Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 05.09.2017 so
začiatkom o 15.30 hod. a ukončením o 17.00 hod.
Prítomní: Mgr. M. Némethová, Bc. A. Dúbravec, V. Gašparíková, M. Koričanský, D. Matušková
Ospravedlnení: MUDr. M. Bucha, E. Šúry, P. Karmažinová, PhDr. Z. Macurová
Hostia: PhDr. S. Adamčíková, Mgr. F. Čavojský, Mgr. P. Sokol, Bc. Ľ. Veselický, Ing. T. Krajčovič
1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
Zasadnutie komisie otvorila p. Némethová, ktorá privítala všetkých prítomných a oboznámila ich
s následným programom.
Komisia sociálna a kultúrna prijala
Uznesenie č. 10/2017
A. Schvaľuje
Program zasadnutia komisie:
1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
2. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie
3. Vyhodnotenie XVIII. Seredského hodového jarmoku
4. Príprava vianočných trhov
5. Návrh riešenia ďalšieho pôsobenia Trnavskej arcidiecéznej charity a OZ STORM v meste Sereď
6. Príprava rozpočtu mesta Sereď na r. 2018
7. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky
8. Rôzne
Hlasovanie: prítomných:5, za: 5, 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 20.06.2017.
Uznesenie č. 9/2017 – splnené
3/ Vyhodnotenie XVIII. Seredského hodového jarmoku
Riaditeľ Domu kultúry v Seredi informoval členov komisie o XVIII. Seredskom hodovom jarmoku,
ktorý sa konal v dňoch 23. – 25. júna 2017. Poukázal na historický program jarmoku – remeslá, na jeho
dobrú pripravenosť ale na druhej strane, slabú účasť občanov.
Komisia sociálna a kultúrna prijala
Uznesenie č. 11/2017
A. Odporúča
Historický program jarmoku vyčleniť zo Seredského hodového jarmoku. Program by sa mal konať
samostatne ako celok, v inom období, napr. na jeseň.
4/ Príprava vianočných trhov
Riaditeľ Domu kultúry v Seredi informoval členov komisie o príprave vianočných trhoch v Seredi, o
spolupráci s organizáciami, školami, jednotlivcami mesta Sereď, návrh termínu v dňoch 14 - 17. decembra
2017.
Úloha riaditeľa DK - do najbližšieho zasadnutia komisie pripraviť celkovú koncepciu vianočných trhov,
rozloženie jednotlivých predajných stánkov.

5/ Návrh riešenia ďalšieho pôsobenia Trnavskej arcidiecéznej charity a OZ STORM v meste Sereď
V meste Sereď pôsobia 2 organizácie, ktorých cieľovou skupinou sú ľudia bez domova, opustení, závislí
od rôznych látok, ľudia v krízovej situácii, ľudia v hmotnej núdzi, injekční užívatelia drog, osoby pracujúce
v sex-biznise, rodinní príslušníci týchto klientov. Úloha Mestskej polície v Seredi: zmonitorovať občanov
bez domova a zistiť, kde majú trvalý pobyt. Je na zváženie, či mesto bude aj naďalej podporovať
prevádzkovanie oboch organizácií, ak áno, v akom rozsahu a na akom mieste, nakoľko občania, ktorí bývajú
v okolí pôsobenia týchto organizácií poukazujú na negatívny dopad (nečistota, združovanie sa týchto ľudí po
sídlisku, krádeže, rastúca kriminalita v meste). Budova na Garbiarskej ul. v ktorej obidve organizácie sídlia,
je predmetom obchodno - verejnej súťaže. Komisia, ktorá sa bude zaoberať výberom uchádzačov bude
zasadať dňa 13.09.2017.
PhDr. Adamčíková oboznámila členov komisie s poskytovanými službami Trnavskej arcidiecéznej
charity a OZ Stormu, napriek spomínajúcej situácii poukázala na prínos a výhody pre mesto, podotkla, že
práca oboch združení je v meste potrebná a svojou prácou prispievajú k regulácii sociálnych problémov
v meste Sereď.
Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 21.09.2017.
6. Príprava rozpočtu mesta Sereď na r. 2018
Ing. Krajčovič informoval členov komisie o pripravovanom rozpočte mesta Sereď na r. 2018, zachovanie
požiadavky na dotácie v kult. a soc. oblasti, upozornil na tvorbu nových koncepcií v r. 2018, informoval
o zapojení mesta do 7 veľkých projektov.
Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 21.09.2017
7/ 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. 12/2017
A. Odporúča
1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Márii Beniánovej vo výške 400 €.
Hlasovanie: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
B. Nedporúča
1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Angelike Stojkovej.
Hlasovanie: prítomných: 5, za: 0, proti: 5, zdržal sa: 0
2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jane Stojkovej.
Hlasovanie: prítomných: 5, za: 0, proti: 5, zdržal sa: 0
8/ Rôzne
PhDr. Adamčíková informovala členov komisie o problémovom občanovi - Jozefovi Práznovskom, ktorý je
t.č. hospitalizovaný v NsP Sv. Lukáša v Galante na psychiatrickom oddelení. Ďalej pripomenula termín
podávania návrhov na oceňovanie občanov a kolektívov mesta Sereď do 30.09.2017, zároveň informovala
o pripravovanej akcii „Ďakujeme Vám“, ktorá sa bude konať dňa 19.10.2017 v DK v Seredi.
M. Koričanský poukázal na peknú kultúrnu akciu Radošínskeho divadla, na početnú návštevnosť.
Po prerokovaní všetkých bodov programu Mgr. Némethová poďakovala všetkým za účasť a ukončila
zasadnutie komisie.
Mgr. Marta Némethová
poverená vedením komisie
Zapísala dňa 06.09.2017, Ing. Mária Mrnková

