
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 05.02.2019 so 

začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 18.45 hod. 

 

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

Némethová, Ing. M. Fačkovcová, Mgr. Arch. R. Petrovič, Mgr. T. Karmažín 

Neprítomný: J. Valábek 

Hostia: PhDr. Adamčíková, M. Komínek, E. Šúry 

 

Program zasadnutia komisie:  

1.    Otvorenie zasadnutia a privítanie členov                                                                     

2.   Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ                                                 

3.   I. zmena rozpočtu na rok 2019 – soc. oblasť                                                                  

4.   Žiadosť Kreativ GA o pokračovanie spolupráce v roku 2019    

5.   Žiadosti občanov o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky                        

6.   Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2019 – kultúrna a sociálna oblasť     

7.   Rôzne 

 

1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

 

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

 

2/   Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ  

           PhDr. Adamčíková oboznámila členov komisie so Zásadami odmeňovania poslancov a členov komisií 

MsZ. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 07.02.2019. 

                                          

3/   I. zmena rozpočtu na rok 2019 – soc. oblasť    

          PhDr. Adamčíková oboznámila členov komisie s I. zmenou rozpočtu na rok 2019 – soc. oblasť.  

      Materiál - I. zmena rozpočtu na rok 2019 bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 07.02.2019. 

 

     4/  Žiadosť Kreativ GA o pokračovanie spolupráce v roku 2019    

          Členovia komisie boli oboznámení so žiadosťou  Kreativ GA o spoluprácu v roku 2019. Materiál bude 

predmetom rokovania na MsZ v Seredi, 07.02.2019. 

 

5/ 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. 1/2019 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Juliane Sojkovej vo výške 500 €. 

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

2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ľubošovi Novákovi vo výške 300 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 5, proti: 2, zdržal sa: 1 

3. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ivane Kubányiovej vo výške 100 €. 

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

4. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jánovi Krausovi vo výške 30 €. 

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

5. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Vladimírovi Ščasnému vo výške 150 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2 

6. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Vojtechovi Horváthovi vo výške 100 €. 

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

 



6/  Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2019 – kultúrna a sociálna oblasť     

 

         Členom komisie boli predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2019 v zmysle VZN 

č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď - sociálna oblasť. Na túto oblasť je v rozpočte na 

rok 2019 vyčlenených 23.000,- €. 

Komisia sociálna a kultúrna prerokovala jednotlivé žiadosti o dotáciu a prijala 

 

Uznesenie č. 2/2019 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď klubu - Klub zdravotne postihnutých Sereď vo 

výške 3.900 € na projekt: rekondično – integračný pobyt pre členov klubu zdravotne postihnutých. 

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

2. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď agentúre domáceho ošetrovania -  ADOS vo výške 

2.700 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

3. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď klubu - Klub zdravotne postihnutých Sereď vo 

výške 700 € na projekt: rekondično – integračný pobyt - autobusová preprava. 

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

4. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď neziskovej organizácii - Teen Challenge Slovakia 

n.o. vo výške 150 € na projekt: nákup kancelárskych potrieb, drogérie. 

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

5. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď  občianskemu združeniu - Rodinné centrum 

MAMA klub Sereď vo výške 2.000 €.  

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

6. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď združeniu - STORM vo výške 1.000 €. 

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

7. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď zväzu -  Slovenský zväz zdravotne postihnutých 

detí a mládeže v Seredi vo výške 2.200 €. 

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

8. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Slnko jesene vo výške 

3.000 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

9. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď neziskovej organizácii - Nezábudka Pata n.o. vo 

výške 400 €. 

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

10. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Pomocníček vo výške 

1.300 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

11. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Nikolka o.z. vo výške 

2.400 €. 

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

12. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu – Slovenský skauting, 80. 

Zbor Piešťany vo výške 1.300 €. 

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

13. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu – OZ Koménium Sereď 

vo výške 150 €. 

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

14. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Trnavskej arcidiecéznej charite vo výške 1.500 

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

15. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď neziskovej organizácii - Teen Challenge Slovakia 

n.o. vo výške 150 € na projekt: nákup trvanlivých potravín. 

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

 

 



     Členom komisie boli predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2019 v zmysle VZN č. 

3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď - kultúrna oblasť. Na túto oblasť je v rozpočte na rok 

2019 vyčlenených 10.000,- €. Komisia sociálna a kultúrna prerokovala jednotlivé žiadosti o dotáciu a prijala 

 

Uznesenie č. 3/2019 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Spevácky zbor ZVON vo 

výške 600 €. 

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

2. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu – OZ GOEL Sereď vo 

výške 500 €. 

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

3. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - GAUDETE vo výške 

1.100 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

4. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Krásna hudba vo výške 

600 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

5. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Občianske združenie 

Vodný hrad vo výške 1.200 €. 

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

6. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Mladá Sereď vo výške 

1.300 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

7. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď cirkevnej organizácii - Evanjelický augsburského 

vyznania cirkevný zbor Trnava, dcérocirkev Sereď vo výške 150 €. 

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

8. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď  občianskemu združeniu – I. odd. skautov 

a skautiek Sereď vo výške 500 €. 

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

9. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu –KC Priestor vo výške 800 

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

10. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď spolku - Regionálny spolok včelárov Slovenska  

Sereď vo výške 450 €. 

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

11. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu – Nikolka o.z. vo výške 

1.000 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

12. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď klubu –  Klub zdravotne postihnutých Sereď vo 

výške 700 €. 

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

13. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď združeniu – Life is perfect – život je perfektný vo 

výške 500 €. 

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

14. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď združeniu – OLDTIMER - MÚZEUM vo výške 

600 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 4/2019 

 

    Členovia komisie žiadajú  mestské zastupiteľstvo pri najbližšej zmene rozpočtu mesta na rok 2019 

o navýšenie finančných prostriedkov na dotácie v sociálnej oblasti o 10.000 € a v kultúrnej oblasti o 5.000 €.  

 



 

6/ Rôzne   

   

          M. Komínek – zamestnanec nocľahárne, informoval členov komisie o prevádzkovaní nocľahárne pre ľudí 

bez prístrešia. Prevádzka je otvorená denne od 15.12.2018 – 15.03.2019 na ul. Školská v Seredi. Nocľaháreň 

má stanovenú kapacitu 10 ľudí, zmluvy sú uzatvorené s 15 klientmi, z ktorých niektorí nevyužívajú služby 

nocľahárne. V prípade núdze je možnosť ubytovať i viac ľudí. Poukázal na spolunažívanie klientov, 

informoval členov o jednotlivých klientoch, o úhradách za používanie služieb nocľahárne, 1 noc/1 klient = 

0,80 €.  

 

 

 

                                                                                               Mgr. P. Karmažínová 

                                                                                                  predseda komisie   

 

Zapísala dňa 06.02.2019, Ing. Mária Mrnková 


