
Z á p i s n i c a  

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

07.12.2015 so začiatkom o 16.00 hod. a ukončením o 16.30 hod. 

 

Prítomní: M. Koričanský, D. Matušková, Bc. A. Dúbravec, V. Gašparíková,  P. 

Karmažinová, PhDr. Z. Macurová, E. Šúry  

Ospravedlnení: MUDr. M. Bucha, Mgr. M. Némethová 

Hostia: Ing. T. Krajčovič 

 

1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

 

     Zasadnutie komisie otvorila V. Gašparíková, ktorá privítala všetkých prítomných a 

oboznámila ich s následným programom.  

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

 

Uznesenie č. 23/2015 

 

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  

4.    Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2016 – 2018 

5.    Program hosp. a soc. rozvoja mesta Sereď na roky 2015 - 2024 

6.    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 

09.11.2015. 

Uznesenie č. 20/2015 - splnené 

 

3/ 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. 24/2015 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Dane Andrisovej vo výške 70 €. 

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

2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ľubomírovi Haberlandovi vo 

výške 100 €. 

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



4/ Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2016 – 2018 

5/ Program hosp. a soc. rozvoja mesta Sereď na roky 2015 – 2024 

 

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

MsZ v Seredi, dňa 10.12.2015. Ing. Krajčovič informoval členov komisie o návrhu 

viacročného rozpočtu ako i o pripravovanom PHSR. 

 

5/Rôzne 

 

     M. Koričanský informoval členov komisie o  pripravovaných programoch Domu kultúry v 

Seredi.  

 

     Po prerokovaní všetkých bodov programu V. Gašparíková poďakovala členom komisie za 

účasť a ukončila zasadnutie komisie.                                                           

 

 

 

 

                                                                                               MUDr. Miroslav Bucha  

                                                                                                   predseda komisie 

 

 

Zapísala dňa 09.12.2015, Ing. Mária Mrnková 


