
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 11.09.2018 

so začiatkom o 15.30 hod. a ukončením o 16.15 hod. 

 

Prítomní: V. Gašparíková, Mgr. P. Karmažínová, Mgr. M. Némethová,  Bc. A. Dúbravec, E. Šúry, 

M. Koričanský, D. Matušková 

Ospravedlnení: MUDr. M. Bucha, PhDr. Z. Macurová 

Hostia: PhDr. Silvia Adamčíková, Bc. Ľ. Veselický, Ing. T. Krajčovič 

 

1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

 

     Zasadnutie komisie otvorila  V. Gašparíková, ktorá privítala všetkých prítomných a oboznámila 

ich s následným programom.  

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

 

Uznesenie č. 11/2018 

 

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 vyhodnotení XIX. Seredského hodového jarmoku 

5.   Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2018 

6.   Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2019-2021 

7.   Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď na roky 2019-2023 

8.   Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sereď na roky 2019-2023                    

9.   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 11.06.2018. 

Uznesenie č. 9, 10/2018 – 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. 12/2018 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jozefíne Blštákovej vo výške 70 €. 

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

2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Agáte Ivančíkovej vo výške 100 €. 

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

 

4/ Správa o vyhodnotení XIX. Seredského hodového jarmoku 

 



          Ing. Krajčovič informoval členov komisie  o finančnom vyhodnotení XIX. Seredského hodového 

jarmoku, zhodnotil, že celkový príjem finančných prostriedkov za stánky bol menší ako príjem 

finančných prostriedkov za posledné minulé roky (dôvod – zlé počasie). Materiál bude predmetom 

rokovania na MsZ v Seredi, dňa 13.09.2018. 

 

5/ Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2018 

 

     Ing. Krajčovič oboznámil členov komisie o  správe o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 

2018. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 13.09.2018. 

 

6/ Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2019-2021 

 

     Ing. Krajčovič oboznámil členov komisie s prípravou rozpočtu mesta Sereď na roky 2019-2021. 

Finančné prostriedky, ktoré sú navrhované v tomto období v oblasti kultúrnej a sociálnej sú na 

úrovni finančných prostriedkov tohto roku. Ďalej oboznámil členov komisie o akciách, ktoré mesto 

plánuje realizovať v nasledujúcom období, napr.: 

- výmena okien na soc. bytoch 

- rekonštrukcia ŠZŠ na Fándlyho ul. 

- rekonštrukcia káblového vedenia jedného okruhu verejného osvetlenia 

- projektové dokumentácie na nové výzvy 

- výstavba 2 tried MŠ D. Štúra 

- stavebné úpravy budovy, v ktorom pôsobí Klub zdravotne postihnutých v Seredi a v ktorej má byť 

prevádzkovaná nocľaháreň a služby pre ľudí bez prístrešia 

- a ďalšie. Ďalšie investície vzídu z bodovania poslancov 

Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 13.09.2018. 

 

7/ Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď na roky 2019-2023 

8/ Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sereď na roky 2019-2023                    

 

     K uvedenej Koncepcii rozvoja kultúry v meste Sereď na roky 2019-2023 a Komunitného plánu 

sociálnych služieb mesta Sereď na roky 2019-2023 sa majú možnosť občania vyjadriť do 

31.10.2018. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 13.09.2018, definitívne 

podoby týchto koncepcií bude schvaľovať MsZ dňa 15.11.2018. 

 

9/ Rôzne   

   

     Bc. Veselický poukázal na zlý stav šatní ( opotrebovanosť materiálov – koberce, sedačky) 

v amfiteátri, ktoré pôsobia nevhodným dojmom na účinkujúcich hostí, tak isto poukázal na 

nevyhovujúci stav WC. 

    Mgr. Karmažínová sa informovala, či bude nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia tento rok 

v prevádzke, Ing. Krajčovič uviedol, že budova, v ktorej má pôsobiť nocľaháreň, je v rekonštrukcii 

a vzhľadom k rozsiahlym stavebným úpravám nie je zatiaľ možné presne určiť otvorenie nocľahárne. 

Ak pôjde všetko dobre – mesto zo svojho rozpočtu vykryje úpravy na budove a zabezpečí prevádzku 

nocľahárne na prelome rokov 2018/2019. 

 

                                             

                                                                                               Vlasta Gašparíková 

                                                                                                    

 

Zapísala dňa 12.09.2018, Ing. Mária Mrnková 


