
Z á p i s n i c a  

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

25.04.2016 so začiatkom o 15.30 hod. a ukončením o 16.00 hod. 

 

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

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

Ospravedlnení: MUDr. M. Bucha, E. Šúry 

Hostia: Ing. T. Krajčovič  

 

1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

 

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

oboznámila ich s následným programom.  

 

Komisia sociálna a kultúrna a bytová prijala 

 

Uznesenie č. 5/2016 

 

A. Schvaľuje 

Program zasadnutia komisie:  

 

1.       Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

2.    Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie 

3.    Návrh VZN mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 

4.    Správa o hospodárení Domu kultúry v Seredi za rok 2015 

5.    II. zmena rozpočtu na rok 2016 

6.    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 

15.02.2016. 

Uznesenie č. 2,3,4/2016 – splnené 

 

3/ Návrh VZN mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 

 

          Členovia komisie boli informovaní o Návrhu VZN mesta Sereď o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Sereď, ktoré má byť predmetom rokovania na MsZ dňa 28.04.2016. 

 

Komisia sociálna a kultúrna  prerokovala  návrh VZN a prijala 

 

Uznesenie č. 6/2016 

 

 Odporúča: 

Ponechať v platnosti schválené VZN mesta Sereď č. 7/2012 zo dňa 11.09.2012 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Sereď. 

 

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



 

4/ Správa o hospodárení Domu kultúry v Seredi za rok 2015 

 

           Členovia komisie boli informovaní o Správe o hospodárení Domu kultúry v Seredi za rok 

2015, ktorá má byť predmetom rokovania na MsZ dňa 28.04.2016. 

 

5/  II. zmena rozpočtu na rok 2016 

 

     Ing. Krajčovič informoval členov komisie o II. zmene rozpočtu mesta Sereď na rok 2016. 

Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 28.04.2016. 

 

8/ Rôzne 

 

- predloženie žiadosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 

o spoluprácu pri zabezpečení preventívnych zdravotno-výchovných aktivít „ Dni zdravia“ pre 

občanov mesta Sereď.    

 

Komisia sociálna a kultúrna  prerokovala  žiadosť a prijala 

 

Uznesenie č. 7/2016 

 

 Odporúča: 

 Vyhovieť žiadosti sumou vo výške 100 € z fondu daru primátora. 

 

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

   

- Mgr. Macurová informovala členov komisie o pripravovanej akcii „ Míľa pre mamu“, ktorá 

sa má konať dňa 07.05.2016. 

 

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

a ukončila zasadnutie komisie.                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                               MUDr. Miroslav Bucha  

                                                                                                   predseda komisie 

 

 

Zapísala dňa 26.04.2016, Ing. Mária Mrnková 


