
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 03.04.2019 so 

začiatkom o 16.00 hod. a ukončením o 17.45 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. S. Adamčíková, Bc. Ľ. Veselický, Ing. Krajčovič 

 

Program zasadnutia komisie:  

1.    Otvorenie zasadnutia a privítanie členov                                                                                

2.   Návrh Štatútu mesta Sereď                                                                 

3.   Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2018                                   

4.   Žiadosti občanov o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky  

5.   II. Zmena rozpočtu na rok 2019  

6.   Rôzne 

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

 

1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

 

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

 

2/   Návrh Štatútu mesta Sereď                                                                            

          PhDr. Adamčíková oboznámila členov komisie s návrhom Štatútu mesta Sereď a s pripomienkami 

z Komisie školskej, športovej a bytovej. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 

11.04.2019. Členovia komisie mali 2 pripomienky: 

 

1. pripomienka:  

      stotožnili sa s pripomienkou pani Fačkovcovej z Komisie školskej, športovej a bytovej: aby sa zmeny 

a doplnky štatútu mesta schvaľovali 3/5 väčšinou prítomných poslancov. 

 

2. pripomienka: 

Doplniť pripomienku pána Kurbela z Komisie školskej, športovej a bytovej: §24, ods.1) písm. g) 

„požadovať informácie, vysvetlenia a materiály týkajúce sa činnosti mesta, rozpočtových a príspevkových 

organizácií mesta zriadených mestom a právnických osôb, v ktorých má mesto majetkovú účasť.“ 

      o novú vetu: Informácie požadovať od štatutárnych orgánov mesta, vedúcich zamestnancov mestského 

úradu a mestskej polície, štatutárnych orgánov organizácií a konateľov spoločností. 

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

                                          

3/   Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2018   

     Ing. Krajčovič oboznámil členov komisie so Správou o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2018.   

      Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 11.04.2019. 

 

4/ 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. 5/2019 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Dominikovi Danihelovi vo výške 50 €. 

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

2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jozefíne Blštákovej vo výške 250 €. 

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



3. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ivanovi Šiškovi vo výške 100 €. 

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

4. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Renáte Tulejovej vo výške 150 €. 

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

B. Neodporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Róbertovi Scheimerovi. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 

2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Vladimírovi Jašíkovi. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

     5/  II. Zmena rozpočtu na rok 2019          
         Ing. Krajčovič oboznámil členov komisie s II. zmenou rozpočtu na rok 2019.  

Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 11.04.2019. 

 

6/ Rôzne   

   

          PhDr. Adamčíková informovala členov komisie o ukončení prevádzky nocľahárne dňom 15.03.2019. 

     Ďalej boli členovia informovaní o 2 sociálnych pohreboch pre občanov mesta Sereď, ktorých nemá kto 

     pochovať.  

          Členovia komisie prerokovali okrem programu komisie i bod programu, ktorý má byť predmetom 

rokovania na MsZ v Seredi, dňa 11.04.2019 - Kaštieľ – návrh na vyhlásenie OVS na nájom objektu.  

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. P. Karmažínová 

                                                                                                  predseda komisie   

 

Zapísala dňa 04.04.2019, Ing. Mária Mrnková 


