Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa
24.04.2017 so začiatkom o 16.00 hod. a ukončením o 17.00 hod.
Prítomní:, P. Karmažinová, Mgr. M. Némethová, V. Gašparíková, E. Šúry, M. Koričanský,
D. Matušková
Ospravedlnení: MUDr. M. Bucha, PhDr. Z. Macurová, Bc. A. Dúbravec
Hostia: Bc. Ľ. Veselický
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. 7/2017
A. Schvaľuje
Program zasadnutia komisie:
1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
2. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie
3. Záverečný účet mesta Sereď za rok 2016
4. Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2016
5. Príprava XVIII. Seredského hodového jarmoku
6. Kultúra v meste Sereď v r. 2017
7. Rôzne
Hlasovanie: prítomných:6, za: 6, 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
13.03.2017.
Uznesenie č. 6/2017 – splnené
3/ Záverečný účet mesta Sereď za rok 2016
4/ Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2016
Členovia komisie boli informovaní o záverečnom účte mesta Sereď za rok 2016 ako o
správe o hospodárení Domu kultúry v Seredi za rok 2016. Jednotlivé materiály budú
predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 27.04.2017.
5/ Príprava XVIII. Seredského hodového jarmoku
Vzhľadom k neúčasti p. riaditeľa Domu kultúry v Seredi nebolo možné prerokovať tento
bod programu.

6/ Kultúra v meste Sereď v r. 2017
M. Koričanský - informoval členov komisie o pripravovaných programoch Domu kultúry
v Seredi na rok 2017, oboznámil členov komisie o zrušených akciách – Mama Mia Tour
ABBA SHOW, z dôvodu nízkeho počtu predaných lístkov a Kaiser a Lábus z dôvodu
choroby účinkujúceho.
7/ Rôzne
- členovia komisie boli oboznámení s 2 žiadosťami o poskytnutie jednorazovej sociálnej
dávky p. Miroslavy Kincelovej a p. Márie Kňažíkovej. Žiadosti boli už vybavené, nakoľko
uplynula už 30 dňová lehota na vybavenie. Z tohto dôvodu neboli predložené na rokovaní
komisie. Obom žiadateľkám bola primátorom mesta schválená dávka vo výške 150 €.
Bc. Veselický - informoval členov komisie o situácii v Redakčnej rade Seredských noviniek,
poukázal na prácu členov v redakčne, za ktorú nedostávajú odmenu, poukázal na nedostatok
členov v redakčnej rade a zároveň požiadal členov komisie o spoluprácu pri hľadaní nových
členov do redakčnej rady s možnosťou odmeňovania.
D. Matušková – informovala členov komisie o FLORA FESTE Sereď, ktorý sa bude konať
v dňoch 30.4. a 01.05.2017 na Námestí slobody. Z pripravovaných akcií je to napr.
účinkovanie speváckych súborov, divadelného predstavenia pre deti, vystúpenie skupín,
historické remeslá s trhovým richtárom a jeho strážou, rôzne hry pre deti i dospelých.
Po prerokovaní všetkých bodov programu Mgr. Némethová poďakovala všetkým za účasť
a ukončila zasadnutie komisie.

Mgr. Marta Némethová
poverená vedením komisie
Zapísala dňa 25.04.2017, Ing. Mária Mrnková

