
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 15.03.2012 so začiatkom o 15.30 hod. a ukončením o 17.15 hod. 

 

Prítomní: V. Gašparíková, P. Karmažinová, R. Áč, E. Šúry, M. Koričanský 

Ospravedlnení: MUDr. Bucha, MUDr. E. Krajčová, Mgr. M. Némethová, PhDr. Z. Macurová,   

Hostia: Mgr. S. Kováčová, PhDr. S. Adamčíková, K. Vavrová 

 

1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

 

Zasadnutie komisie otvorila p. Gašparíková, ktorá privítala všetkých prítomných a oboznámila ich 

s následným programom.  

Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prerokovala a prijala 

 

Uznesenie č. 18/2012 

A. Schvaľuje 

Program zasadnutia komisie nasledovne: 

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

2. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie 

3. Prejednanie žiadostí v zmysle VZN mesta Sereď č. 6/2004 o podmienkach poskytovania 

jednorazových dávok 

4. Prejednanie žiadostí  v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Sereď 

5. Návrh VZN mesta Sereď č. 5/2012 o oceňovaní občanov mesta Sereď 

6. Rôzne 

 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2/ Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie 

 

Členovia komisie boli oboznámení s plnením uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 16.02.2012.  

Uznesenie č. 12,13/2012 – splnené, nájomné zmluvy na byt č. 1 ul. Spádová 1144/18 a byt. č. 10 na    

ul. Spádová 1143/17 boli uzatvorené 

Uznesenie č. 14/2012 – splnené 

Uznesenie č. 15/2012 – zatiaľ nesplnené, žiadosť o odpredaj bytu bude predložená MsZ dňa 

19.04.2012 

Uznesenie č. 16/2012 – splnené, jednorazové dávky boli žiadateľom vyplatené 

Uznesenie č. 17/2012 - nesplnené, náležitosti ohľadne bytu č. 17 na ul. M.R. Štefánika 1152/20 

prerokované v bode č. 6 

 

3/ Prejednanie žiadostí v zmysle VZN mesta Sereď č. 6/2004 o podmienkach poskytovania 

jednorazových dávok 

 

Členovia komisie boli informovaní o jednotlivých žiadateľoch o jednorazové sociálne dávky. 

Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prerokovala jednotlivé žiadosti a prijala 

 

Uznesenie č. 19/2012 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Márii Forgáčovej vo výške 50 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Márii Dubskej vo výške 30 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

3. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Erikovi Berecovi vo výške 30 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 



4. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Milanovi Stojkovi vo výške 20 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

5. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Márii Beniánovej vo výške 40 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

B. Neodporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Rozálii Biháriovej. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

4/ Prejednanie žiadostí  v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta Sereď 

 

Členom komisie boli predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď - sociálna oblasť. Na túto 

oblasť je v rozpočte na rok 2012 vyčlenených 9000,- €. 

Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prijala 

 

Uznesenie č. 20/2012 

A. Odporúča 

Ponechať 5 % sumy v rozpočte mesta, t.j. 450 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prerokovala jednotlivé žiadosti o dotáciu a prijala 

 

Uznesenie č. 21/2012 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Zväzu Vojakov SR - klub Sereď vo výške 

100 €. 
Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

2. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Slovenskému červenému krížu v Seredi vo 

výške 50 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

3. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Občianskemu združeniu Materské centrum 

MAMAklub Sereď vo výške 2300 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

4. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď OZ Koménium Sereď vo výške 200 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

5. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Klubu zdravotne postihnutých Sereď vo 

výške 4000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

6. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Rodičovskému združeniu pri OA v Seredi vo 

výške 300 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

7. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Teen Challengu Slovakia n.o. 

Resocializačnému stredisku pre mužov Sereď vo výške 200 € na nákup kancelárskych potrieb pre 

administratívne zabezpečenie chodu zariadení. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

8. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Teen Challengu Slovakia n.o. 

Resocializačnému stredisku pre mužov Sereď vo výške 200 € na nákup vysávača a skrine pre 

zabezpečenie každodennej prevádzky. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

9. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Nezábudke Pata, n.o. Domov sociálnych 

služieb vo výške 100 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

10. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Združeniu STORM Nitra vo výške 200 €. 



Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

11. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých 

detí a mládeže vo výške 900 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Členom komisie boli predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď - kultúrna oblasť. 

Na túto oblasť je v rozpočte na rok 2012 vyčlenených 6000,- €. 

Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prijala 

 

Uznesenie č. 22/2012 

A. Odporúča 

Ponechať 10 % sumy v rozpočte mesta, t.j. 600 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prerokovala jednotlivé žiadosti a prijala 

 

Uznesenie č. 23/2012 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Speváckemu zboru ZVON vo výške 900 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

2. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď TJ Rozkvet Stredný Čepeň vo výške 200 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

3. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Speváckemu zboru GAUDETTE vo výške 

900 €. 
Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

4. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď MO Matice slovenskej vo výške 300 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

5. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď OZ Krásna hudba vo výške 600 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

6. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Združeniu pre rozvoj regionálnej kultúry vo 

výške 1500 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

7. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Rímskokatolíckej cirkvi - farnosť Sereď vo 

výške 500 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

8. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Dcérocirkvi Sereď vo výške 100 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

9. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Sinfoniete Bratislava vo výške 400 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

B. Neodporúča 

1. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Levkovi Eduardovi Sereď. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Členom komisie boli predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď k 700. výročiu založenia 

mesta Sereď. 

Na túto oblasť je v rozpočte na rok 2012 vyčlenených 5000,- €. 

Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prerokovala jednotlivé žiadosti a prijala 

 

Uznesenie č. 24/2012 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď OZ Vodný hrad vo výške 2000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 



2. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Združeniu pre rozvoj regionálnej kultúry vo 

výške 420 €. Tomuto združeniu už bola primátorom mesta schválená dotácia z tohto rozpočtu vo výške 

330 €, spolu bude poskytnutá dotácia vo výške 750 €. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

- Združeniu pre rozvoj regionálnej kultúry boli schválené dotácie na 2 projekty, členovia komisie 

navrhli, aby združenie odohralo pre akcie organizované mestom Sereď 4 koncerty v tomto roku 

zadarmo. 

- návrh p. Šúryho, aby sa pri rozdeľovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď prihliadalo na členskú 

základňu jednotlivých žiadateľov 

 

7. Návrh VZN mesta Sereď č. 5/2012 o oceňovaní občanov mesta Sereď 

 

PhDr. Adamčíková predniesla návrh VZN mesta Sereď č. 5/2012 o oceňovaní občanov mesta Sereď. 

Oboznámila členov komisie so zmenami v § 3 Druhy ocenení, ktoré sa zredukovali na 2 druhy: 

a) Čestné občianstvo mesta Sereď a  

b) Cena mesta Sereď, ďalej bola upravená výška peňažných ocenení v § 4 a § 5. 

 Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prerokovala návrh VZN mesta Sereď č. 5/2012 

o oceňovaní občanov mesta Sereď a prijala 

 

Uznesenie č. 25/2012 

 

A. Odporúča 

MsZ schváliť VZN mesta Sereď č. 5/2012 zo dňa 19.04.2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

7/ Rôzne 

 

Mgr. Kováčová informovala členov komisie o dražbe bytov, ktorá prebiehala dňa 17.02.2012. 

Vydražený bol 1-izbový byt č. 42, ul. Novomestská 43/42 za 25.800 €.  2-izbový byt č. 2, ul. 

Kasárenská 1002/51 vydražený nebol, z tohto dôvodu Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová 

prijala  

 

Uznesenie č. 26/2012 

A. Odporúča 

Opakovanú dražbu bytu č. 42 na Kasárenskej ul.1002/51, kde vyvolávacia cena bytu bude predstavovať 

sumu 50 % ceny bytu určenú  na základe  znaleckého posudku, ktorá sa môže znížiť až na 40 %. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

- ďalej informovala členov komisie o zaplatení podlžnosti Jána Barteka na nájomnom, byte č. 17, na ul. 

M.R. Štefánika 1152/20. Zároveň p. Bartek znovu požiadal o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. 

Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prijala 

 

Uznesenie č. 27/2012 

 

A. Odporúča 

Uzatvoriť novú nájomnú zmluvu na dobu určitú s Jánom Bartekom od 01.04.2012 - 30.06.2012. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

- ďalej informovala členov komisie o uvoľnenom 1-izbovom nájomnom byte č. 4 na ul. Čepeňská 

4305/122, ktorý z 8 záujemcoch vylosovala p. Andrea Bieliková.  

Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prijala 

 

 

 



Uznesenie č. 28/2012 

 

A. Odporúča 

Uzatvoriť novú nájomnú zmluvu na dobu určitú s p. Andreou Bielikovou na obdobie od 01.04.2012 - 

31.03.2015 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

- ďalej informovala členov komisie o uvoľnenom byte č. 15 na ul. Spádovej č. 1143/17. Tento byt je 

bezbariérový, bol prenajatý občianke mesta s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá zomrela. Nakoľko 

tento byt môže  byť znova prenajatý len osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a mesto Sereď 

eviduje len 1 žiadosť občana - p. Petra Sklenára, ktorý spĺňa túto podmienku, Komisia sociálna, 

zdravotná, kultúrna a bytová prijala 

 

Uznesenie č. 29/2012 

 

A. Odporúča 

Uzatvoriť novú nájomnú zmluvu na dobu určitú s Petrom Sklenárom na obdobie od 01.04.2012 - 

31.03.2015. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

- ďalej informovala členov komisie o uvoľnenom byte č. 13 na ul. Spádovej č. 1143/17. Tento byt je 

tak isto bezbariérový, bol prenajatý občianke s maloletým dieťaťom, ktoré má  ťažké zdravotné 

postihnutie a ktorá byt odovzdala k 29.02.2012. Tento byt môže  byť tak isto znova prenajatý len osobe 

s ťažkým zdravotným postihnutím, mesto Sereď ale toho času neeviduje žiadateľa, ktorý by spĺňal túto 

podmienku. Pán Šúry prisľúbil v radoch zdravotne postihnutých nájsť žiadateľa, ktorý by  túto 

podmienku spĺňal. Mesto eviduje 1 žiadosť na krátkodobý prenájom bytu - jedná sa o žiadosť p. 

Ľubomíra Hvojníka, Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prijala 

 

Uznesenie č. 30/2012 

 

A. Odporúča 

Uzatvoriť novú nájomnú zmluvu na dobu určitú s Ľubomírom Hvojníkom na obdobie od 16.03.2012 - 

30.06.2012. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

- ďalej informovala členov komisie o žiadosti p. Márie Súkenníkovej o prevod vlastníctva bytu. Jedná 

sa o byt, ktorého vlastníkom je mesto Sereď, nájomník nevykazuje dlh a má uzatvorenú zmluvu na 

dobu neurčitú.  

Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prijala 

 

Uznesenie č. 31/2012 

A. Odporúča 

Odpredať byt č. 7 na ul. Dolnomajerská č. 1235/6  v zmysle Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov  p. Márii Súkenníkovej. 

Hlasovanie: prítomných: 5, za:5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

     Po prerokovaní všetkých bodov programu p. Gašparíková poďakovala všetkým za účasť a ukončila 

zasadnutie komisie. 

 

                                                                                               MUDr. Miroslav Bucha  

                                                                                                   predseda komisie 

 

Zapísala dňa 16.03.2012, Ing. Mária Mrnková - tajomníčka komisie 


