Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 09.11.2015
so začiatkom o 16.00 hod. a ukončením o 16.30 hod.
Prítomní: M. Koričanský, Mgr. M. Némethová, D. Matušková, Bc. A. Dúbravec,V. Gašparíková,
P. Karmažinová, PhDr. Z. Macurová
Ospravedlnení: MUDr. M. Bucha, E. Šúry
Hostia: Ing. T. Krajčovič
1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
Zasadnutie komisie otvorila Mgr. Némethová, ktorá privítala všetkých prítomných a oboznámila
ich s následným programom.
Komisia sociálna a kultúrna prijala
Uznesenie č. 19/2015
A. Schvaľuje
Program zasadnutia komisie:
1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
2. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie
3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2015
4. VII. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2015
5. Rôzne
Hlasovanie: prítomných:7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
2/ Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie
Členovia komisie boli informovaní s plnením uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 12.10.2015.
Uznesenie č. 16,18/2015 - splnené
3/ Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2015
Členom komisie bola predložená Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď – Rodinné centrum
MAMA klub Sereď na úhradu prevádzkových nákladov denného opatrovateľského centra pre deti
Stonožka.
Komisia sociálna a kultúrna prerokovala žiadosť a prijala
Uznesenie č. 20/2015
A. Odporúča
1. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Rodinnému centru MAMAklub Sereď vo
výške 9.000 €.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
4/ VII. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2015

Členovia komisie boli oboznámení s materiálom, ktorý bude predmetom rokovania na MsZ
v Seredi, dňa 12.11.2015. Ing. Krajčovič informoval členov komisie o VII. zmene rozpočtu mesta.
5/Rôzne
Členovia komisie boli oboznámení s nasledovnými kritériami pre poskytovanie dotácií z rozpočtu
mesta Sereď pre sociálnu a kultúrnu oblasť na rok 2016.
K r i t é r i á pre poskytovanie dotácií pre oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej
starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých:
1. podpora aktivít humanitárneho a charitatívneho charakteru zabezpečovaných a
organizovaných pre obyvateľov mesta, organizovanie podujatí pre deti z detského
domova, pre deti nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov mesta, pre seniorov
2. realizácia kultúrnych, telovýchovno-športových a turistických aktivít pre deti bez rodín a
pre deti zo sociálne odkázaných rodín
3. podpora aktivít zameraných na vytváranie podmienok na realizáciu kontaktov rodičov na
materskej dovolenke a ich detí
4. podpora činnosti zväzov a združení, ktoré pracujú na území mesta Sereď alebo poskytujú
služby občanom mesta Sereď a ktoré sú zamerané na oblasť humanity a charity
5. podpora a pomoc pre zdravotne postihnutých občanov (dospelých a detí), najmä projekty
na realizáciu rekondičných pobytov zdravotne postihnutých občanov zameraných na
upevňovanie vzťahov v rodinách zdravotne postihnutých a medzi rodinami navzájom
6. podpora aktivít zameraných na rozvoj kultúrnych a telovýchovno-športových aktivít
zdravotne postihnutých občanov a seniorov
7. podpora aktivít zdravotne postihnutých občanov ako doplnkových foriem ich liečenia,
pracovného a spoločenského uplatnenia, najmä sezónneho, či víkendového charakteru
8. vytváranie zdravého náhradného rodinného zázemia, hlavne u detí bez rodičov
9. projekty zamerané na podporu zdravia a preventívnu zdravotnú starostlivosť
10. zabezpečenie vlastných prostriedkov na spolufinancovanie projektov, predloženie
rozpočtu za predchádzajúci kalendárny rok
11. zverejnenie aktivít združenia realizovaných s finančnou podporou mesta prostredníctvom
webovej stránky Seredských noviniek v roku 2015
Doručenie žiadostí o dotáciu
: do 31.01.2016
Posudzovanie žiadostí
: do 29.02.2016
Oznámenie výsledkov procesu schvaľovanie žiadostí : do 14 dní od zasadnutia komisie,
ktorá posudzovala žiadosti
Uzatváranie zmlúv a ich zverejnenie
: priebežne počas celého roku 2016
Predloženie vyúčtovania dotácie
: do 15. 12. 2016
Poukázanie dotácie na účet žiadateľa
: do 30 dní od nadobudnutia účinnosti
zmluvy
Komisia sociálna a kultúrna prerokovala nasledovné kritéria poskytovania dotácií z rozpočtu
mesta Sereď pre sociálnu oblasť a prijala
Uznesenie č. 21/2015
A. Schvaľuje
Kritériá pre poskytovanie dotácií na rok 2016 z rozpočtu mesta Sereď pre sociálnu oblasť.

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
K r i t é r i á pre poskytovanie dotácií pre oblasť kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti
a kultúrnej aktivity:
doba existencie skupiny alebo činnosti jednotlivca a zameranie činnosti
najvýznamnejšie výsledky dosiahnuté za posledné obdobie
podiel skupiny alebo jednotlivca na kultúrno-spoločenskom živote mesta
prínos skupiny alebo jednotlivca na kladnej reprezentácii mesta v regióne i mimo neho
zabezpečenie vlastných prostriedkov na spolufinancovanie projektov, predloženie rozpočtu
za prechádzajúci kalendárny rok
6. realizácia propagácie mesta ako poskytovateľa dotácie
7. komisia pri posudzovaní žiadosti bude pri rozdeľovaní finančných prostriedkov prihliadať na
konkrétne aktivity zamerané na rozvoj kultúry a reprezentáciu mesta v kultúrnej oblasti
8. zverejnenie aktivít združenia realizovaných s finančnou podporou mesta prostredníctvom
webovej stránky Seredských noviniek v roku 2015
1.
2.
3.
4.
5.

Doručenie žiadostí o dotáciu
: do 31.01.2016
Posudzovanie žiadostí
: do 29.02.2016
Oznámenie výsledkov procesu schvaľovanie žiadostí: do 14 dní od zasadnutia komisie,
ktorá posudzovala žiadosti
Uzatváranie zmlúv a ich zverejnenie
: priebežne počas celého roku 2016
Predloženie vyúčtovania dotácie
: do 15. 12. 2016
Poukázanie dotácie na účet žiadateľa
: do 30 dní od nadobudnutia účinnosti
zmluvy
Komisia sociálna a kultúrna prerokovala nasledovné kritéria poskytovania dotácií z rozpočtu
mesta Sereď pre kultúrnu oblasť a prijala
Uznesenie č. 22/2015
A. Schvaľuje
Kritériá pre poskytovanie dotácií na rok 2016 z rozpočtu mesta Sereď pre kultúrnu oblasť.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
M. Koričanský informoval členov komisie o pripravovaných programoch Domu kultúry v Seredi.
Po prerokovaní všetkých bodov programu Mgr. Némethová poďakovala členom komisie za účasť
a ukončila zasadnutie komisie.

MUDr. Miroslav Bucha
predseda komisie
Zapísala dňa 10.11.2015, Ing. Mária Mrnková

