
Z á p i s n i c a  

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

04.02.2020 so začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 18.00 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, J. 

Valábek 

Hostia: PhDr. Adamčíková, Ing. Krajčovič 

 

1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

 

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

oboznámila ich s následným programom.  

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

 

Uznesenie č. 1/2020 

 

A. Schvaľuje 

Program zasadnutia komisie:  

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov                                                                                    

2. Žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky                                                              

3. Žiadosť o zmenu výšky finančného príspevku pre RTV KREA                                                 

4. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď - sociálna oblasť                                                      

5. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď - kultúrna oblasť                                                                        

6. Rôzne 

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

 

2/ 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. 2/2020 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Juliane Sojkovej vo výške 250 

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

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

250 €. 

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

3. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jánovi Krausovi vo výške 50 €. 

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

5. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Erike Zuzkovičovej vo výške 

360 €. 

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

 

     4/ Žiadosť o zmenu výšky finančného príspevku pre RTV KREA 

  



          Členovia komisie boli oboznámení so žiadosťou  KREATIV GA spol s.r.o Galanta, ktorá 

žiada finančný príspevok pre RTV KREA z rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 vo výške 

10.000 € a zaradenie opätovnej žiadosti na rokovanie MsZ.  Čiastka vo výške 4.000 € za 

spoluprácu, ktorá bola spoločnosti už MsZ dňa 14.11.2019 schválená, je pre nich 

neakceptovateľná. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, 13.02.2020. 

Komisia sociálna a kultúrna  prerokovala  žiadosť a prijala 

 

Uznesenie č. 3/2020 

 

A. Odporúča 

Ponechať finančný príspevok pre spoločnosť KREATIV GA v pôvodne schválenej výške 

4.000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

4/  Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 – sociálna oblasť     

 

         Členom komisie boli predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 

v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď - sociálna oblasť. Na 

túto oblasť je v rozpočte na rok 2020 vyčlenených 30.000,- €. 

Komisia sociálna a kultúrna prerokovala jednotlivé žiadosti o dotáciu v zmysle kritérií na 

poskytnutie dotácií  a zvlášť sa  zaoberala predložením splnenia si povinnosti doplnenia 

údajov do registra MNO v súlade zákona č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych 

neziskových organizácií, nakoľko nesplnenie si povinnosti neumožňuje subjektu verejnej 

správy poskytnúť verejné prostriedky a prijala 

 

Uznesenie č. 4/2020 

A. Odporúča 

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

postihnutých Sereď vo výške 6.500 €  

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

ADOS vo výške 3.000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

3. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď neziskovej organizácii - Teen 

Challenge Slovakia n.o. vo výške 700 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

4. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď  občianskemu združeniu – DOC 

Stonožka Sereď vo výške 2.000 €.  

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 

5. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď združeniu - STORM vo výške 2.000 

€. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

postihnutých detí a mládeže v Seredi vo výške 3.000 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

7. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Slnko 

jesene vo výške 3.000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

8. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď neziskovej organizácii - Nezábudka 

Pata n.o. vo výške 800 €. 



Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

9. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - 

Pomocníček vo výške 3.000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

10. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Nikolka 

o.z. vo výške 3.000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

11. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Trnavskej arcidiecéznej charite vo 

výške 3.000 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za:9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

B. Neodporúča 

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

Koménium z dôvodu nesplnenia si povinnosti doplnenia údajov do registra MNO do termínu 

podávania žiadostí o dotácie, t.j. do 24.1.2020. 

Hlasovanie: prítomných:9, za:9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

5/  Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 – kultúrna oblasť     

 

     Členom komisie boli predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 

v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď - kultúrna oblasť. Na 

túto oblasť je v rozpočte na rok 2020 vyčlenených 15.000,- €.  

Komisia sociálna a kultúrna prerokovala jednotlivé žiadosti o dotáciu v zmysle kritérií na 

poskytnutie dotácií  a zvlášť sa  zaoberala predložením splnenia si povinnosti doplnenia 

údajov do registra MNO v súlade zákona č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych 

neziskových organizácií, nakoľko nesplnenie si povinnosti neumožňuje subjektu verejnej 

správy poskytnúť verejné prostriedky a prijala 

 

Uznesenie č. 5/2020 

A. Odporúča 

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

Sereď vo výške 300 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

2. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Krásna 

hudba vo výške 800 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

združenie Vodný hrad vo výške 1.600 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

4. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Mladá 

Sereď vo výške 1.500 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

augsburského vyznania cirkevný zbor Trnava, dcérocirkev Sereď vo výške 200 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

6. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu –KC 

Priestor vo výške 1.500 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

7. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď spolku – Spolok včelárov Slovenska 

- Regionálny spolok včelárov Slovenska  Sereď vo výške 500 €. 



Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

8. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu – Nikolka 

o.z. vo výške 1.500 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

9. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď klubu –  Klub zdravotne 

postihnutých Sereď vo výške 700 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

10. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď združeniu – Life is perfect – Život 

je perfektný vo výške 1.500 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

11. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Združeniu rodičov pri ZUŠ vo 

výške 4.000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

12. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď združeniu – DOC Stonožka vo 

výške 700 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 

13. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď združeniu – AŠK Lokomotíva vo 

výške 200 €. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

B. Neodporúča 

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

zbor ZVON z dôvodu nesplnenia si povinnosti doplnenia údajov do registra MNO do 

termínu podávania žiadostí o dotácie, t.j. do 24.1.2020. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

GAUDETE z dôvodu nesplnenia si povinnosti doplnenia údajov do registra MNO do termínu 

podávania žiadostí o dotácie, t.j. do 24.1.2020. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

3. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď združeniu – OLDTIMER – 

MÚZEUM z dôvodu nesplnenia si povinnosti doplnenia údajov do registra MNO do termínu 

podávania žiadostí o dotácie, t.j. do 24.1.2020. 

Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

6/ Rôzne   

   

          PhDr. Adamčíková informovala členov komisie o prevádzke nocľahárne v Seredi na 

Školskej ul. Služby nocľahárne využívajú 4 klienti, 2 klienti museli nocľaháreň opustiť 

z dôvodu opakovaného porušovania prevádzkového poriadku nocľahárne.  

         Mgr. Ach. Petrovič informoval členov komisie o zámere zmapovať historické hroby na 

cintoríne v Seredi, o ktoré sa nikto nestará a za ktoré už nikto neplatí poplatok za hrobové 

miesto. Jeho predstava by bola tieto hroby zachovať a zreštaurovať.  

      Členov komisie pozval na premietanie filmu „ Žurnál v Seredi“ v kine Nova, dňa 07.3.2020.  

 

          Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala predsedníčka komisie Mgr. 

Karmažínová členom komisie za účasť na zasadnutí. 

 

                                                                                               Mgr. P. Karmažínová 

                                                                                                     predseda komisie   

Zapísala dňa 05.02.2020, Ing. Mária Mrnková 


