Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa
20.06.2017 so začiatkom o 15.30 hod. a ukončením o 16.30 hod.
Prítomní:, P. Karmažinová, Mgr. M. Némethová, V. Gašparíková, E. Šúry, M. Koričanský,
PhDr. Z. Macurová, Bc. A. Dúbravec
Ospravedlnení: MUDr. M. Bucha, D. Matušková
Hostia: Mgr. F. Čavojský, Bc. Ľ. Veselický, Ing. T. Krajčovič
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. 8/2017
A. Schvaľuje
Program zasadnutia komisie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie
Informovanosť o XVIII. Seredskom hodovom jarmoku
Návrh na rozšírenie Redakčnej rady Seredských noviniek
Informovanosť občanov o dianí v meste
Sťažnosti na podujatia v meste
Riešenie problémového spolužitia
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky
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
24.04.2017.
3/ Informovanosť o XVIII. Seredskom hodovom jarmoku
Riaditeľ Domu kultúry v Seredi informoval členov komisie o kultúrnom programe XVIII.
Seredského hodového jarmoku, ktorý sa má konať v dňoch 23. – 25. júna 2017. Moderátorom
bude Johny Mečoch.
4/ Návrh na rozšírenie Redakčnej rady Seredských noviniek
Bc. Ľ. Veselický informoval členov komisie o zastúpení členov v Redakčnej rade
Seredských noviniek: Mgr. Stanislav Klačanský, Mgr. František Čavojský, Mgr . Katarína
Valábková a PaedDr. Mariana Kamenská. V roku 2015 sa Ing. Ľubomír Kyselý a Ing. Miloš
Mičáni členstva v redakčnej rade vzdali. Na doplnenie Redakčnej rady Seredských noviniek
boli navrhnutí:

1/ PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková, vedúca referátu životného prostredia na
MsÚ v Seredi
2/ Mgr. Ružena Scherhauferová, kronikárka mesta Sereď
Nakoľko členovia redakčnej rady doteraz neboli a aktuálne ani nie sú za prácu v RR
odmeňovaní, navrhuje schváliť odmeňovanie členov redakčnej rady za každé stretnutie
redakčnej rady podľa schváleného harmonogramu na úrovni člena komisie MsZ
Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 22.06.2017.
5/ Informovanosť občanov o dianí v meste
Členovia komisie boli informovaní o možnostiach informovanosti občanov o dianí
v meste, napr. vysielaním v mestskom rozhlase, kde si občania tiež majú možnosť vypočuť
nekomerčné oznamy, oznamy mesta, pozvánky na kultúrne a športové akcie na web stránke
mesta kedykoľvek. Od mája 2017 je v prevádzke vysielacie zariadenie Florian, ktoré
umožňuje priame hlásenie z počítača, opakované spustenie nahratých hlásení, prehrávanie
hudby, plánovanie hlásení na ľubovoľný dátum a čas. Okrem mestského rozhlasu na
oznamovanie sa používa úradná tabuľa (je umiestnená pred MsÚ a vo vestibule) + tabule po
meste, webstránka mesta, Seredské novinky v tlačenej podobe a na webe, reklamný panel na
MsKS NOVA, vo výnimočných prípadoch sa na nám výborne osvedčili služby sociálnej siete
„facebook“ (žihadielko, nájomné byty), podávanie správ osobne, telefonicky, emailom:
zamestnanci mesta a mestských organizácií.
Ohľadom komunikácie mesta s občanmi a organizáciami je už od 1.11.2016 v prevádzke
elektronická podateľňa cez Ústredný portál verejnej správy. V mesiaci máj 2017 boli služby
poskytované na mestskom úrade rozšírené o Integrované obslužné miesto IOM, ktoré
poskytuje možnosť vybaviť si výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra a list
vlastníctva.
Trh poskytuje ešte aj možnosti mobilných aplikácií (City monitoring, Odkaz pre starostu
a podobné). Každá z nich má pozitíva a aj negatíva. Platená/Neplatená služba. Vyžaduje
minimálne mobilný telefón (android) či iné mobilné zariadenie.
Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 22.06.2017.
6/ Sťažnosti na podujatia v meste
Členovia komisie boli informovaní o 2 sťažnostiach od občanov, ktoré sa týkajú rušenia
nočného kľudu. V prvej sťažnosti počas dní 27-28.05.2017 na amfiteátri v Seredi, kedy sa
konal majáles, druhá sťažnosť upozorňovala na rušenie nočného kľudu dňa 03.06.2017 na
kúpeľnom námestí a dňa 10.06.2017 v campingu, kde sa konal rokový festival.
Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 22.06.2017.
7/ Riešenie problémového spolužitia
Členom komisie bola predložená žiadosť od vlastníkov a užívateľov bytov v bytovom
dome na Legionárskej ulici 2998/14 o riešenie problémového spolužitia
s Jozefom
Práznovským, ktorý svojim chovaním vytvára dlhodobo neprijateľnú atmosféru a dochádza
k podozreniu vedomého – nevedomého poškodzovania spoločného majetku, zároveň jeho
správanie pohoršuje maloleté deti, je predpoklad možnosti nebezpečného konania ( napr.
unikajúci plyn).
Pracovníčkam MsÚ je menovaná osoba známa, p. Práznovský v r. 2016 požiadal
o opatrovateľskú službu, ktorá mu bola poskytovaná, avšak ani s jednou opatrovateľkou nebol
spokojný. Tč. nemá žiadnu opatrovateľku. Bolo mu navrhnuté vybavenie zariadenia pre

seniorov, nakoľko žije sám a je bezdetný ( s 2 neterami, ktoré má, nie je v kontakte ), ale
zariadenie rázne odmieta. Bola kontaktovaná i jeho všeobecná lekárka, ktorá objasnila, že nie
je možné proti jeho vôli odporučenie na psychiatrické vyšetrenie.
8/ Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky
Členovia komisie boli informovaní o jednotlivých žiadateľoch o jednorazové sociálne
dávky.
Komisia sociálna a kultúrna prerokovala žiadosti a prijala
Uznesenie č. 9/2017
A. Odporúča
1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Márii Dudonovej vo výške
100 €.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ivanovi Šiškovi vo výške 50 €.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
9/ Rôzne
Po prerokovaní všetkých bodov programu Mgr. Némethová poďakovala členom komisie
za účasť a ukončila zasadnutie komisie.

Mgr. Marta Némethová
poverená vedením komisie
Zapísala dňa 21.06.2017, Ing. Mária Mrnková

