
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 11.12.2018 

so začiatkom o 15.15 hod. a ukončením o 17.00 hod. 

 

Prítomní:, Mgr. P. Karmažínová,  Bc. A. Dúbravec, PhDr. Z. Macurová, V. Gašparíková, Mgr. M. 

Némethová, J. Valábek, Ing. M. Fačkovcová, Mgr. Arch. R. Petrovič 

Neprítomný: Mgr. T. Karmažín 

Hostia: PhDr. Adamčíková, 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 VZN mesta Sereď o umiestňovaní plagátov na území mesta Sereď 

5.   Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2019 

6.   Rôzne 

 

 

1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

 

     Zasadnutie komisie otvorila  Mgr. Karmažínová, ktorá privítala všetkých prítomných členov.  

 

2/ Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia komisie 

 

     Neboli žiadne otvorené uznesenia. 

 

3/ Žiadosti občanov o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky  

 

     Členovia komisie boli informovaní o jednotlivých žiadateľoch o jednorazové sociálne dávky. 

Komisia sociálna a kultúrna  prerokovala  jednotlivé žiadosti a prijala 

 

Uznesenie č. 13/2018 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Zdenke Krajčovičovej vo výške 400 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 5, proti: 3, zdržal sa: 0 

2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Lucii Schmidtovej vo výške 200 €. 

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

B. Neodporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ľubomírovi Bartekovi. 

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

 

4/ Návrh VZN mesta Sereď o umiestňovaní plagátov na území mesta Sereď 

 

          Ing. Krajčovič informoval členov komisie  o Návrhu VZN mesta Sereď o umiestňovaní plagátov 

na území mesta Sereď. Cieľom tohto VZN je sprehľadnenie nalepovania plagátov v meste Sereď 

správcom – pracovníkom DK. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 

13.12.2018. 

Komisia sociálna a kultúrna  prerokovala  Návrh VZN mesta Sereď o umiestňovaní plagátov na 

území mesta Sereď a prijala 



 

Uznesenie č. 14/2018 

 

A. Odporúča 

Prerokovať Návrh VZN mesta Sereď o umiestňovaní plagátov na území mesta Sereď na MsZ, dňa 

13.12.2018. 

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

 

5/ Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2019 

 

     Členovia komisie boli oboznámení s harmonogramom zasadnutí MsZ v Seredi na rok 2019. 

Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 13.12.2018. 

 

6/ Rôzne   

   

          PhDr. S. Adamčíková informovala členov komisie o nocľahárni pre ľudí bez prístrešia s trvalým 

pobytom mesto Sereď. Prevádzka nocľahárne bude otvorená od 15.12.2018 – 15.03.2019 na ul. 

Školská v Seredi. Nocľaháreň má stanovenú kapacitu 10 ľudí. V prípade núdze je možnosť ubytovať 

i viac ľudí. Poukázala na materiálne vybavenie nocľahárne, na spoluprácu s Amazonom ( nákup el. 

kanvíc, deky, matrace) a Charitou ( možnosť poskytnutia posteľného prádla, šatstva). Ďalej 

informovala, že v nocľahárni budú dozor nad klientmi vykonávať 3 zamestnanci mesta. Klienti sú 

povinní dodržiavať domový poriadok, zásady kolektívneho spolunažívania a pokyny služby. 

V nocľahárni budú mať  vytvorené podmienky pre udržiavanie osobnej hygieny - môžu používať 

zariadenie kuchyne, pripraviť si teplú stravu a nápoje (kávu, čaj, instantnú polievku). Ďalej vyzvala 

členov komisie, aby vo večerných hodinách, keď bude nocľaháreň otvorená, navštívili nocľaháreň. 

Zároveň požiadala Ing. Fačkovcovú, aby informovala klientov, ktorí budú mať záujem o nocľaháreň, 

aby sa dostavili na MsÚ k podpísaniu zmluvy. 

     Ing. Fačkovcová apeluje na mesto, aby bola k budúcemu roku ukončená prestavba rodinného 

domu na ul. Novomestská v Seredi, kde by malo byť otvorené denné centrum pre ľudí bez prístrešia 

ako i nocľaháreň, nakoľko terajšia nocľaháreň sa jej vidí pre klientov – mužov i ženy, nevyhovujúca. 

     Členovia komisie navrhli k pôsobeniu nocľahárne v budúcich rokoch i iný priestor – suterén 

Mestskej polikliniky v Seredi.  

Komisia sociálna a kultúrna  prijala 

 

Uznesenie č. 15/2018 

A. Odporúča 

Zistiť podmienky a možnosť pôsobenia nocľahárne v suteréne Mestskej polikliniky v Seredi. 

 

  

     

                                                                                               Mgr. P. Karmažínová 

                                                                                                  predseda komisie   

 

Zapísala dňa 12.12.2018, Ing. Mária Mrnková 


