Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 08.11.2016 so
začiatkom o 15.30 hod. a ukončením o 16.40 hod.
Prítomní: MUDr. M. Bucha, E. Šúry, M. Koričanský, P. Karmažinová, D. Matušková,
Bc. A. Dúbravec, V. Gašparíková
Ospravedlnení: Mgr. M. Némethová, PhDr. Z. Macurová
Hostia: Bc. Veselický, 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 prijala
Uznesenie č. 9/2016
A. Schvaľuje
Program zasadnutia komisie:
1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
2. Prejednanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky
3. Príprava rozpočtu mesta Sereď na rok 2017
4. Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta
Sereď
5. Výzvy na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 7/2012
6. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania
príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov
7. Rôzne
Hlasovanie: prítomných:6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
2/ 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. 10/2016
A. Odporúča
1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Alici Krivošíkovej vo výške 50 €.
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Róbertovi Tulejovi vo výške 150 €.
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
3/ Príprava rozpočtu mesta Sereď na rok 2017
Ing. Krajčovič informoval členov komisie o príprave rozpočtu mesta Sereď na rok 2017, materiál bude
predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 10.11.2016
4/ Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta
Sereď
Členovia komisie boli oboznámení s jednotlivými návrhmi na ocenenie občanov, ktoré budú predmetom
rokovania na MsZ v Seredi, dňa 10.11.2016.

- Čestné občianstvo mesta Sereď – navrhovaní: Albert Kudela
Mgr. Jolana Čomajová
Komisia sociálna a kultúrna prerokovala žiadosti a prijala
Uznesenie č. 11/2016
A. Odporúča
- Alberta Kudelu a Mgr. Jolanu Čomajovú udeliť na ocenenie Čestné občianstvo mesta Sereď.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
- Cena mesta Sereď – navrhovaní: OZ Rodinné centrum MAMA klub Sereď
Wespa, Dopravná zdrav. služba, stredisko Sereď
ORF Cosmos Camping Sereď
p. Anna Lehocká
p. Ružena Scherhauferová
Komisia sociálna a kultúrna prerokovala žiadosti a prijala
Uznesenie č. 12/2015
A. Odporúča
- OZ Rodinné centrum MAMA klub Sereď udeliť na ocenenie Ceny mesta Sereď.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1
- p. Annu Lehockú udeliť na ocenenie Ceny mesta Sereď.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 5, proti: 2, zdržal sa: 0
- p. Ruženu Scherhauferovú udeliť na ocenenie Ceny mesta Sereď.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
B. Neodporúča
- Wespa, Dopravná zdrav. služba, stredisko Sereď udeliť na ocenenie Ceny mesta Sereď.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 0, proti: 6, zdržal sa: 1
- ORF Cosmos Camping Sereď udeliť na ocenenie Ceny mesta Sereď.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 0, proti: 7, zdržal sa: 0
5/ Výzvy na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 7/2012
Členovia komisie boli oboznámení s nasledovnými kritériami pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta
Sereď pre sociálnu a kultúrnu oblasť na rok 2017.
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 za rok 2016
1.
2.
3.
4.
5.

Doručenie žiadostí o dotáciu
: do 31.01.2017
Posudzovanie žiadostí
: do 28.02.2017
Oznámenie výsledkov procesu schvaľovanie žiadostí: do 14 dní od zasadnutia komisie,
ktorá posudzovala žiadosti
Uzatváranie zmlúv a ich zverejnenie
: priebežne počas celého roku 2017
Predloženie vyúčtovania dotácie
: do 15. 12. 2017
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. 13/2016
A. Schvaľuje
Kritériá pre poskytovanie dotácií na rok 2017 z rozpočtu mesta Sereď pre kultúrnu oblasť.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
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 za rok 2016
Doručenie žiadostí o dotáciu
: do 31.01.2017
Posudzovanie žiadostí
: do 28.02.2017
Oznámenie výsledkov procesu schvaľovanie žiadostí : do 14 dní od zasadnutia komisie,
ktorá posudzovala žiadosti
Uzatváranie zmlúv a ich zverejnenie
: priebežne počas celého roku 2017
Predloženie vyúčtovania dotácie
: do 15. 12. 2017
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. 14/2017
A. Schvaľuje
Kritériá pre poskytovanie dotácií na rok 2017 z rozpočtu mesta Sereď pre sociálnu oblasť.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
6. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania
príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov
Členovia komisie boli oboznámení s návrhom VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012
o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov.
- Návrh Mesto Sereď podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto „Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Sereď č. x/2016, ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 4/2012 o podmienkach
poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov“.
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/2012 zo dňa 14.2.2012 o podmienkach poskytovania
príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov sa mení nasledovne:
§ 3 ods. 1 znie:
Príspevok na stravovanie pre nepracujúcich seniorov sa poskytuje vo výške 0,50 € za jedno hlavné jedlo
(obed).
Čl. II.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. x/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Sereď č. 4/2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov
nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.
Komisia sociálna a kultúrna prerokovala Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012
o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov a prijala
Uznesenie č. 15/2016
A. Odporúča
Schváliť návrh VZN, ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 4/2012 o podmienkach poskytovania príspevku
na stravovanie nepracujúcich seniorov.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
7/ Rôzne
- Žiadosť o prenájom nebytových priestorov na Legionárskej ulici – členovia komisie boli oboznámení
so žiadosťou OZ POMOCNÍČEK o prenájom ďalších nebytových priestorov na ul. Legionárskej, v ktorých
sídli Naša domová správa. Dôvodom je rastúci záujem detí so špeciálnymi potrebami v Dennom centre,
rozšírenie terapií a služieb a k tomu potrebných priestorov.
- M. Koričanský informoval členov komisie o pripravovaných programoch Domu kultúry v Seredi.
- členovia komisie boli oboznámení so stavom rozpočtu na rok 2016 vyčleneného na úhradu pohrebných
nákladov pre občanov mesta Sereď, ktorých nemá kto pochovať. K dnešnému dňu mesto pochovalo 4
občanov.

- Bc. Veselický informoval členov komisie o oznámení, ktoré podala p. Števčíková. Poukázala na stav
historických pamiatok v meste Sereď, o upriamenie pozornosti na opravu a rekonštrukciu týchto pamiatok
a zároveň vyčlenenie financií v rozpočte.
Komisia sociálna a kultúrna prerokovala oznámenie p. Števčíkovej a prijala
Uznesenie č. 16/2016
A. Odporúča
Stretnutie s p. Františkom Šmigrovským.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a ukončil
zasadnutie komisie.

MUDr. Miroslav Bucha
predseda komisie
Zapísala dňa 09.11.2016, Ing. Mária Mrnková

