníkov na schôdzi) túto skutočnosť správca 
neodkladne oznámi Mestu Sereď.“ 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

4. V čl. IV ods. 2 písm a) sa mení suma za správu na 5,35 €  
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

5. V čl. VII. ods. 4) sa mení nasledovne:  
„Táto zmluva ruší Zmluvu o výkone správy č. 1/2008/VS zo dňa 10.7.2008 vrátane Dodatku 
č. 1 a Dodatku č. 2 k predmetnej zmluve.“ 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

B.Ukladá 
Oddeleniu školstva, rodiny, kultúry a športu vypracovať Zmluvu o správe bytom medzi 
mestom Sereď a Mestským bytovým podnikom Sereď so schválenými zmenami. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
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5/Prejednanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky 
tajomníčka komisie – informovala, že z rozpočtovanej sumy 6 tis. € zostáva na prerozdelenie 
suma 3 379,57 €.  
Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prerokovala jednotlivé žiadosti a prijala 

Uznesenie č. 35/2011 
A. Odporúča 
1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jarmile Klčovej vo výške 40 €. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Márie Ševčíkovej vo výške 40 
€. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

3. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Zuzane Dudášovej vo výške 30 
€. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

4. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Denise Ščibrániovej vo výške 
50 €. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

5. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jane Rudej vo výške 20 €. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1 

B. Neodporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Zdene Stojkovej. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

C. Ukladá 
Ing. Mrnkovej vyhotoviť rozhodnutia  Mesta Sereď v zmysle prijatého uznesenia. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
6/ Prejednanie žiadosti o dotáciu – Slovenská provincia Kongregácie sestier sv.Cyrila 
a Metoda 
tajomníčka komisie predložila žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, žiadateľom je 
Slovenská provincia Kongregácie sestier sv.Cyrila a Metoda Turzovka a dotáciu chcú použiť 
na zorganizovanie detských letných táborov v Seredi pre deti zo sociálne odkázaných rodín. 
V rozpočte na prerozdelenie dotácií na sociálnu oblasť zostala čiastka 1 649€.  
Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prerokovala a prijala 

Uznesenie č. 36/2011 
A. Schvaľuje  
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Slovenskej provincii Kongregácie sestier sv.Cyrila 
a Metoda vo výške 500 €.  
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

7/Možnosť presťahovania Denného centra č. 2 do priestorov Klubu ZP 
E.Šúry navrhol možnosť presťahovania Denného centra pre seniorov č. 2 do priestorov 
v Klube ZP na prízemí, o tejto možnosti jednal aj s p.zástupcom Bc.Veselickým. Klub ZP 
platí za energie ročne cca 2 800 €, tajomníčka komisie uviedla, že v DC č. 2 sa za energie 
ročne vynakladá cca 2 500 €.  
E.Šúry uviedol, že presunom by sa ušetrili finančné prostriedky na energie a mesto by mohlo 
uvoľnenú nehnuteľnosť odpredať, je za to, aby náklady na energie pri prevádzkovaní DC 
a Klubu ZP v jednej budove išli na ťarchu mesta, nakoľko oni ako občianske združenie Klub 
ZP majú problémy s finančným krytím týchto nákladov. 
Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prerokovala a prijala 
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Uznesenie č. 37/2011 
A. Odporúča 
Prejednať s vedením mesta Sereď možnosť spojenia Denného centra pre seniorov č. 2 a Klubu 
ZP do jednej budovy, po prezretí týchto priestorov aj so zástupcami DC č. 2 a zvážení ich 
vhodnosti na stretávanie sa seniorov. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
8/Prejednanie sociálnej situácie rodiny Kostínkových 
P.Karmažinová – uviedla, že žiada riešiť sociálnu situáciu v rodine Kostínkových, kde sú 2 
maloleté deti, ktoré navštevujú ZŠ Fándlyho, deti sú zanedbané, mal. Nikola mala ísť 
s matkou na psychiatrické vyšetrenie, ale sa nedostavili, dotáciu na stravu poberajú, desiatu 
však nemajú, podľa vyjadrenia p.Karmažinovej je zanedbaná riadna výchova a výživa detí zo 
strany rodičov a sú porušované ich práva, v mieste trvalého pobytu sa rodina nezdržiava. 
E.Šúry – uviedol, že rodina býva v Hornom Čepeni, aj on má vedomosť o tom, že deti si 
chodia pýtať jedlo a sú zanedbané. 
Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prerokovala a prijala 

Uznesenie č. 38/2011 
A. Ukladá 
Referentke pre sociálnu oblasť – Ing. Mrnkovej vykonať sociálne šetrenie v rodine 
Kostínkových. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Po prerokovaní všetkých bodov programu tajomníčka komisie poďakovala za účasť 
a ukončila zasadnutie komisie.  
 
 
 
                                                                                               MUDr. Miroslav Bucha  
                                                                                                    predseda komisie 
 
 
 
Zapísala: PhDr. Silvia Adamčíková 
                tajomníčka komisie 
V Seredi, dňa 12.05.2011       
 
 


