
Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 26.10.2017 so 

začiatkom o 15.30 hod. a ukončením o 17.00 hod. 
  

Prítomní: Mgr. M. Némethová, Bc. A. Dúbravec, M. Koričanský, D. Matušková, E. Šúry,  
                  Bc. P. Karmažinová,    PhDr. Z. Macurová 
Ospravedlnení:  MUDr. M. Bucha, V. Gašparíková 
Hostia: PhDr. S. Adamčíková, Mgr. Ladislav Fabo 

 
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. 13/2017 
 

A. Schvaľuje 
Program zasadnutia komisie:  
1.      Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 
2.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie 
3.   Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2018 - 2020 
4.   Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď                      
5.   Žiadosti občanov o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky 
6.   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 05.09.2017. 
Uznesenie č. 12/2017 – splnené 
 
3/ Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2018 - 2020 
 
     PhDr. Adamčíková oboznámila členov komisie s návrhom rozpočtu mesta Sereď na roky 2018 – 2020. 
Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 09.11.2017. 
 
4/ Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď   
 
     PhDr. Adamčíková oboznámila členov komisie s návrhmi na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď 
č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď.   
Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 09.11.2017. 
                     
Cena mesta Sereď 
 
Navrhovaní : 

- Róbert Scherhaufer 
- Paulína Kostková 
- JUDr. Ladislav Skubeň 
- BK AŠK Lokomotíva Sereď 

 
Komisia sociálna a kultúrna  prerokovala  návrhy a prijala 
 
 
 



 
Uznesenie č. 14/2017 

 
A. Odporúča 
- Paulíne Kostkovej udeliť ocenenie Cena mesta Sereď. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
- BK AŠK Lokomotíva Sereď udeliť  ocenenie Cena mesta Sereď. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
B. Neodporúča 
- Róbertovi Scherhauferovi udeliť ocenenie Cena mesta Sereď. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 0, proti: 7, zdržal sa: 0 
- JUDR. Ladislavovi Skubeňovi udeliť ocenenie Cena mesta Sereď. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 0, proti: 7, zdržal sa: 0 
 
 Čestné občianstvo mesta Sereď 
 
 Navrhovaní: 

- RNDr. Miroslav Nagy DrSc. 
- JUDr. Roman Paldan 

 Komisia sociálna a kultúrna  prerokovala  žiadosti a prijala 
 

Uznesenie č. 15/2017 
 

Odporúča 
- RNDR. Miroslavovi Nagyovi DrSc.  udeliť ocenenie Čestné občianstvo mesta  Sereď. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
- JUDr. Romanovi Paldanovi  udeliť ocenenie Čestné občianstvo mesta  Sereď. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
5/ 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. 16/2017 

 
A. Odporúča 
1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ľubomírovi Haberlandovi vo výške 100 €. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Helene Lakatošovej vo výške 50 €. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
3. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Darine Lorincovej vo výške 150 €. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
4. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Agáte Ivančíkovej vo výške 150 €. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
5. Schváliť poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci Nataši Tulejovej vo výške 300 €. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
B. Neodporúča 
 
1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Soni Kudríkovej. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 0, proti: 7, zdržal sa: 0 
 
 



6/ Rôzne 
 
- PhDr. Adamčíková informovala členov komisie o budove na Garbiarskej ulici, v ktorej od r. 2012 pôsobia 
organizácie STORM a Trnavská arcidiecézna charita. Obe organizácie vykonávali svoju činnosť v meste 
Sereď s vedomím, že skôr alebo neskôr budú musieť pôsobenie v meste Sereď ukončiť, nakoľko mesto má s 
chátrajúcou budovou iný zámer. Činnosť oboch organizácií končí dňom 31.12.2017. Spolupráca mesta 
s oboma organizáciami bola veľmi dobrá, náklady prevádzok oboch organizácií hradilo mesto, organizácie 
platili symbolické nájomné, organizáciám bola na základe ich žiadostí poskytovaná dotácia z rozpočtu 
mesta.  
- Členovia komisie zhodnotili, že práca oboch organizácií bola pre mesto prospešná a nastolili otázku, čo 
ďalej s bezdomovcami v meste Sereď. 
- náčelník MsP oboznámil členov komisie so situáciou v meste ohľadne bezdomovcov, o neustálych 
sťažnostiach občanov mesta na neporiadok a špinu, hlavne v okolí ul. Garbiarskej, v ktorých sa obe 
organizácie nachádzajú. Oboznámil členov komisie s prácou mestských policajtov, ktorí nastúpili do terénu, 
aby spolu s bezdomovcami zlikvidovali veľké množstvo odpadu, ktoré sa nachádzalo na miestach, kde sa 
bezdomovci zdržiavajú. Okrem lokality na Garbiarskej ulici sa jednalo o lokalitu „ Larzenky“ a za zberným 
dvorom. Poukázal na obrovské množstvo špiny a neporiadku, ktoré bezdomovci produkovali. Zhodnotil, že 
v meste sa zdržuje cca 70 bezdomovcov, z toho je 14 občanov mesta Sereď. Je otázne, či chceme v meste 
prísun cudzích bezdomovcov a neustále riešiť situáciu okolo nich ( špina, neporiadok, krádeže ). Poukázal 
na bezpečnosť občanov mesta Sereď a zároveň poukázal na slabú informovanosť o činnosti sociálneho 
oddelenia mestského úradu občanom mesta. Náčelník MsP tiež informoval o tom, že na MsP v okolitých 
mestách a obciach visí oznam, že občanov bez domova majú posielať do Seredi, kde im Trnavská 
arcidiecézna charita poskytne služby. 
- návrh Bc. Karmažínovej – umiestnenie unimobuniek len pre bezdomovcov s trvalým pobytom Sereď 
v lokalite MILEX a poradenská spolupráca s Trnavskou arcidiecéznou charitou, ktorá by sídlila priamo tam. 
Komisia sociálna a kultúrna  prehodnotila tento návrh a prijala 

 
           Uznesenie č. 17/2017 

 
Odporúča  
Vypracovať analýzu, či by bolo možné umiestnenie unimobuniek v  lokalite pri MILEXE, v ktorých by sa 
poskytovali sociálne služby pre občanov bez domova s trvalým pobytom v meste Sereď.  
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 0, proti: 7, zdržal sa: 0 
 
- PhDr. Adamčíková informovala členov komisie o návrhu Poriadku odmeňovania účinkujúcich pri 
občianskych obradoch a slávnostiach a návrhu Poplatkov za uzavretie manželstva. 
Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 09.11.2017. 
 
Po prerokovaní všetkých bodov programu Mgr. Némethová poďakovala všetkým za účasť a ukončila 
zasadnutie komisie.                                                           
  
  
 
 
                                                                                                  Mgr. Marta Némethová  
                                                                                                   poverená vedením komisie 
Zapísala dňa 27.10.2017, Ing. Mária Mrnková 


