
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 09.02.2021 so 

začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 18.00 hod. 

 

Prítomní: Mgr. P. Karmažínová (PK),  Bc. A. Dúbravec (AD), Ing. M. Fačkovcová (MF), Mgr. Arch. R. 

Petrovič (RP), J. Valábek (JV), V. Gašparíková (VG), PhDr. Z. Macurová (ZM), Mgr. M. Némethová (MN) 

Neprítomný: Mgr. T. Karmažín 

Hostia: PhDr. Adamčíková, Ing. Tibor 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. 1/2021 

 

A. Schvaľuje 

Program zasadnutia komisie:  

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov                                                                            

2. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2021- sociálna oblasť                          

3. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2021- kultúrna oblasť                    

4. Žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky                                                               /  

5. Rôzne                                                            

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

 

2/  Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 – sociálna oblasť     

 

         Členom komisie boli predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 v zmysle VZN 

č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď - sociálna oblasť. Na túto oblasť je v rozpočte na 

rok 2021 vyčlenených 30.000,- €. 

Komisia sociálna a kultúrna prerokovala jednotlivé žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 

v zmysle kritérií na poskytnutie dotácií  a prijala 

 

Uznesenie č. 2/2021 

A. Odporúča 

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

výške 5.500 €  

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

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

3.000 €. 

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

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

n.o. vo výške 1.100 €. 

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

4. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď združeniu - STORM vo výške 3.300 €. 

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

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

detí a mládeže v Seredi vo výške 3.000 €. 

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

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

3.000 €. 

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

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

výške 600 €. 



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

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

1.500 €. 

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

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

5.000 €. 

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

10. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Trnavskej arcidiecéznej charite vo výške 4.000 

€. 

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

 

5/  Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 – kultúrna oblasť     

 

     Členom komisie boli predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 v zmysle VZN č. 

3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď - kultúrna oblasť. Na túto oblasť je v rozpočte na rok 

2021 vyčlenených 15.000,- €.  

Komisia sociálna a kultúrna prerokovala jednotlivé žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 

v zmysle kritérií na poskytnutie dotácií  a prijala 

 

Uznesenie č. 3/2021 

A. Odporúča 

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

výške 200 €. 

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

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

800 €. 

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

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

Vodný hrad vo výške 1.500 €. 

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

4. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu - Spevácky zbor ZVON vo 

výške 1.000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, 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 300 €. 

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

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

1.500 €. 

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

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

1.500 €. 

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

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

výške 1.000 €. 

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

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

vo výške 2.200 €. 

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

11. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Združeniu rodičov pri ZUŠ vo výške 2.000 €. 

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

12. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu – GAUDETE vo výške 

1.000 €. 



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

13. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu združeniu – POMOCNÍČEK vo 

výške 500 €. 

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

14. Schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Foreku s.r.o. vo výške 1.000 €. 

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

 

4/ 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. 4/2021 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Juliane Sojkovej vo výške 300 €. 

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

2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ľubošovi Novákovi vo výške 200 €. 

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

3. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Petrovi Kozmérovi vo výške 50 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 7(PK, AD, RP, JV, VG, ZM, MN), proti: 0, zdržal sa: 1(MF) 

     

5/ Rôzne   

  

- Ing. Fačkovcová sa informovala o voľných priestoroch na prenájom potrebných k prevádzkovaniu Charity 

v meste Sereď, v ktorých by bolo možné poskytovať denné poradenstvo pre jednotlivcov a rodiny a zároveň 

by priestory spĺňali požiadavky hygieny. Terajšie priestory v centre mesta, kde teraz Charita pôsobí, sú pre 

klientov nevyhovujúce a malé. Pani Gašparíková jej navrhla, aby sa ohľadne prenájmu voľných priestorov 

pre Charitu informovala u p. riaditeľky na Poliklinike v Seredi.  

- Pani Gašparíková ďalej informovala členov komisie o pláne otvoriť na Poliklinike v Seredi vakcinačné 

centrum, kde by prebiehalo očkovanie ľudí vakcínou zn. Moderna. Samotné otvorenie a spustenie 

vakcinačného centra podlieha veľmi prísnym kritériám, dôležitou otázkou je aj zabezpečenie potrebného 

personálu, lekár + zdravotné sestry. Predstava je otvorenie tohto centra v marci 2021 a denné zaočkovanie 

cca 100 ľudí.  

      - PhDr. Adamčíková informovala členov komisie o fungovaní prevádzky nocľahárne v Seredi na Školskej 

ul. Služby nocľahárne využívajú t.č. 3 klienti. 

- PhDr. Macurová sa informovala ako ďalej prebieha projekt VÚC „SOS gombík“, ktorý bol spomínaný na 

komisii v decembri 2020. Tento projekt je určený pre osamelo žijúcich seniorov, ktorí by si vedeli pomocou 

„gombíka“ privolať prvú pomoc. PhDr. Adamčíková informovala členov komisie, že za mesto Sereď môžu 

byť do projektu zapojení 4 občania. VÚC Trnava sme nahlásili osamelo žijúcich občanov, ktorí sú na tento 

druh pomoci odkázaní. Ak sa budú počty rozširovať, komisia bude informovaná.  

 

          Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala predsedníčka komisie Mgr. Karmažínová členom 

komisie za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

                                                                                               Mgr. P. Karmažínová 

                                                                                                     predseda komisie   

 

 

Zapísala dňa 10.02.2021, Ing. Mária Mrnková 

 


