
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 

20.04.2015 so začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 18.00 hod. 

 

Prítomní: E. Šúry, M. Koričanský, Mgr. M. Némethová, D. Matušková, Bc. A. Dúbravec, V. 

Gašparíková, PhDr. Z. Macurová  

Ospravedlnení: MUDr. M. Bucha, P. Karmažinová 

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

 

1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

 

     Zasadnutie komisie otvorila členka komisie V. Gašparíková, ktorá privítala všetkých 

prítomných a oboznámila ich s následným programom.  

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

 

Uznesenie č. 8/2015 

 

A. Schvaľuje 

Program zasadnutia komisie:  

 

1.      Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

2.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie 

3.    II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2015 

4.    Záverečný účet mesta Sereď za rok 2014 

5.    Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky pre rodinu Okoličányiových 

6.    Odpis pohľadávky za poskytovanie opatrovateľskej služby – Jozef Merva 

7.    Doplnenie členov redakčnej rady Seredských noviniek 

8.    Správa o hospodárení Domu kultúry za rok 2014 

9.      Prejednanie žiadostí občanov o jednorazové sociálne dávky v zmysle Smernice  

       „Podmienky poskytovania jednorazových sociálnych dávok“ 

10.  Rôzne 

 

Hlasovanie: prítomných:7, za: 7, 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 

23.02.2015. 

Uznesenie č. 5,6,7/2015 – splnené 

 

3.    II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2015 

4.    Záverečný účet mesta Sereď za rok 2014 

 

     Členovia komisie boli oboznámení s jednotlivými materiálmi, ktoré budú predmetom 

rokovania na MsZ v Seredi, dňa 23.04.2015. PhDr. Adamčíková informovala o II. zmene 

v rozpočte a navýšení rozpočtu o 2.000 € v dotáciách v zmysle VZN č. 7/2012 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Sereď - sociálna oblasť. Ďalej informovala o navýšení rozpočtu 

o 1.500 € pre občianku mesta Sereď – bezdomovkyňu  Máriu Beniánovú, ktorá je umiestnená 

v ZpS v Močenku. 

 

 

 



5.    Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky pre rodinu Okoličányiových 

 

     PhDr. Adamčíková informovala členov komisie o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej 

zbierky za účelom finančnej pomoci rodine Bohuslava Okoličányiho, ktorý prišiel 27.03.2015 

pri požiari o svoj príbytok. Návrh na vyhlásenie zbierky bude predmetom rokovania na MsZ 

v Seredi, dňa 23.04.2015. 

 

6.    Odpis pohľadávky za poskytovanie opatrovateľskej služby – Jozef Merva 

 

     PhDr. Adamčíková ďalej informovala členov komisie o pohľadávke Jozefa Mervu, ktorý 

dňa 22.01.2014 tragicky zomrel a mesto Sereď prihlásilo pohľadávku vo výške 1 564,62 € na 

Notárskom úrade JUDr. Melišíkovej v Seredi. V zmysle  § 16 ods. 4 Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Sereď môže mesto trvalo upustiť od vymáhania pohľadávky 

v prípade, že dlžník zomrel nemajetný. Návrh na odpis pohľadávky bude predmetom 

rokovania na MsZ v Seredi, dňa 23.04.2015. 

 

7.    Doplnenie členov redakčnej rady Seredských noviniek 

 

Ing. Krajčovič informoval členov komisie, že ku dňu rokovania MsZ v Seredi -  

23.4.2015 sa v priebehu ostatných dvoch rokov vzdali členstva v redakčnej rade postupne 

p. D. Kasáková Vašková, p. I. Sklenár, p. M. Dudášová a p. B. Koričanský. V záujme 

dodržania podmienok pre prípravu tlačených Seredských noviniek je potrebné, aby mestské 

zastupiteľstvo rozhodlo o doplnení redakčnej rady.  

 

8.    Správa o hospodárení Domu kultúry za rok 2014 

 

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

MsZ v Seredi, dňa 23.04.2015. 

 

9/ Prejednanie žiadostí občanov o jednorazové sociálne dávky  

 

     Členovia komisie boli informovaní o jednotlivých žiadateľoch o jednorazové sociálne 

dávky. 

Komisia sociálna a kultúrna  prerokovala  žiadosti a prijala 

 

Uznesenie č. 9/2015 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Lucii Baničovej vo výške 80 €. 

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

2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Martinovi Stojkovi vo výške 50 

€. 

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

3. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ivanovi Šiškovi vo výške 30 €. 

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

4. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Márii Beniánovej vo výške 150 

€. 

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

5. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Filipovi Danišovi vo výške 30 €. 

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

6. Schváliť poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci Bohuslavovi Okoličányimu vo 

výške 300 €. 



Hlasovanie: prítomných: 6, za: 5, proti: 1, zdržal sa: 0 

 

6/ Rôzne 

 

     Komisie sa zúčastnila Mgr. Kováčová, ktorá oboznámila členov komisie   s  materiálom, 

ktorý bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 23.04.2015. Jedná sa o kapacitné 

rozšírenie materských škôl. Mesto Sereď je zriaďovateľom 2 materských škôl, ktorých 

celková kapacita je 440 detí. V školskom roku 2014/2015 je do materských škôl v Seredi 

prijatých celkovo 469 detí. Na základe veľkého záujmu o prijímanie do materských škôl 

mesto Sereď stanovilo podmienku na prijatie: trvalý pobyt dieťaťa v meste Sereď k dátumu 

podania prihlášky.  26 detí nemá trvalý pobyt v meste Sereď. Neprijatých zostalo 45 detí, 

ktoré majú 3 roky v roku 2015 a 30 detí, ktoré budú mať tri rok y až v roku 2016. 

Záver: Mesto Sereď potrebuje rozšíriť kapacity materských škôl o 45 miest.  

Možnosti riešenia:  

1. Priestory na Ul. D. Štúra 

2.  priestory Obchodnej akadémie v Seredi 

 

     Ďalej bola členom komisie  predložená žiadosť Trnavskej arcidiecéznej charity o dotáciu 

z rozpočtu mesta Sereď na rok 2015 v zmysle VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Sereď - sociálna oblasť.  

Komisia sociálna a kultúrna prerokovala žiadosť o dotáciu a prijala 

 

Uznesenie č. 10/2015 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Trnavskej arcidiecéznej charite vo 

výške 1. 000 €.  

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

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

a ukončila zasadnutie komisie.                                                           

 

 

 

 

                                                                                                       - podpísané - 

                                                                                               MUDr. Miroslav Bucha  

                                                                                                   predseda komisie 

 

 

Zapísala dňa 22.04.2015, Ing. Mária Mrnková 


