
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 01.12.2020 so 

začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 18.00 hod. 

Prítomní: Bc. A. Dúbravec (AD), Ing. M. Fačkovcová (MF), Mgr. Arch. R. Petrovič (RP), J. Valábek (JV), 

V. Gašparíková (VG), PhDr. Z. Macurová (ZM), Mgr. T. Karmažín, Mgr. M. Némethová (MN) 

Neprítomní: Mgr. P. Karmažínová (PK) 

Hostia: Mgr. F. Čavojský, PhDr. S. Adamčíková, Ing. T. Krajčovič 

 

1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

 

     Zasadnutie komisie otvorila  p. Gašparíková, ktorá privítala všetkých prítomných a oboznámila ich 

s následným programom.  

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

 

Uznesenie č. 23/2020 

Schvaľuje 

Program zasadnutia komisie:  

 

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov                                                                            

2. Návrh rozpočtu mesta na roky 2021 – 2023                                                                       

3. Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi na rok 2021                                                           

4. Pravidlá poskytovania jednorazových sociálnych dávok                                                    

5. Žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky                                                                  

6. Rôzne                                                            

Hlasovanie: prítomných:8, za: 8 – TK,MN,JV,MF,RP,VG,AD,ZM, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2/ Návrh rozpočtu mesta na roky 2021 – 2023   
                                                                     

           Ing. Krajčovič oboznámil členov komisie  s návrhom rozpočtu mesta Sereď na roky 2021-2023, poukázal 

hlavne na rozpočet v sociálnej a kultúrnej oblasti - kultúrne akcie (okrem plesu), financovanie domu kultúry, 

nocľahárne, príspevok na stravovanie nepracujúcich seniorov, príspevok pri narodení dieťaťa, dotácie 

neziskovým organizáciám. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 10.12.2020. 

 

3/ Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2021  

 

     Ing. Krajčovič oboznámil členov komisie s harmonogramom zasadnutí MsZ v Seredi na rok 2021. 

Komisia sociálna a kultúrna sa zhodla, že bude zasadať pred rokovaním MsZ v utorok v čase o 16.30 hod. 

a podľa potreby.                                                                

                                                             

4/  Pravidlá poskytovania jednorazových sociálnych dávok  

 

           PhDr. S. Adamčíková oboznámila členov komisie s návrhom zmien v Pravidlách poskytovania 

jednorazových sociálnych dávok. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 10.12.2020. 

Navrhované zmeny sa týkajú najmä: 

-  jednoznačného definovania obyvateľov mesta, ktorí majú výlučne právo na poskytnutie jednorazových 

sociálnych dávok,  

- jednoznačného definovania výdavkov žiadateľa o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, 

- presunu žiadateľov vracajúcich sa z výkonu trestu odňatia slobody medzi žiadateľov o jednorazovú 

finančnú výpomoc, 

-  zvýšenia príjmu pre žiadateľov v prípade náhlej núdze spôsobenej úmrtím blízkeho rodinného príslušníka 

z 1,3 násobku životného minima na 1,65 násobok životného minima, 

- vyňatie § 6 Poradenstvo a § 7 Úmrtie občana z pôvodnej smernice z dôvodu, že tieto kompetencie 

samosprávy určuje legislatíva.  

     Ďalej poukázala na žiadateľov prepustených  z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby. Títo 

žiadatelia musia predložiť okrem prepúšťacej správy aj doklady o tom, že sa zaevidovali na úrade práce, 



sociálnych vecí a rodiny. V prípade, že žiadatelia nemajú osobné doklady, mesto môže rozhodnúť 

o poskytnutí jednorazovej dávky na ich vybavenie, aby sa mohli zaevidovať na úrade práce, sociálnych vecí 

a rodiny.                          

Komisia sociálna a kultúrna prerokovala Pravidlá poskytovania jednorazových sociálnych dávok a prijala 

 

Uznesenie č. 24/2020 

 

Odporúča prerokovať Pravidlá poskytovania jednorazových sociálnych dávok na rokovaní  MsZ v Seredi, 

dňa 10.12.2020. 

Hlasovanie: prítomných:8, za: 8 – TK,MN,JV,MF,RP,VG,AD,ZM, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

                                                                                         a       

Uznesenie č. 25/2020 

 

Odporúča žiadateľom prepustených  z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby poskytnúť 

jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 50 €. 
Hlasovanie: prítomných:8, za: 8 – TK,MN,JV,MF,RP,VG,AD,ZM, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

5/ Žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky    

 

Komisia sociálna a kultúrna  prerokovala žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky 

a prijala 

 

               Uznesenie č. 26/2020 

 

Odporúča schváliť poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky v hmotnej núdzi Ľubomírovi 

Haberlandovi vo výške 150 €. 

Hlasovanie: prítomných:8, za: 8 – TK,MN,JV,MF,RP,VG,AD,ZM, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

6/Rôzne 

 

- Mgr. F. Čavojský informoval členov komisie o novom Betleheme, ktorý bude umiestnený na námestí od 

06.12.2020. Súčasťou celej vianočnej výzdoby bude aj prístrešok, kamerový systém, ohrádka okolo 

Betlehemu, vianočný stromček s osvetlením. Celková suma Betlehemu aj s materiálom je 3.000 €, Betlehem 

bude majetkom domu kultúry. 

- PhDr. S. Adamčíková informovala členov komisie o rozhodnutí o súhlase z Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Galante o prevádzkovaní nocľahárne v meste Sereď. Ďalej informovala členov 

komisie o  Mikulášskej akcii - SWAP v Komunitnom centre Priestor, kde bude prebiehať výmena pekných 

vecí, ktoré môžu byť pre niekoho užitočnými ( napr. knižky, detské hračky, doplnky, oblečenie). 

- Mgr. Arch. R. Petrovič sa informoval o kaštieli a jeho investíciách, ďalej o zbere odpadu potravín, Ing. M. 

Fačkovcová sa informovala o rodinnom dome na ulici Trnavská, ktorý by mal slúžiť v budúcnosti ako 

nocľaháreň, p. Valábek sa informoval o akcii VÚC „SOS gombík“. 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala členka komisie p. Gašparíková ostatným členom 

komisie za účasť na zasadnutí. 

 

 

                                                                                               Mgr. P. Karmažínová 

                                                                                                     predseda komisie   

 

 

Zapísala dňa 02.12.2020, Ing. Mária Mrnková 

 

 


