
Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Seredi,  

ktoré sa konalo dňa 4.mája 2010 v malej zasadačke MsÚ v Seredi  
so začiatkom o 15,30 hod. a ukončením o 16,35 hod.  

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

Uznesenie č. 58/2010 
A. Schvaľuje 
Program zasadnutia komisie a jeho doplnenie nasledovne: 

1. Prejednanie žiadostí občanov o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky   
2. Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Sereď – Klub ZP 
3. Informácie o projekte „Domov dôchodcov Senior“ a o schválení Komunitného plánu 

sociálnych služieb 
4. Akcia „Sviatok matiek“ 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
1/Prejednanie žiadostí občanov o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky 
tajomníčka komisie – informovala, že z rozpočtovanej sumy 5 975 € na jednorazové sociálne 
dávky bolo doposiaľ vyčerpaných 2 213,55 € a následne oboznámila prítomných s novými 
žiadosťami občanov o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.  
 
Sociálno-zdravotná komisia prerokovala a prijala  

 
Uznesenie č. 59/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jaroslavovi Mičányimu vo výške 
27,67 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 8, za:8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 60/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Márii Orlickej vo výške 80 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 8, za:8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 61/2010 
A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Alexandrovi Stojkovi vo výške 30 
€. 
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B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 8, za:8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 62/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jozefovi Stojkovi vo výške 30 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 8, za:8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 63/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Róbertovi Hoštákovi vo výške 100 
€. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 8, za:8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 64/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Erikovi Berecovi vo výške 60 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 8, za:8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 65/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Juliane Sojkovej vo výške 70 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 8, za:8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
2/Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Sereď -  Klub ZP 
predsedníčka komisie informovala, že p. Šúry sa zo zasadnutie komisie ospravedlnil, ale 
tlmočí žiadosť Klubu zdravotne postihnutých o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď 
vo výške 150 €. Dotácia by mala byť použitá na nákup občerstvenia a materiálu ako 
príspevok na realizáciu športovo-zábavného dňa „S úsmevom bez bariér“, ktorý organizuje 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta pre ťažko zdravotne postihnuté deti z okresu 
Galanta na ranči pri Galante. Termín konania akcie bude zverejnený. V rozpočte mesta na 
dotácie poskytované v zmysle VZN Mesta Sereď č. 5/2006 – sociálna oblasť zostala 
nevyčerpaná finančná čiastka vo výške 1 597 €.  
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Sociálno-zdravotná komisia prerokovala a prijala 
 

Uznesenie č. 66/2010 
A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Klub zdravotne postihnutých Sereď vo výške 150 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
3/ Informácie o projekte „Domov dôchodcov Senior“ a o schválení Komunitného plánu 
sociálnych služieb 
predsedníčka komisie informovala, že na zasadnutí MsZ v Seredi, ktoré sa konalo v dňoch 20. 
a 21.4.2010 bolo schválené, že Mesto Sereď predloží žiadosť o nenávratný finančných 
príspevok za účelom realizácie projektu „Domov dôchodcov Senior – Sereď“, ktorého ciele 
sú v súlade s platným územným plánom mesta Sereď a s platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Sereď. Mesto Sereď sa bude na financovaní projektu podieľať 
finančnou čiastkou vo výške 5% z oprávnených nákladov, t.j. 75 600 €, na ktoré si bude 
musieť zobrať úver.  
Ako ďalej informovala predsedníčka komisie na zasadnutí MsZ bol schválený aj Komunitný 
plán sociálnych služieb, bez pripomienok, KPSS je zverejnený na webovej stránke mesta 
Sereď.  
 
4/Akcia „Sviatok matiek“ 
predsedníčka komisie – sociálno-zdravotná komisia spolu s oddelením vnútornej správy MsÚ 
každoročne organizujú akciu „Sviatok matiek“ pred Obchodným domom Jednota. 
Predsedníčka komisie sa z príprav a konania tejto akcie ospravedlnila, vzhľadom na rodinné 
záležitosti.  
K.Funtalová – navrhla, aby sa vzhľadom na už pomerne vysoký dátum, táto akcia tento rok 
nekonala a ušetrené finančné prostriedky sa presunú na realizáciu kultúrno-spoločenskej akcie 
„Bližšie k sebe“ v novembri t.r.  
 
Sociálno-zdravotná komisia prerokovala a prijala 
 

Uznesenie č. 67/2010 
A. Neodporúča 
Organizovať akciu „Sviatok matiek“ a ušetrené finančné prostriedky použiť na realizáciu 
akcie „Bližšie k sebe“ v novembri t.r.  
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
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 05.05.2010             
 


