Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 13.03.2017 so
začiatkom o 15.30 hod. a ukončením o 17.00 hod.
Prítomní:, P. Karmažinová, Mgr. M. Némethová, PhDr. Z. Macurová, Bc. A. Dúbravec, V. Gašparíková,
M. Koričanský, D. Matušková
Ospravedlnení: MUDr. M. Bucha, E. Šúry
Hostia: Mgr. Ing. D. Vargová, Mgr. F. Čavojský Bc. Ľ. 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. 5/2017
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. Kultúra v meste Sereď
5. 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 07.02.2017.
Uznesenie č. 2/2017 – 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. 6/2017
A. Odporúča
1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Petrovi Stojkovi vo výške 30 €.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Martinovi Stojkovi vo výške 50 €.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 6, proti: 1, zdržal sa: 0
4/ Kultúra v meste Sereď
Hlavným zámerom zasadnutia členov komisie bolo stretnutie s riaditeľom DK Mgr. Čavojským
a konateľkou SMS s.r.o. s Mgr. Ing. Vargovou a ich spoločné prerokovanie činnosti Domu kultúry v Seredi,
Seredského hodového jarmoku a Vianočných trhov.
A. Dom kultúry v Seredi
Členov komisie zaujímal technický stav DK, jeho následná koncepcia rekonštrukcie a opráv.
D. Matušková - navrhla odstránenia nevhodného loga z reštaurácie New York.

P. Karmažínová - poukázala na nedostatky v DK ( divadelná sála a priľahlé WC ), vysoko ocenila činnosť
riaditeľa DK a nedostatok prac. síl v DK. Zaujímala sa o rekonštrukciu bývalých priestorov „New Yorku“.
Ing. Krajčovič oboznámil členov komisie s postupnou drobnou rekonštrukciou DK. Práve prebieha
rekonštrukcia 7 WC, výmena podlahy pri vstupe, maliarske práce, komplet rekonštrukcia toalety na
priľahlom trhovisku) a zároveň poukázal na možnosť bodovania poslancov na rok 2018 na MsZ.
Mgr. Čavojský - na nedostatok prac. síl v DK reagoval možnosťou využitia chránenej dielne ako tomu je
v MsKS NOVA.
Bc. Veselický - navrhol pre členov komisie voľný vstup vždy v obmedzenom množstve na kultúrne
podujatia organizované DK. Členovia komisie by takto mohli priamo hodnotiť organizačnú a technickú
prípravu zabezpečenia podujatia. Tak isto vyzdvihol úlohu moderátora a prípravu na moderovanie.
B. Seredský hodový jarmok
D. Matušková - navrhla, aby remeselné stánky boli umiestnené na jednom priestore, hoci aj mimo hlavného
diania SHJ. Členovia komisie sa jednohlasne zhodli na námestí v malom parku. Zároveň poukázala na
hlučnosť hudby a prelínanie sa jednotlivých pesničiek pri kolotočoch a zaujímala sa o možnosť zníženia
ozvučenia. Zaujímala sa aj o možný predaj drobných upomienkových výrobkov domácej výroby.
PhDr. Macurová - bola za dotiahnutie na jarmok takých remesiel, kde by mohli byť zapojené do činnosti
deti i dospelí. Zároveň navrhla spoluprácu s riaditeľom DK, poukázala na vhodnosť možnosti moderovania
celého hodového jarmoku.
Úloha riaditeľa DK - do najbližšieho zasadnutia komisie pripraviť celkovú koncepciu hodového jarmoku,
rozloženie jednotlivých predajných stánkov, zoznam remeselných stánkov a občerstvenia na námestí, návrh
celého kultúrneho programu a moderátorov. Oboznámi členov komisie aj s personálnym zabezpečením SHJ
C. Vianočné trhy
PhDr.Macurová - poukázala na množstvo kultúrnych akcií a pekných akcií DK, ale zároveň podotkla, že
podľa nej kone a trampolíny k vianočným trhom nepatria. Hranie kapiel na vianočných trhoch by malo byť
v duchu Vianoc.
P. Karmažínová – chce riešiť slabú výzdobu vianočného stromčeka ako aj celkovú výzdobu vianočných
trhov, slabý repertoár v hudbe.
D. Matušková – upozornila na nedostatok stánkov, ktorých zloženie sortimentu je spojené s Vianocami,
upriamila pozornosť na usporiadanie domčekov, chýbajúci betlehem, odpadové koše ( sakle), ktorých
umiestnenie by mohlo byť riešené inak.
Členovia komisie navrhujú - dať ucelenú myšlienku vianočným trhom, výzdobe, hudbe, možnosť spolupráce
škôl, organizácií, jednotlivcov k príprave vianočných trhov. Riaditeľ DK bude o tom informovať na
septembrovej komisii.
5/ Rôzne
- členovia komisie boli oboznámení s rozdávaním potravinových balíčkov prostredníctvom charity občanom
v hmotnej núdzi, ktoré sa má uskutočniť 15.3.2017.
- Bc. Veselický informoval členov komisie o neprispôsobivej rodine Dukaiových na ul. Kasárenská, ktorá sa
do Serede prisťahovala z Komjatíc. Rodina vychováva maloleté deti, je riešená sociálnou kuratelou.
Po prerokovaní všetkých bodov programu p. Gašparíková poďakovala všetkým za účasť a ukončila
zasadnutie komisie.

Vlasta Gašparíková
poverená vedením komisie
Zapísala dňa 14.03.2017, Ing. Mária Mrnková

