Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa
16.04.2018 so začiatkom o 15.30 hod. a ukončením o 16.10 hod.
Prítomní: V. Gašparíková, P. Karmažinová, Mgr. M. Némethová, PhDr. Z. Macurová, Bc. A.
Dúbravec,
E. Šúry, M. Koričanský
Ospravedlnení: D. Matušková, MUDr. M. Bucha
Hostia: Mgr. F. Čavojský, Bc. Ľ. Veselický, Ing. T. Krajčovič
1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
Zasadnutie komisie otvorila Mgr. M. Némethová, ktorá privítala všetkých prítomných a
oboznámila ich s následným programom.
Komisia sociálna a kultúrna prijala
Uznesenie č. 6/2018
A. Schvaľuje
Program zasadnutia komisie:
1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
2. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie
3. Žiadosti občanov o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky
4. Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2017
5. Akcie poriadané Domom kultúry v Seredi na rok 2018
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
08.02.2018.
Uznesenie č. 3,4,5/2018 – splnené
3/ 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. 7/2018
A. Odporúča
1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Zuzane Kižňanskej vo výške 30
€.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Renáte Tulejovej vo výške 100
€.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

4/ Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2017
Členovia komisie boli informovaní o Správe o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok
2017. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 19.04.2018.
5/ Akcie poriadané Domom kultúry v Seredi na rok 2018
Mgr. F. Čavojský informoval členov komisie o pripravovaných akciách Domu kultúry
v Seredi napr. Heligonica, Flóra fest Sereď, Pálenica B. Filana, Seredský majáles so
skupinami IMT Smile, Iné kafe, Kandráčovci, Sereďský hodový jarmok (SHJ), Olympic.
Bc. Ľ. Veselický poukázal na nesplnený účel historických remesiel počas SHJ v roku
2017. Dôvodom bolo veľmi teplé počasie v čase konania a nezáujem občanov. Ďalej poukázal
na dlhodobo slabú návštevnosť v múzeu.
Ing. T. Krajčovič oznámil členom komisie, že tento rok sa SHJ bude konať posledný raz
pri Gymnáziu v Seredi. Od budúceho roku bude miesto konania SHJ presunuté do
Zámockého parku. PhDr. Z. Macurová informovala členov komisie o akcii Míľa pre mamu.
6/ Rôzne
Ing. T. Krajčovič oboznámil členov komisie o budúcich stavebných úpravách rodinného
domu na ul. Novomestská, ktorý je majetkom mesta. Ešte v tomto roku je v pláne tam
prevádzkovať vo vlastnej réžii nocľaháreň a sociálne poradenstvo. V RD na poschodí t.č. sídli
Klub zdravotne postihnutých v Seredi.
Mgr. Marta Némethová
Zapísala dňa 17.04.2018, Ing. Mária Mrnková

