
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 08.02.2018 so 

začiatkom o 15.30 hod. a ukončením o 17.30 hod. 

 

Prítomní: MUDr. M. Bucha, , P. Karmažinová, Mgr. M. Némethová, PhDr. Z. Macurová, Bc. A. Dúbravec, 

V. Gašparíková, E. Šúry, M. Koričanský 

Ospravedlnení:  D. Matušková  

Hostia: Ing. M. Dzurech, PhDr. S. Adamčíková, 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. 1/2018 

 

A. Schvaľuje 

Program zasadnutia komisie:  

 

1.    Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

2.   Nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia 

3.    Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie 

4.   Žiadosti občanov o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky 

5.   Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2018 – kultúrna oblasť                     

6.   Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2018 – sociálna oblasť                     

7.   Žiadosť o pokračovanie spolupráce - KREA 

8. Rôzne 

Hlasovanie: prítomných:7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2/ Nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia 

 

- Ing. Miroslav Dzurech – riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity informoval členov komisie, že pôsobenie 

charity v priestoroch na Garbiarskej ul., kde prevádzkujú Centrum pomoci človeku končí 28.2.2018. Hľadali 

si na území mesta nové priestory, do ktorých by sa mohli presťahovať. Našli priestory bývalého obchodu na 

Novomestskej ul. s rozlohou cca 75 m
2
 a mesačným nájmom vo výške 300 €. V tomto priestore by však 

mohlo byť iba denné centrum pre ľudí bez prístrešia, nie je možné v ňom prevádzkovať nocľaháreň.  

Požiadavkou TTADCH je, aby sa mesto postaralo o rekonštrukciu priestorov na Novomestskej ul.  

a zároveň sa podieľalo na celkových nákladoch, ktoré by boli spojené s prevádzkou denného centra, vo 

výške 80 % z čiastky cca 50 – 60.000 € s 3 pracovníkmi. Uvažovalo by sa i o menšom rozsahu – cca 40.000 

€ so zníženým počtom o 1 pracovníka. Podmienky, za akých by sa služby pre klientov poskytovali, by boli 

nadstavené po dohode s mestom. Komisia si vypočula názory Ing. Dzurecha na pôsobenie charity v meste 

Sereď a  prijala 

 

Uznesenie č. 2/2018 

A. Neodporúča 

Vyhovieť prednesenej požiadavke Ing. Dzurecha. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 0, proti: 8, zdržal sa: 0 

 

B. Odporúča 

Vybudovať denné centrum pre ľudí bez prístrešia v  réžii mesta s vlastnými podmienkami. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

3/ Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie 

 



     Členovia komisie boli oboznámení s plnením uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 11.12.2017. 

Uznesenie č. 19/2017 – splnené 

 

4/ 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. 3/2018 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Juliane Sojkovej vo výške 200 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ľubomírovi Bartekovi vo výške 30 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

3. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jánovi Krausovi vo výške 30 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

4. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ivane Kubányiovej vo výške 150 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

5. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Mariánovi Okoličányimu vo výške 100 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

6. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Denise Grečovej vo výške 100 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

7. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Erikovi Berecovi vo výške 100 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

8. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ľubošovi Novákovi vo výške 100 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

5/  Prejednanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2018 – kultúrna oblasť 

 

     Členom komisie boli predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2018 v zmysle VZN č. 

3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď - kultúrna oblasť. Na túto oblasť je v rozpočte na rok 

2018 vyčlenených 10.000,- €. Komisia sociálna a kultúrna prerokovala jednotlivé žiadosti o dotáciu a prijala 

 

Uznesenie č. 4/2018 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Spevácky zbor ZVON vo 

výške 700 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

2. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu – OZ GOEL Sereď vo 

výške 200 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

3. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - GAUDETE vo výške 

1.000 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

4. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Krásna hudba vo výške 

1.000 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

5. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Občianske združenie 

Vodný hrad vo výške 900 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

6. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Mladá Sereď vo výške 

700 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 



7. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď cirkevnej organizácii - Evanjelický augsburského 

vyznania cirkevný zbor Trnava, dcérocirkev Sereď vo výške 150 €. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

8. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď  občianskemu združeniu – I. odd. skautov 

a skautiek Sereď vo výške 700 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

9. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu – OZ YOUTH Sereď vo 

výške 200 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

10. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu –OZ HUDRAM Sereď vo 

výške 500 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 

11. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď spolku - Regionálny spolok včelárov Slovenska  

Sereď vo výške 400 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

12. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu – Nikolka o.z. vo výške 

700 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

13. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď klubu – Veteran Club Car vo výške 1.000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

14. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď klubu –  Klub zdravotne postihnutých Sereď vo 

výške 800 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

15. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď združeniu – Life is perfect – život je perfektný vo 

výške 550 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

16. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu –  BHAKTI JOGA 

CENTRUM o.z. vo výške 500 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

6/  Prejednanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2018 – sociálna oblasť 

 

     Členom komisie boli predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2018 v zmysle VZN č. 

3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď - sociálna oblasť. Na túto oblasť je v rozpočte na rok 

2018 vyčlenených 23.000,- €. 

Komisia sociálna a kultúrna prerokovala jednotlivé žiadosti o dotáciu a prijala 

 

Uznesenie č. 5/2018 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď klubu - Klub zdravotne postihnutých Sereď vo 

výške 5.000 € na projekt: rekondično – integračný pobyt pre členov klubu zdravotne postihnutých. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 

2. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď agentúre domáceho ošetrovania -  ADOS vo výške 

3.000 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 

3. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď klubu - Klub zdravotne postihnutých Sereď vo 

výške 500 € na projekt: návšteva divadla, plavárne a iných kult. podujatí. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 

4. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď neziskovej organizácii - Teen Challenge Slovakia 

n.o. vo výške 250 € na projekt: nákup kancelárskych potrieb, drogérie. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

5. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď  občianskemu združeniu - Rodinné centrum 

MAMA klub Sereď vo výške 3.200 €.  

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 

6. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď združeniu - STORM vo výške 1.000 €. 



Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

7. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď zväzu -  Slovenský zväz zdravotne postihnutých 

detí a mládeže v Seredi vo výške 2.000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

8. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Slnko jesene vo výške 

3.200 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 

9. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď neziskovej organizácii - Nezábudka Pata n.o. vo 

výške 400 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

10. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu – O.Z. YOUTH vo výške 

300 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

11. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Pomocníček vo výške 

2.500 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

12. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Nikolka o.z. vo výške 

500 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

13. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu – Slovenský skauting, 80. 

Zbor Piešťany vo výške 1.000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

14. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu – OZ Koménium Sereď 

vo výške 150 €. 

Hlasovanie: prítomných:8, za:7, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

B. Neodporúča 

1. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď neziskovej organizácii - Teen Challenge Slovakia 

n.o. na projekt: nákup trvanlivých potravín pre klientov. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 0, proti: 8, zdržal sa: 0 

2. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď cirkevnej organizácii - Trnavská arcidiecézna 

charita. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 0, proti: 7, zdržal sa: 1 

3. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu – O.Z. GOEL 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 0, proti: 8, zdržal sa: 0 

 

     Ing. Krajčovič informoval členov komisie o dotácii, ktorá bude poskytnutá Trnavskej arcidiecéznej 

charite (TACH) na činnosť za rok 2018 na objekt na Garbiarskej ul., kde aj mesto prevádzkuje nocľaháreň. 

Mesto takto prispeje na činnosť – z inej rozpočtovej položky mesta. Presnú výšku dotácie budeme vedieť po 

skončení prevádzky TACH a ukončení prevádzky nocľahárne na Garbiarskej ulici. 

 

7/   Žiadosť o pokračovanie spolupráce – KREA 

 

          Členovia komisie boli oboznámení so žiadosťou  Regionálnej televízie KREA o spoluprácu. Materiál 

bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 15.02.2018. 

 

8/ Rôzne 

 

Bc. Veselický oboznámil členov komisie o pripravovaných akciách Domu kultúry v Seredi. Po prerokovaní 

všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie komisie.   

                                                         

                                                                                               MUDr. Miroslav Bucha  

                                                                                                   predseda komisie 

 

Zapísala dňa 09.02.2018, Ing. Mária Mrnková 


