Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 05.11.2019
so začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 18.00 hod.
Prítomní: Mgr. P. Karmažínová, Bc. A. Dúbravec, V. Gašparíková, Ing. M. Fačkovcová, Mgr.
Arch. R. Petrovič, Mgr. T. Karmažín, J. Valábek, Mgr. M. Némethová
Neprítomný: PhDr. Z. Macurová
Hostia: PhDr. S. Adamčíková, Ing. T. Krajčovič, D. Irsák

Program zasadnutia komisie:
1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
2. Žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky
3. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne
služby v znení VZN mesta Sereď č. 16/2011
4. Výzvy na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2020
5. Žiadosť o pokračovanie spolupráce – RTV KREA
6. Stromy pre novorodencov
7. Nocľaháreň
8. Rôzne
Hlasovanie: prítomných:8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
Zasadnutie komisie otvorila Mgr. Karmažínová, ktorá privítala všetkých prítomných členov
a oboznámila ich s programom.
2/ 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. 13/2019
A. Odporúča
1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ľubomírovi Haberlandovi vo výške
200 €.
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Róbertovi Kudlačovi vo výške 50 €.
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
3/ Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za
sociálne služby v znení VZN mesta Sereď č. 16/2011
PhDr. Adamčíková oboznámila členov komisie s Návrhom VZN mesta Sereď, ktorým sa mení
VZN mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby v znení VZN mesta Sereď č. 16/2011.
Poukázala na nasledovné zmeny a doplnenia v článkoch:

- v Čl. III. § 5 ods. 5 sa slovné spojenie „1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom4/“ nahrádza novým znením: „suma ustanovená
osobitným predpisom 4/ “.
- v Čl. III. § 5 odsek 6 sa slovné spojenie „1,3 násobku sumy životného minima ustanovenej
osobitným predpisom4/“ nahrádza novým znením „ suma ustanovená osobitným predpisom 5/ “.
- v Čl. III. § 5 odsek 9 sa nahrádza novým znením: „Výška úhrady za opatrovateľskú službu je 1,50 €
za hodinu opatrovateľskej služby.“
- poznámka pod čiarou k odkazu č. 4 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: „§ 73 ods. 1 zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“.
- dopĺňa sa poznámka pod čiarou k odkazu č. 5: „§ 73 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov“.
Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 14.11.2019.
Komisia sociálna a kultúrna bola oboznámená s Návrhom VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN
mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby v znení VZN mesta Sereď č. 16/2011a prijala
Uznesenie č. 14/2019
A. Odporúča
1. Schváliť Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za
sociálne služby v znení VZN mesta Sereď č. 16/2011.
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
4/ Výzvy na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2020
Členovia komisie prerokovali kritéria Výziev na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií
v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2020 v sociálnej a kultúrnej oblasti v nasledovnom znení:
A: sociálna oblasť:
Kritériá
na poskytnutie dotácií pre oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti,
zdravotníctva a zdravotne postihnutých
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

podpora aktivít humanitárneho a charitatívneho charakteru zabezpečovaných a organizovaných
pre obyvateľov mesta, organizovanie podujatí pre deti z detského domova, pre deti
nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov mesta, pre seniorov,
realizácia kultúrnych, telovýchovno-športových a turistických aktivít pre deti bez rodín a pre
deti zo sociálne odkázaných rodín,
podpora aktivít zameraných na vytváranie podmienok na realizáciu kontaktov rodičov na
materskej dovolenke a ich detí,
podpora činnosti zväzov a združení, ktoré pracujú na území mesta Sereď alebo poskytujú služby
občanom mesta Sereď a ktoré sú zamerané na oblasť humanity a charity,
podpora a pomoc pre zdravotne postihnutých občanov (dospelých a detí), najmä projekty na
realizáciu rekondičných pobytov zdravotne postihnutých občanov zameraných na upevňovanie
vzťahov v rodinách zdravotne postihnutých a medzi rodinami navzájom,
podpora aktivít zameraných na rozvoj kultúrnych a telovýchovno-športových aktivít zdravotne
postihnutých občanov a seniorov,
podpora aktivít zdravotne postihnutých občanov ako doplnkových foriem ich liečenia,

pracovného a spoločenského uplatnenia, najmä sezónneho, či víkendového charakteru,
8. vytváranie zdravého náhradného rodinného zázemia, hlavne u detí bez rodičov,
9. projekty zamerané na podporu zdravia a preventívnu zdravotnú starostlivosť,
10. zabezpečenie vlastných prostriedkov na spolufinancovanie projektov, predloženie rozpočtu za
predchádzajúci kalendárny rok
11. zverejnenie aktivít združenia realizovaných s finančnou podporou mesta prostredníctvom
webovej stránky Seredských noviniek za rok 2019,
12. na túto výzvu žiadateľ môže podať len jednu žiadosť; v opačnom prípade, t. j. ak žiadateľ podá
dve a viac žiadostí v rámci tejto výzvy, budú všetky jeho žiadosti z rozhodovacieho procesu
vylúčené.
Doručenie žiadostí o dotáciu: do 24.01.2020
Posudzovanie žiadostí: do 04.02.2020
Oznámenie výsledkov procesu schvaľovania žiadostí: do 14 dní od zasadnutia Sociálnej a kultúrnej
komisie, ktorá bude posudzovať žiadosti
Uzatváranie zmlúv a ich zverejnenie: do 27.03.2020
Poukázanie dotácie na účet žiadateľa: do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Predloženie vyúčtovania dotácie: do 15.12.2020
B: kultúrna oblasť:
Kritériá
na poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity
doba existencie skupiny alebo činnosti jednotlivca a zameranie činnosti,
najvýznamnejšie výsledky dosiahnuté za posledné obdobie,
podiel skupiny alebo jednotlivca na kultúrno-spoločenskom živote mesta,
prínos skupiny alebo jednotlivca na kladnej reprezentácii mesta v regióne i mimo neho,
zabezpečenie vlastných prostriedkov na spolufinancovanie projektov, predloženie rozpočtu za
prechádzajúci kalendárny rok,
6. realizácia propagácie mesta ako poskytovateľa dotácie, zverejnenie aktivít žiadateľa
realizovaných s finančnou podporu mesta v roku 2019 na webovej stránke Seredských noviniek,
7. projekty zamerané na rozvoj kultúry a reprezentáciu mesta v kultúrnej oblasti,
8. na túto výzvu žiadateľ môže podať len jednu žiadosť; v opačnom prípade, t. j. ak žiadateľ podá
dve a viac žiadostí v rámci tejto výzvy, budú všetky jeho žiadosti z rozhodovacieho procesu
vylúčené.
1.
2.
3.
4.
5.

Doručenie žiadostí o dotáciu: do 24.01.2020
Posudzovanie žiadostí: do 04.02.2020
Oznámenie výsledkov procesu schvaľovania žiadostí: do 14 dní od zasadnutia Sociálnej a kultúrnej
komisie, ktorá bude posudzovať žiadosti
Uzatváranie zmlúv a ich zverejnenie: do 27.03.2020
Poukázanie dotácie na účet žiadateľa: do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Predloženie vyúčtovania dotácie: do 15.12.2020
Komisia sociálna a kultúrna prerokovala kritéria Výziev na predloženie žiadostí o poskytovanie
dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2020 v sociálnej a kultúrnej oblasti a prijala
Uznesenie č. 15/2019

A. Odporúča
1. Schváliť kritéria Výziev na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016
na rok 2020 v sociálnej a kultúrnej oblasti
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
5/ Žiadosť o pokračovanie spolupráce – RTV KREA
PhDr. Adamčíková oboznámila členov komisie so žiadosťou Regionálnej televízie KREA
o spoluprácu. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 14.11.2019. Komisia
sociálna a kultúrna prijala
Uznesenie č. 16/2019
A. Odporúča
1. Prerokovať MsZ uzatvorenie zmluvy s podmienkou uvedenia počtu príspevkov – min. 100
reportáži za rok, pri honoráre vo výške 4.000 €.
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
6/ Stromy pre novorodencov
Poslanec D. Irsák oboznámil členov komisie so svojim projektom – Stromy pre novorodencov.
Každé dieťa narodené v meste Sereď by v roku 2020 obdržalo dar vo forme vzrastového stromu.
Strom by bol vysadený vo vegetačnom období, kedy sa sadia stromy, spoluúčasť na výsadbe stromu
ako aj následná starostlivosť o strom od rodiny by bola vítaná. Na projekt v r. 2020 je vyčlenená
suma z rozpočtu mesta vo výške 40.000 €. Zároveň žiada podporu členov komisie pri realizácii tohto
projektu.
Komisia sociálna a kultúrna podporuje výsadbu zelene v meste a návrh projektu poslanca D. Irsáka–
Stromy pre novorodencov zobrala na vedomie.
7/ Nocľaháreň
PhDr. Adamčíková informovala členov komisie o nocľahárni pre ľudí bez prístrešia s trvalým
pobytom mesto Sereď. Prevádzka nocľahárne bude otvorená od 15.12.2019 na ul. Školská v Seredi.
Ing. Krajčovič uviedol, že budova, v ktorej mala pôvodne nocľaháreň pôsobiť, je stále
v rekonštrukcii, riešením do budúcna by mohol byť rodinný dom na ul. Trnavská.
8/ Rôzne
Ing. Fačkovcová sa informovala na program, ktorý má byť na vianočných trhoch, privítala by
lepší výber hudby a kapiel, členovia komisie by uvítali k vianočnej atmosfére betlehem.
Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala predsedníčka komisie Mgr. Karmažínová
členom komisie za účasť na zasadnutí.
Mgr. P. Karmažínová
predseda komisie
Zapísala dňa 06.11.2019, Ing. Mária Mrnková

