
Z á p i s n i c a  

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

25.02.2020 so začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 17.30 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: Mgr. F. Čavojský, Ing. T. 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. 6/2020 

 

A. Schvaľuje 

Program zasadnutia komisie:  

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov                                                                                    

2. Informácia o príprave Betlehemu na vianočné trhy                                                               

3. Príprava Seredského hodového jarmoku                                                                                     

4. Žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky                                                              

5. Rôzne 

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

 

2/ Informácia o príprave Betlehemu na vianočné trhy                                                               

 

     Mgr. F. Čavojský informoval členov komisie o príprave Betlehemu na vianočné trhy 2020. 

Navrhol p. Pavla Zelmana – umelca, s ktorým mal stretnutie ohľadne Betlehemu. Pán Pavol 

Zelman žil a pôsobil v Seredi, t.č. žije v Lučenci. Rozpočet Betlehemu, ktorý by pozostával 

zo 7 figurín, vysokých 1,80 m a zo zvieratiek  je cca 3.000 €. Výroba týchto figurín by trvala 

asi ¾ roka a boli by z dreva. Členovia komisie sa zaujímali hlavne o – prístrešok, v ktorom 

budú figuríny umiestnené, o jeho rozmery a veľkosť, v ktorej časti na námestí bude 

umiestnený, osvetlenie, ďalej o servis figurín, uloženie figurín počas roka. Bola navrhnutá 

i vstupná brána k Vianočným trhom. Komisia sociálna a kultúrna  prerokovala návrh Mgr. F. 

Čavojského a prijala 

 

Uznesenie č. 7/2020 

A. Schvaľuje 

Objednanie výroby Betlehemu u p. Pavla Zelmana. 

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

 

3/ Príprava Seredského hodového jarmoku   

     Mgr. F. Čavojský informoval členov komisie o príprave  XXI. Seredského hodového 

jarmoku. Po 20-tych rokoch existencie jarmoku zmenou bude jeho presun z pomyselného 

priesečníka ulíc Kostolná, Mlynárska a Školská do imaginárneho trojuholníka Námestie 

slobody – Zámocký park – amfiteáter. Tou druhou, tiež nemenej podstatnou inováciou bude 



posun v smere programovej a obsahovej štruktúry. Ak sa doteraz niesol jarmok viac menej v 

komerčnej atmosfére, od tohto roku bude smerovať k tradíciám, histórii a remeslám.  

Zámocký park - na stredovekom jarmoku  budú môcť  v piatok a sobotu návštevníci 

obdivovať šermiarske a lukostrelecké vystúpenia, lovecké a rytierske turnaje na koňoch, 

dobové ukážky zo života v stredoveku, divadlá, žonglérske programy, tradičné remeslá 

a výstavu chovateľov domácich zvierat. 

Bastión - vínny festival bude situovaný do interiéru bastiónu a jeho okolia. V historických 

priestorov kaštieľa bude ponúkať víno 15 vinárstiev z rôznych regiónov Slovenska.  

Námestie slobody - v týchto priestoroch bude prebiehať počas 3 dní konania sa jarmoku 

hlavný program a tu bude umiestnená i zóna občerstvenia. Komerčných  predajcov nájdu 

záujemcovia o ich výrobky na Parkovej ulici a nám. SNP. 

Mestský amfiteáter - v rámci aktuálneho v poradí už XXI. ročníka Seredského jarmoku by si 

návštevníci nemali nechať ujsť dva excelentné hudobné večery v mestskom amfiteátri. Tým 

prvým v poradí bude 26. júna dvojkoncert Gary Moore Tribute band feat Jack Moore, Gary’s 

son a KISS forever band. V sobotu 27. júna po prvýkrát zavíta do Serede legendárna skupina 

SARAGOSSA Band.  

- členovia komisie sa zaujímali hlavne o rozmiestnenie parkovacích miest a zabezpečenie ich 

dostatku v čase jarmoku, o rozmiestnenie stánkov s občerstvením a komerčným tovarom, 

ďalej diskutovali o odpade a návrhu na použitie ekologického materiálu pri predaji 

občerstvenia. Dôležitou otázkou sú aj toalety v čase jarmoku. Návrh bol aj na vybudovaní 

toalety v bastióne. 

 

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. 8/2020 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ivane Kubányiovej vo výške 

200 €. 
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 

2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Renáte Tulejovej vo výške 200 

€. 

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

     

5/ Rôzne   

   

         Mgr. Ach. Petrovič pozval členov komisie na premietanie žurnálu „ Sereď a Seredčania vo 

filmovom archíve“ ktorý sa bude premietať v kine Nova, dňa 07.3.2020 o 14.00 hod.  

          Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala predsedníčka komisie Mgr. 

Karmažínová členom komisie za účasť na zasadnutí. 

 

                                                                                               Mgr. P. Karmažínová 

                                                                                                     predseda komisie   

Zapísala dňa 27.02.2020, Ing. Mária Mrnková 

 


