Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 03.12.2019
so začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 18.00 hod.
Prítomní: Mgr. P. Karmažínová, Bc. A. Dúbravec, Ing. M. Fačkovcová, Mgr. Arch. R. Petrovič,
Mgr. T. Karmažín, J. Valábek
Neprítomní: PhDr. Z. Macurová, V. Gašparíková, Mgr. M. Némethová
Hostia: PhDr. S. Adamčíková, Mgr. F. Čavojský, Ing. T. Krajčovič
Program zasadnutia komisie:
1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
2. Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď za
rok 2019
3. Informácie o príprave vianočných trhov v Seredi
4. Návrh rozpočtu Domu kultúry v Seredi na rok 2020
5. Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2020-2022
6. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2020
7. Žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky
8. Rôzne
Hlasovanie: prítomných:6, za: 6, 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/ Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď
za rok 2019
PhDr. Adamčíková oboznámila členov komisie s návrhmi na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď
č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď. Všetky návrhy obsahujú náležitosti v zmysle uvedeného
VZN. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 12.12.2019.
Cena mesta Sereď
Navrhovaní :
- Mgr. Andrea Ruczová
- Ján Sloboda
- Jozef a Antónia Valábkoví
- František a Helena Jelšicoví
- Ing. Tibor Králik
- Jozef Valábek
- Mgr. Magdaléna Kunovská
- Marián Štefánik
- OZ Vodný hrad
- Anna Škodová

Čestné občianstvo mesta Sereď
Navrhovaní:
- Dr. Bert Klug
- Ing. Ján Himpán
- Mgr. arch. Rastislav Petrovič
Komisia sociálna a kultúrna bola oboznámená s jednotlivými návrhmi a prijala
Uznesenie č. 17/2019
A. Odporúča
1. Mestskému zastupiteľstvu rozhodnúť o udelení ocenení jednotlivcov a skupín tajným hlasovaním.
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
3/ Informácie o príprave vianočných trhov v Seredi
Mgr. F. Čavojský informoval členov komisie o príprave vianočných trhoch v Seredi, ktoré sa
začínajú od 11.12.2019 a o následnom programe, výbere kapiel a hudby. Členovia komisie by uvítali
do budúcna k vianočnej atmosfére betlehem, p. riaditeľ bude zisťovať rezbárov a cenové ponuky.
Členovia komisie sa informovali na zabezpečenie dostatočného množstva odpadových košov pri
jednotlivých stánkoch predajcami, poukázali na negatívnu skúsenosť s odpadom z minulého roku.
Zároveň by komisia chcela byť nápomocná pri tvorení programu Seredského hodového jarmoku,
ktorý sa bude konať v lete 2020 na Námestí Slobody a v Zámockom parku.
J. Valábek navrhol osloviť mládežnícku kresťanskú organizáciu YOUTH, či by sa nepodujali
zorganizovať živý betlehem.
4/ Návrh rozpočtu Domu kultúry v Seredi na rok 2020
Mgr. F. Čavojský oboznámil členov komisie s návrhom rozpočtu Domu kultúry na rok 2020. Ing.
Krajčovič poukázal na zvýšenú položku v rozpočte pri Seredskom hodovom jarmoku, ktorá súvisí so
zmenou miesta konania jarmoku, čo si vyžaduje zvýšené výdavky. Materiál bude predmetom
rokovania na MsZ v Seredi, dňa 12.12.2019.
5/ Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2020-2022
Ing. Krajčovič oboznámil členov komisie s návrhom viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky
2020-2022 . Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 12.12.2019.
6/ Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2020
Ing. Krajčovič oboznámil členov komisie s harmonogramom zasadnutí MsZ v Seredi. Komisia
sociálna a kultúrna bude zasadať pred rokovaním MsZ v týchto v dňoch: 04.02.2020,
21.04.2020,16.06.2020, 08.09.2020, 03.11.2020, 01.12.2020 a podľa potreby.
7/ Žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky
Členovia komisie boli informovaní o jednotlivých žiadateľoch o jednorazové sociálne dávky.
Komisia sociálna a kultúrna prerokovala jednotlivé žiadosti a prijala
Uznesenie č. 18/2019

A. Odporúča
1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jolane Božikovej vo výške 350 €.
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
2. Schváliť poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci Jozefovi Šubovi vo výške 250 €.
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
8/ Rôzne
PhDr. Adamčíková informovala členov komisie o prevádzke nocľahárne, ktorá bude otvorená od
16.12.2019 pre klientov s trvalým pobytom v meste Sereď. O prevádzku sa budú starať 3
zamestnanci a 1 upratovačka. Kapacita ubytovania je cca 10 - 12 klientov. Klienti v zmysle VZN
mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby budú platiť poplatok vo výške 80 centov za
noc. Do budúcna sa ráta s rekonštrukciou rodinného domu na ul. Trnavská v Seredi, v ktorom by boli
poskytované služby nocľahárne.

Mgr. P. Karmažínová
predseda komisie
Zapísala dňa 04.12.2019, Ing. Mária Mrnková

