
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 21.04.2020 so 

začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 18.00 hod. 

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

Fačkovcová, Mgr. Arch. R. Petrovič, J. Valábek 

Neprítomní: Mgr. T. Karmažín, Mgr. M. Némethová 

Hostia: PhDr. Adamčíková, Mgr. F. Čavojský 

 

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. 9/2020 

 

A. Schvaľuje 

Program zasadnutia komisie:  

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov                                                                     

2. Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2019                                            

3. Prehodnotenie výšky dotácií z rozpočtu mesta                                                            

4. Rôzne 

Hlasovanie: prítomných:7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2/ Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2019                                            

 

           Mgr. F. Čavojský informoval členov komisie o Správe o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2019.  

Za sledované obdobie rok 2019 boli finančné prostriedky vynakladané hospodárne a účelne 

v zmysle schváleného rozpočtu. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 28.04.2020. 

Ďalej informoval členov komisie o pozastavení všetkých kultúrnych, divadelných akcií, Seredského 

hodového jarmoku, Florafestu a iných akcií do 30.06.2020. 

- PhDr. Z. Macurová sa informovala o spôsobe vrátenia financií, ktoré boli zaplatené za vstupenky na 

kultúrne podujatia a zároveň na zálohy, ktoré boli vyplatené za plánované vystúpenie hudobných kapiel. 

- Ing. M. Fačkovcová sa informovala na rekonštrukciu divadelnej sály a zahrnutia finančných prostriedkov 

na výdavky spojené s touto rekonštrukciou do rozpočtu mesta. 

- Mgr. Čavojský tiež informoval o príprave výroby dreveného Betlehemu na vianočné trhy, ktorý členovia 

komisie iniciovali. Zákazka je zadaná, zhotoviteľovi bola poskytnutá záloha a pracuje na jej realizácii.  

 

3/  Prehodnotenie výšky dotácií z rozpočtu mesta  

 

     V rámci rozpočtového opatrenia mesta Sereď súvisiace so súčasnou situáciou v súvislosti s COVID-19 

členom komisie boli opätovne predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 v zmysle 

VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď na prehodnotenie. 

Komisia sociálna a kultúrna  prerokovala žiadosti v sociálnej oblasti a prijala 

 

Uznesenie č. 10/2020  
 

A. Odporúča 

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

výške 3.000 €  

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

3.000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, 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: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

vo výške 2.000 €.  

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, 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 1.500 €. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

1.000 €. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

8. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď neziskovej organizácii - Nezábudka Pata n.o. vo 

výške 800 €. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

3.000 €. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

3.000 €. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

11. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Trnavskej arcidiecéznej charite vo výške 3.000 

€. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

B. Ruší 

Uznesenie č. 4/2020 zo dňa 04.02.2020 v plnom rozsahu. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Finančné prostriedky na dotácie z rozpočtu mesta v sociálnej oblasti na rok 2020 boli z pôvodnej 

sumy 30.000 € znížené na sumu 23.000 €. 

 

Komisia sociálna a kultúrna  prerokovala žiadosti v kultúrnej oblasti a prijala 

 

Uznesenie č. 11/2020 

 

A. Odporúča 

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

výške 300 €. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

400 €. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 6, proti: 1, zdržal sa: 0 

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

Vodný hrad vo výške 1.000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

750 €. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

5. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu – KC Priestor vo výške 

750 €. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

6. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď spolku – Spolok včelárov Slovenska - Regionálny 

spolok včelárov Slovenska  Sereď vo výške 500 €. 



Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

7. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu – Nikolka o.z. vo výške 

1.500 €. 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

8. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď klubu –  Klub zdravotne postihnutých Sereď vo 

výške 700 €. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

9. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď združeniu – Life is perfect – Život je perfektný vo 

výške 1.000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

10. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Združeniu rodičov pri ZUŠ vo výške 4.000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

B. Neodporúča 

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

vyznania cirkevný zbor Trnava, dcérocirkev Sereď . 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

C. Ruší 

Uznesenie č. 5/2020 zo dňa 04.02.2020 v plnom rozsahu. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Finančné prostriedky na dotácie z rozpočtu mesta v kultúrnej oblasti na rok 2020 boli z pôvodnej 

sumy 15.000 € znížené na sumu 10.900 €. 

 

4/ Rôzne 

 

- Členom komisie bola preložená 1 žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky.  

Komisia sociálna a kultúrna  prerokovala  žiadosť a prijala 

 

Uznesenie č. 12/2020 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Lucii Schmidtovej vo výške 70 €. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

     

      - Mgr. Arch. Petrovič  informoval o  dotácii z MF SR v sume 13.500 € na kaštieľ v Seredi. Navrhol, aby 

dotácia bola použitá na výmenu elektroinštalácie a na nákup  vybavenia bastiónu. 

 

      Komisia sociálna a kultúrna prerokovala informáciu o dotácii a prijala 

 

Uznesenie č. 13/2020 

 

    A. Odporúča 

- využiť finančné prostriedky z dotácie MF SR vo výške 13 500 € určenej pre kaštieľ na výmenu 

elektroinštalácie a nákup vybavenia bastiónu. 

    Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

                                                                                               Mgr. P. Karmažínová 

                                                                                                     predseda komisie   

Zapísala dňa 22.04.2020, Ing. Mária Mrnková 



 


