Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 11.06.2018
so začiatkom o 15.30 hod. a ukončením o 16.20 hod.
Prítomní: V. Gašparíková, P. Karmažinová, Mgr. M. Némethová, PhDr. Z. Macurová,
Bc. A. Dúbravec, E. Šúry, M. Koričanský, D. Matušková
Ospravedlnení: MUDr. M. Bucha
Hostia: PhDr. Silvia Adamčíková, 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. 8/2018
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. Návrh VZN mesta Sereď o poskytovaní príspevku na dopravu na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
5. Spolufinancovanie projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sereď“
6. Pôsobenie Farskej charity v meste Sereď
7. Rôzne
Hlasovanie: prítomných:8, za: 8, 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 16.04.2018.
Uznesenie č. 7/2018 – splnené
3/ Žiadosti občanov o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky
Členovia komisie boli informovaní o jednotlivých žiadateľoch o jednorazové sociálne dávky.
Komisia sociálna a kultúrna prerokovala žiadosti a prijala
Uznesenie č. 9/2018
A. Odporúča
1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Milanovi Mrvovi vo výške 100 €.
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
2. Schváliť poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci Edite Bieleschovej vo výške 350 €.
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
4/ Návrh VZN mesta Sereď o poskytovaní príspevku na dopravu na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

PhDr. Adamčíková informovala členov komisie o Návrhu VZN mesta Sereď o poskytovaní
príspevku na dopravu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Po novele zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele je obciam
určená povinnosť vyplácať iba príspevok na dopravu a jednorazovo príspevok mladému dospelému na
osamostatnenie. V súčasnosti však nie je možné určiť, aký objem finančných prostriedkov budeme
v budúcnosti na vyplácanie príspevkov potrebovať. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ
v Seredi, dňa 14.06.2018.
5/ Spolufinancovanie projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sereď“
Ing. Krajčovič informoval členov komisie o projekte „Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti v meste Sereď“. Cieľom projektu je modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za
účelom vytvorenia a efektívneho fungovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS).
Spolufinancovanie mesta – 5%. Dĺžka realizácie projektu je max. 24 mesiacov od účinnosti zmluvy o
poskytnutí NFP. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 14.06.2018.
6/ Pôsobenie Farskej charity v meste Sereď
PhDr. Adamčíková oboznámila členov komisie o Pôsobení Farskej charity v meste Sereď, ktorá
prevádzkuje svoju činnosť na ul. Novomestská v priestoroch bývalých potravín. Vedúcou charity je
p. Mária Fačkovcová. Dňa 5.6.2018 sa na MsÚ uskutočnilo stretnutie charity a mesta. Zo strany
zástupcov charity boli na stretnutí pani Mária Fačkovcová, Miroslav Dzurech riaditeľ TTADCH a
Ivan Javor. Za mesto sa stretnutia zúčastnil primátor M. Tomčányi, Ľ. Veselický, S. Adamčíková
a M. Mrnková. Výsledkom stretnutia je spolupráca charity a mesta, ktorých spája hlavný cieľ –
pomoc občanom v núdzi.
7/ Rôzne
Komisia sociálna a kultúrna opätovne prerokovala žiadosť o dotáciu Trnavskej arcidiecéznej charity
zo dňa 22.01.2018 a prijala
Uznesenie č. 10/2018
A. Odporúča
1. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Trnavskej arcidiecéznej charite vo výške
4.330,22 € na projekt: denné nízkoprahové centrum.
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Ing. Krajčovič oboznámil členov komisie o stavebných úpravách budovy, v ktorom pôsobí Klub
zdravotne postihnutých v Seredi. V budove má byť prevádzkovaná nocľaháreň pre ľudí bez
prístrešia.

Mgr. Marta Némethová
Zapísala dňa 12.06.2018, Ing. Mária Mrnková

