
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Seredi dňa 25.03.2010 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
Prítomní: Mgr. Némethová, Mgr. Vyhlídalová, V.Gašparíková, K.Funtalová, E.Šúry, 
MUDr.Kráľ 
Ospravedlnení: MUDr. Štepánková, V.Hanusová, S.Tvrdík, MUDr.Plézel, V.Kosíková. 
Sociálno-zdravotná komisia pri MsZ v Seredi prerokovala a prijala 
 

Uznesenie č. 35/2010 

A. Schvaľuje 
Program zasadnutia komisie a jeho doplnenie nasledovne: 

1. Prejednanie žiadostí občanov o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky   
2. Prejednanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Sereď  
3. Informácie o lekárskej službe prvej pomoci 

Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

1/Prejednanie žiadostí občanov o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky 
tajomníčka komisie – mimo  riadneho zasadnutia komisie bola 16.03.2010 vybavená žiadosť 
Jaroslava Nemčeka, ktorému zomrela stará matka, s ktorou žil v spoločnej domácnosti a mal 
výdavky na kúpu ošatenia na pohreb. So súhlasom predsedníčky komisie bola poskytnutá 
jednorazová dávka v hmotnej núdzi vo výške 40  €.  
Sociálno-zdravotná komisia prerokovala a prijala  
 

Uznesenie č. 36/2010 

A. Berie na vedomie 
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jaroslavovi Nemčekovi vo výške 40 €. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
 Tajomníčka komisie oboznámila prítomných s novými žiadosťami občanov o poskytnutie 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.  
Sociálno-zdravotná komisia prerokovala a prijala  

 

Uznesenie č. 37/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Miroslavovi Stojkovi vo výške 30 
€. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 38/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jozefovi Karvayovi vo výške 30 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 39/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jozefovi Kolárikovi vo výške 30 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 40/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ľudovítovi Szucsovi vo výške 100 
€. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 41/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Márii Lastovkovej vo výške 30 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 42/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Anne Mileovej vo výške 180 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 

  

Uznesenie č. 43/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Zdenke Ďurišovej vo výške 60 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 44/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Miroslave Šípošovej vo výške 50 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 45/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Milošovi Sabovi vo výške 60 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 46/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Alene Hostinovej vo výške 30 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2/Prejednanie žiadostí o dotácie z rozpočtu Mesta Sereď -  sociálna oblasť 
predsedníčka komisie informovala, že v rozpočte mesta bola na dotácie poskytované v zmysle 
VZN Mesta Sereď č. 5/2006 – sociálna oblasť vyčlenená finančná čiastka vo výške 13 327 € , 
zároveň navrhla, aby z uvedenej čiastky bola vyčlenená určitá suma ako rezerva pre 
žiadateľov, ktorí žiadosti o dotáciu podajú neskôr.  
Tajomníčka komisie informovala o jednotlivých projektoch žiadateľov o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu Mesta Sereď – sociálna oblasť.  
 
Sociálno-zdravotná komisia prerokovala a prijala 
 

Uznesenie č. 47/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre MO Slovenského červeného kríža Sereď vo výške 250 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 48/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Klub zdravotne postihnutých Sereď vo výške 5 500 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 49/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Oblastný výbor SZPB Galanta pre základnú organizáciu 
Sereď vo výške 250 €. 
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B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 50/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých detí a mládeže 
Sereď vo výške 2 250 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 51/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Materské centrum MAMAklub Sereď vo výške 1 850 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 52/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Teen Challenge Slovakia n.o. Resocializačné stredisko pre 
mužov Sereď vo výške 330 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 53/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Domov sociálnych služieb Nezábudka Pata n.o. vo výške 
400 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 54/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Združenie STORM pri UKF Nitra vo výške 300 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 55/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Sereď vo výške 300 € na 
projekt prevencie drogových závislostí. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 56/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Sereď vo výške 200 € na 
projekt na upevnenie jednoty v rodine. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 57/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Asociáciu zamestnávateľov Rómov o.z. Bratislava vo výške 
100 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Celková čiastka, ktorá bola rozdelená je 11 730 €, ako rezerva pre žiadateľov, ktorí si projekt 
podajú neskôr zostali finančné prostriedky vo výške 1 597 €.  
 
3/Informácie o LSPP 
Zástupca primátora mesta Mgr. Rampašek informoval o stretnutí lekárov slúžiacich na LSPP 
s riaditeľom polikliniky Ing. Bagárom za účasti primátora mesta Mgr. Vladimíra Vranoviča, 
ktoré sa konalo na pôde Mestského úradu v Seredi dňa 23.3.2010. Na stretnutí došlo k dohode 
lekárov s poskytovateľom lekárskej služby prvej pomoci, ktorým je Mestská poliklinika 
v Seredi. LSPP bude v priestoroch Mestskej polikliniky v Seredi naďalej prevádzkovaná od 
1.4.2010 do 31.12.2010, poskytovateľ LSPP sa obráti so žiadosťou o poskytnutie finančných 
prostriedkov na prevádzkovanie LSPP na Mestské zastupiteľstvo v Seredi.  
 
Po prerokovaní všetkých bodov programu predsedníčka komisie poďakovala za účasť a 
ukončila zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Seredi.  
 
                                                                                               Mgr. Marta Némethová 

                                                                                                  predsedníčka komisie 
Zapísala: PhDr. Silvia Adamčíková 
                tajomníčka komisie 
V Seredi, dňa 26.03.2010             
 


