Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa
08.09.2020 so začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 18.15 hod.
Prítomní:, Mgr. P. Karmažínová, Bc. A. Dúbravec, PhDr. Z. Macurová, Ing. M.
Fačkovcová, Mgr. Arch. R. Petrovič, J. Valábek, Mgr. T. Karmažín, Mgr. M. Némethová
Neprítomní: V. Gašparíková
Hostia: JUDr. E. Červeňová, PhDr. S. 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. 14/2020
A. Schvaľuje
Program zasadnutia komisie:
1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
2. Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2020
3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Sereď v znení neskorších nariadení
4. Výzvy na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2021
5. Príprava mesta Sereď na prevádzkovanie nocľahárne v zimnom období
6. Žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky
7. Rôzne
Hlasovanie: prítomných:8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
2/ Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za I. polrok 2020
Mgr. F. Čavojský informoval členov komisie o Správe o hospodárení Domu kultúry
Sereď za I. polrok 2020. K 30.6.2020 bol rozpočet DK splnený v príjmovej časti na 40 % a vo
výdajovej na 47 %.
Program kina bol v I. polroku 2020 doplnený o mimoriadne filmové predstavenia pre školy
a organizácie v počte 1 ks. V I. polroku bolo odpremietaných 130 filmových predstavení
s počtom divákov 7 070 divákov. Mesiace január a február sa zaradili medzi najúspešnejšie
mesiace v tržbách histórii, potom prišlo ku korona kríze, ktorá viedla k zatvoreniu prevádzky
v marci a neskoršie k jej obmedzeniu hygienickými opatreniami. Návštevnosť kina klesla na
úroveň 10 %. V jarnom období boli zrealizované tri divadelné produkcie v interiéroch DK.
V mesiaci marec sa kvôli korona kríze zatvorila prevádzka a tradičné podujatia ako
FLORAFEST či Seredský hodový jarmok, podujatia boli zrušené. Otázkou je i konanie sa
akcie - Pivný festival, ktorý by sa mal konať teraz v septembri. K vianočným trhom
riaditeľ DK informoval, že zo stany trhovníkov je záujem o vianočné trhy, takisto prebieha
výroba drevených sošiek Betlehemu.
3/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení

PhDr. S. Adamčíková informovala členov komisie o Návrhu VZN, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení
neskorších predpisov. Materiál je predmetom rokovania na MsZ v Seredi, ktoré sa bude
konať dňa 17.09.2020 a je predkladaný na základe odporúčania hlavnej kontrolórky. PhDr.
S. Adamčíková informovala členov komisie o jednotlivých bodoch vo VZN, v ktorých je
navrhovaná zmena. Ing. Fačkovcová informovala, že Školská, športová a bytová komisia
navrhla z VZN vypustiť zmenu uvedenú v bode 6.
Komisia sociálna a kultúrna prerokovala Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení a prijala
Uznesenie č. 15/2020
Odporúča
Vypustiť zmenu VZN uvedenú v bode 6: „Ak posledný deň lehoty stanovenej na zúčtovanie
pripadne na sobotu alebo nedeľu, je posledným dňom lehoty posledný predchádzajúci
pracovný deň.“
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
2021
Mgr. Karmažínová informovala členov komisie o Výzvach na predloženie žiadostí
o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2021. Kritériá vo výzvach zostávajú
nezmenené oproti roku 2020.
Členovia komisie prerokovali kritéria Výziev na predloženie žiadostí o poskytovanie
dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2021 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 2020,
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...................
Posudzovanie žiadostí: do..............
Oznámenie výsledkov procesu schvaľovania žiadostí: do .... dní od zasadnutia Sociálnej
a kultúrnej komisie, ktorá bude posudzovať žiadosti
Uzatváranie zmlúv a ich zverejnenie: do ............
Poukázanie dotácie na účet žiadateľa: do ...... dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Predloženie vyúčtovania dotácie: do .....................
Žiadosti o dotáciu je potrebné doručiť v stanovenom termíne písomne na adresu MsÚ
v Seredi, osobne na pult prvého kontaktu MsÚ v Seredi a v elektronickej podobe na
podatelna@sered.sk. Rozhodujúci je termín doručenia.
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 2020 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 ................
Posudzovanie žiadostí: do ................
Oznámenie výsledkov procesu schvaľovania žiadostí: do .... dní od zasadnutia Sociálnej
a kultúrnej komisie, ktorá bude posudzovať žiadosti
Uzatváranie zmlúv a ich zverejnenie: do ..................
Poukázanie dotácie na účet žiadateľa: do .... dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Predloženie vyúčtovania dotácie: do ................

Žiadosti o dotáciu je potrebné doručiť v stanovenom termíne písomne na adresu MsÚ
v Seredi, osobne na pult prvého kontaktu MsÚ v Seredi a v elektronickej podobe na
podatelna@sered.sk. Rozhodujúci je termín doručenia.
Komisia sociálna a kultúrna prerokovala kritéria Výziev na predloženie žiadostí
o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2021 v sociálnej a kultúrnej oblasti,
dátumy v kritériách budú schválené na najbližšej komisii tak ako aj ucelené kritéria.
5/ Príprava mesta Sereď na prevádzkovanie nocľahárne v zimnom období
PhDr. S. Adamčíková informovala členov komisie o prevádzkovaní nocľahárne pre ľudí
bez prístrešia. Nocľaháreň v rodinnom dome na ul. Trnavská zatiaľ nepripadá do úvahy,
nakoľko stále nie sú vysporiadané vzťahy medzi nájomcami. Mesto plánuje nocľaháreň
prevádzkovať na Školskej ulici. V priestoroch boli ukončené stavebné úpravy na základe
požiadaviek Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante. Konečné rozhodnutie
o prevádzkovaní nocľahárne vydá RÚVZ Galanta. Nocľaháreň by mala byť v prevádzke
opäť v zimnom období, od 15. decembra do 15. marca budúceho roku.
6/ 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. 16/2020
A. Odporúča
1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jozefíne Blštákovej vo výške
250 €.
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
2. Schváliť poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci Zuzane Okoličányiovej vo výške
400 €.
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Ing. M. Fačkovcová navrhla, aby členovia komisie predtým, ako rozhodnú o výške
jednorazovej dávky, navštívili domácnosť žiadateľa a zhodnotili jeho sociálnu situáciu.
K takémuto posudzovaniu žiadostí sa priklonili aj ostatní členovia komisie. Ing. Mrnková
bude informovať žiadateľov o jednorazové dávky, že ich domácnosť navštívia členovia
komisie.
7/Rôzne
Po

Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala predsedníčka komisie Mgr.
Karmažínová členom komisie za účasť na zasadnutí.
Mgr. P. Karmažínová
predseda komisie
Zapísala dňa 10.09.2020, Ing. Mária Mrnková

