
Z á p i s n i c a  

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

03.09.2019 so začiatkom o 16.00 hod. a ukončením o 18.15 hod. 

 

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

M. Fačkovcová, Mgr. Arch. R. Petrovič, Mgr. T. Karmažín, J. Valábek 

Neprítomný: Mgr. M. Némethová 

Hostia: Ing. Krajčovič 

 

 

Program zasadnutia komisie:  

 

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov                                                          

2. Správa o vyhodnotení XX. Seredského hodového jarmoku                             

3. Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2019               

4. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2020-2022                                          

5. IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2019                                                  

6. Žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky                                  

7. 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/ Správa o vyhodnotení XX. Seredského hodového jarmoku                             

3/ Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2019     

 

     Členovia komisie sa nemohli vyjadriť k daným materiálom z dôvodu neprítomnosti 

riaditeľa  Domu kultúry v Seredi na zasadnutí komisie. Materiál bude predmetom rokovania 

na MsZ v Seredi, dňa 12.09.2019.       

  

4/ Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2020-2022    

 

     Ing. Krajčovič oboznámil členov komisie s prípravou rozpočtu mesta Sereď na roky 2020-

2022. K príprave rozpočtu budú dôležité 2 dátumy pracovných stretnutí. Na MsZ budú 

predstavené kapitálové investície – návrhy poslancov. Spomedzi všetkých návrhov 

zastupiteľstvo vyberie investície, ktorými sa budú zaoberať na pracovných stretnutiach pred 

schvaľovaním rozpočtu. Spôsob výberu si dohodnú poslanci. Zároveň informoval členov 

komisie o zmene termínu zasadnutia MsZ, ktoré sa bude konať 12. decembra 2019.  

     Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 12.09.2019.  

 

5/ IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2019                                                  

 

      Ing. Krajčovič oboznámil členov komisie so IV. zmenou rozpočtu mesta Sereď na rok 

2019. V priebehu roku 2019 boli schválené rozpočtovými opatreniami 3 zmeny rozpočtu 

mesta Sereď na rok 2019. Navrhované rozpočtové opatrenia k 4. zmene rozpočtu na rok 2019  

v  príjmovej časti:  napr. prehodnotenie  a  aktualizácia tzv. podielových daní, aktualizácia 

transferov, zvýšenie vlastných príjmov mesta, vo výdavkovej časti: napr. presuny medzi 

rozpočtovými položkami a medzi bežným a kapitálovým rozpočtom. 



     Čo sa týka  soc. a kult. oblasti, na základe požiadaviek komisie sociálnej a kultúrnej je v 

návrhu na zmenu rozpočtu uvedený presun prostriedkov z dotácií na činnosti  subjektov 

v oblasti kultúry do rozpočtu Domu kultúry v Seredi – v čiastke  2.000 € a presun 

prostriedkov z dotácií na činnosti  subjektov v sociálnej oblasti  do rozpočtu Domu kultúry v 

Seredi – v čiastke  5.000 €. 

 

6/ Žiadosti občanov o  jednorazovej sociálne dávky  

 

     Členovia komisie boli informovaní o jednotlivých žiadateľoch o jednorazové sociálne 

dávky. 

Komisia sociálna a kultúrna  prerokovala  jednotlivé žiadosti a prijala 

 

Uznesenie č. 11/2019 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Lucii Schmidtovej vo výške 

150 €. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jarmile Klčovej vo výške 150 

€. 

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

3. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Rudolfovi Bruderovi vo výške 

50 €. 

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

 

B. Neodporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jozefíne Blštákovej. 

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

                                

7/ Rôzne   

   

PhDr. Macurová  - poukázala na  horší stav a údržbu zelene na cintoríne ( burina, nepokosená 

tráva na určitých miestach),  uvítala by stretnutie správkyne cintorína na komisii.  Komisia 

sociálna a kultúrna  prijala 

 

Uznesenie č. 12/2019 

 

A. Odporúča 

      Prizvať správkyňu cintorína v Seredi, p. Kašíkovú na MsZ v Seredi, ktoré sa bude konať 

v decembri 2019. 

 

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

 

          Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala predsedníčka komisie Mgr. 

Karmažínová členom komisie za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

                                                                                               Mgr. P. Karmažínová 

                                                                                                  predseda komisie   

 

Zapísala dňa 04.09.2019, Ing. Mária Mrnková 


