
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 02.02.2015 so začiatkom o 15.30 hod. a ukončením o 16.30 hod. 

 

Prítomní: E. Šúry, M. Koričanský, P. Karmažinová, Mgr. M. Némethová, D. Matušková, Bc. 

A. Dúbravec  

Ospravedlnení:, MUDr. M. Bucha, V. Gašparíková, PhDr. Z. Macurová,  

Hostia: PhDr. S. Adamčíková, Ing. T. Krajčovič 

 

1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

 

     Zasadnutie komisie otvorila PhDr. S. Adamčíková, ktorá privítala všetkých prítomných a 

oboznámila ich s následným programom.  

Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prerokovala a prijala 

 

Uznesenie č. 1/2015 

 

A. Schvaľuje 

Program zasadnutia komisie:  

 

1.      Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

2.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie 

3.   Štatút mesta 

4.   Rokovací poriadok MsZ 

5.   Stanovenie sobášnych dní a poplatkov za občianske obrady 

6.   Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za rok 2014 

7.   I. zmena rozpočtu na rok 2015 

8.   Prejednanie žiadostí občanov o jednorazové sociálne dávky v zmysle VZN č. 6/2004 

o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok 

9. Rôzne 

 

Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, 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 

25.11.2014. 

Uznesenie č. 36/2014 – splnené 

Uznesenie č. 37/2014 – splnené 

Uznesenie č. 38/2014 – splnené 

Uznesenie č. 39/2014 – splnené 

 

3/   Štatút mesta 

4/   Rokovací poriadok MsZ 

 

     Členovia komisie boli oboznámení s jednotlivými materiálmi, ktoré  budú predmetom 

rokovania na MsZ v Seredi, dňa 12.02.2015. 

 

5/   Stanovenie sobášnych dní a poplatkov za občianske obrady 

 



     PhDr. S. Adamčíková oboznámila členov komisie s materiálom, ktorý  bude predmetom 

rokovania na MsZ v Seredi, dňa 12.02.2015. Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna 

a bytová  prijala 

 

Uznesenie č. 2/2015 

 

A. Odporúča 

Schváliť materiál, ktorý  bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 12.02.2015 

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

 

6/   Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za rok 2014 

 

     Členovia komisie boli oboznámení s materiálom, ktorý  bude predmetom rokovania na 

MsZ v Seredi, dňa 12.02.2015. 

 

7/   I. zmena rozpočtu na rok 2015 

 

     Ing. Krajčovič informoval členov komisie o I. zmene rozpočtu mesta Sereď na rok 2015. 

Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 12.02.2015. 

  

8/ Prejednanie žiadostí občanov o jednorazové sociálne dávky  

 

     Členovia komisie boli informovaní o jednotlivých žiadateľoch o jednorazové sociálne 

dávky. 

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

 

Uznesenie č. 3/2015 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Karolovi Biharymu vo výške 

110 €. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Juliane Sojkovej vo výške 200 

€. 

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

3. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Renáte Tulejovej vo výške 80 

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

4. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ivane Kubányiovej vo výške 

150 €. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 4, proti: 2, zdržal sa: 0 

5. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Denise Grečovej vo výške 110 

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

6. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Margite Boršošovej vo výške 

80 €. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

7. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jane Rudej vo výške 80 €. 

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

8. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Milošovi Daňhelovi vo výške 30 

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



9. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Tomášovi Noszkayovi vo výške 

30 €. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

10. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Zuzane Stankovej vo výške 

180 €. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

11. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Marcele Polákovej vo výške 

50 €. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

12. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ľubomírovi Bartekovi vo 

výške 30 €. 

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

13. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Miroslave Šípošovej vo výške 

80 €. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

14. Schváliť poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci Vladimírovi Vančovi vo výške 

200 €. 
Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

9/ Rôzne 

 

     PhDr. S. Adamčíková oboznámila členov komisie o uskutočnenom losovaní 1-izbového 

nájomného bytu č. 104 na ul. Dolnomajerská 4470/23A, ktoré sa konalo 22.01.2015. 

Vylosovaným nájomcom sa stal Erik Káčer. Ďalej  oboznámila členov komisie o kontrole 

sociálnych bytov na ul. Trnavská 866/51. 

 

     Ing. T. Krajčovič informoval členov komisie o  Programe hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta Sereď na roky 2015 – 2024, ktorý je základným dokumentom pre riadenie 

samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, 

záujmových skupín a ďalších subjektov. Formuluje predstavu  spojenú s činnosťami 

a projektmi na jej zabezpečenie. 

 

     P. Karmažínová navrhla členom komisie, aby zasadnutie komisie prebiehalo o 16.30 hod. 

Členovia komisie sa dohodli na zasadnutiach komisie, ktoré budú prebiehať vždy v pondelok, 

týždeň pred zasadnutím MsZ, alebo podľa potreby. Najbližší termín komisie bol určený na 

23.02.2015 o 16.30. hod. 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu PhDr. S. Adamčíková poďakovala všetkým za 

účasť a ukončila zasadnutie komisie.                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                               MUDr. Miroslav Bucha  

                                                                                                   predseda komisie 

 

 

Zapísala dňa 03.02.2015, Ing. Mária Mrnková 


