Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 13.11.2018
so začiatkom o 15.15 hod. a ukončením o 16.00 hod.
Prítomní:, Mgr. P. Karmažínová, Bc. A. Dúbravec, E. Šúry, M. Koričanský
Ospravedlnení: MUDr. M. Bucha, PhDr. Z. Macurová, V. Gašparíková, Mgr. M. Némethová,
D. Matušková
Hostia: E. Kavoňová , Ing. T. Krajčovič
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 viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2019-2021
5. Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď do roku 2023
6. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sereď na roky 2019-2023
7. Výzvy na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2019
8. Rôzne
1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
Zasadnutie komisie otvorila Mgr. P. Karmažínová, ktorá privítala všetkých prítomných.
Skonštatovala, že komisia nie je uznášaniaschopná. Prítomní členovia si tak prešli len jednotlivé
body programu komisie – bez prijatých uznesení k predloženým materiálom.
2/ Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie
Členovia komisie boli oboznámení s plnením uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 11.09.2018.
Uznesenie č. 12/2018 – splnené
3/ Žiadosti občanov o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky
Členovia komisie boli informovaní o jednotlivých žiadateľoch o jednorazové sociálne dávky.
Žiadatelia: Patrik Plaštiak, Jarmila Klčová, Ľubomír Haberland.
4/ Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2019-2021
Ing. Krajčovič informoval členov komisie o Návrhu viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky
2019-2021. Okrem projektov, ktoré sa budú realizovať v nasledujúcom období ( spomenuté v
zápisnici z 11.09.2018), oznámil pridelenie nenávratných finančných prostriedkov na rekonštrukciu
časti mestského úradu. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 15.11.2018.
5/ Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď do roku 2023
E. Kavoňová oboznámila členov komisie o Koncepcii rozvoja kultúry v meste Sereď do roku
2023. Poukázala ešte na dodatočné a po termíne doručené požiadavky Dušana Irsáka a o ich
možnosť zapracovať ich do koncepcie. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa
15.11.2018.

6/ Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sereď na roky 2019-2023
Členovia komisie boli oboznámení s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Sereď na
roky 2019-2023.
7/Výzvy na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2019
Členovia komisie boli oboznámení s Výzvami na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií
v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2019 v kultúrnej a sociálnej oblasti.
8/ Rôzne
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 stále
v rekonštrukcii a vzhľadom k rozsiahlym stavebným úpravám nie je zatiaľ možné presne určiť
otvorenie nocľahárne. Uviedol 2 varianty:
I. variant – prevádzkovanie nocľahárne v kultúrnom dome len pre ľudí s trvalým pobytom mesto
Sereď – je pravdepodobnejší, v rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky
II. variant –neprevádzkovať nocľaháreň vôbec.
Ďalej sa informovala na výmenu okien a dverí na sociálnych bytoch na ul. Trnavská.
Mgr. P. Karmažínová
Zapísala dňa 15.11.2018, Ing. Mária Mrnková

