
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 23.02.2015 so začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 18.00 hod. 

 

Prítomní: MUDr. M. Bucha, E. Šúry, M. Koričanský, P. Karmažinová, Mgr. M. Némethová, 

D. Matušková, Bc. A. Dúbravec, V. Gašparíková, PhDr. Z. Macurová  

Hostia: Bc. Ľ. Veselický, Ing. T. Krajčovič, M. Červenka 

 

1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

 

     Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie, ktorý privítal všetkých prítomných a 

oboznámil ich s následným programom.  

Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová prijala 

 

Uznesenie č. 4/2015 

 

A. Schvaľuje 

Program zasadnutia komisie:  

 

1.      Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

2.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie 

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

o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok 

4.   Prejednanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2015 – sociálna oblasť 

5.   Prejednanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2015 – kultúrna oblasť 

6.   Rôzne 

 

Hlasovanie: prítomných:8, za: 8, 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 

02.02.2015. 

Uznesenie č. 3/2015 – splnené 

 

3/ 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. 5/2015 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jozefíne Paldanovej vo výške 

100 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jánovi Bartekovi vo výške 20 

€. 

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

3. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jánovi Krausovi vo výške 50 €. 

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



B. Neodporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Štefanovi Valentínovi. 

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

 

4/  Prejednanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2015 – sociálna oblasť 

 

     Členom komisie boli predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2015 

v zmysle VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď - sociálna oblasť. Na 

túto oblasť je v rozpočte na rok 2015 vyčlenených 15.500,- €. 

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

a prijala 

 

Uznesenie č. 6/2015 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď klubu - Klub zdravotne 

postihnutých Sereď vo výške 4.500 € na projekt: rekondično – integračný pobyt pre členov 

klubu zdravotne postihnutých v Tatranskej Lomnici. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

2. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu -  Koménium 

Sereď vo výške 200 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

3. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď klubu - Klub zdravotne 

postihnutých Sereď vo výške 500 € na projekt: návšteva divadla, plavárne a iných kult. 

podujatí – Nitra, Trnava, Veľký Meder . 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

4. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď neziskovej organizácii - Teen 

Challenge Slovakia n.o. vo výške 300 € na projekt: nákup trvanlivých potravín pre klientov. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

5. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď neziskovej organizácii - Teen 

Challenge Slovakia n.o. vo výške 100 € na projekt: nákup kancelárskych potrieb, drogérie. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

6. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď  občianskemu združeniu - Rodinné 

centrum MAMA klub Sereď vo výške 700 € na projekt: organizovanie jednodňových 

rodinných podujatí. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

7. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Rodinné 

centrum MAMA klub Sereď vo výške 2.600 € na projekt: zabezpečenie . 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

8. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď zväzu -  Slovenský zväz zdravotne 

postihnutých detí a mládeže v Seredi vo výške 800 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

9. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Slnko 

jesene vo výške 2.800 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

10. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď neziskovej organizácii - Nezábudka 

Pata n.o. vo výške 100 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

11. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Protect 

work vo výške 300 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 



12. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - 

Pomocníček vo výške 2.300 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

13. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Rodičovké 

združenie  pri Obchodnej akadémii v Seredi vo výške 300 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

B. Neodporúča 

 

1. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď cirkevnej organizácii - Trnavská 

arcidiecézna charita. 
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 0, proti: 6, zdržal sa: 3 

 

5/  Prejednanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2015 – kultúrna oblasť 

 

     Členom komisie boli predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2015 

v zmysle VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď - kultúrna oblasť. Na 

túto oblasť je v rozpočte na rok 2015 vyčlenených 8.800,- €. Komisia sociálna, zdravotná, 

kultúrna a bytová prerokovala jednotlivé žiadosti o dotáciu a prijala 

 

Uznesenie č. 7/2015 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Spevácky 

zbor ZVON vo výške 1.000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

2. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - TJ Rozkvet 

Stredný Čepeň vo výške 400 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

3. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - GAUDETE 

vo výške 1.500 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

4. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď miestnemu odboru -  Matica 

slovenská vo výške 300 €. 
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

5. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Krásna 

hudba vo výške 1.100 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

6. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Občianske 

združenie Vodný hrad vo výške 800 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

7. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Mladá 

Sereď vo výške 600 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

8. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď cirkevnej organizácii - Evanjelický 

augsburského vyznania cirkevný zbor Trnava, dcérocirkev Sereď vo výške 150 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

9. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď cirkevnej organizácii - 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sereď vo výške 200 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

10. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - GOEL vo 

výške 200 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 



11. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu -Veteran 

Car Club Galanta vo výške 800 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

12. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď spolku - Regionálny spolok 

včelárov Slovenska  Sereď vo výške 250 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

B. Neodporúča 

1. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Združenie 

pre rozvoj regionálnej kultúry  
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 0, proti: 9, zdržal sa: 0 

2. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Občianske 

združenie HIP HOP FAKULTA 
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 0, proti: 9, zdržal sa: 0 

3. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Občan 

rozhodni  
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 0, proti: 9, zdržal sa:  

 

6/ Rôzne 

 

- komisie sa zúčastnil p. Červenka, ktorý prezentoval projekt v žiadosti o dotáciu  v kultúrnej 

oblasti 

- Bc. Veselický poukázal na náplň a predmet činnosti komisie v jednotlivých oblastiach.  

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval všetkým za účasť 

a ukončil zasadnutie komisie.                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                               MUDr. Miroslav Bucha  

                                                                                                   predseda komisie 

 

 

Zapísala dňa 25.02.2015, Ing. Mária Mrnková 


