Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 15.06.2021 so
začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 17.30 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),
Mgr. T. Karmažín (TK)
Hostia: 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. 5/2021
A. Schvaľuje
Program zasadnutia komisie:
1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
2. Program kultúrnych podujatí v meste Sereď
3. Správa o činnosti Mestskej polikliniky Sereď s.r.o.
4. Žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky
5. Rôzne
Hlasovanie: prítomných:9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
2/ Program kultúrnych podujatí v meste Sereď
Mgr. F. Čavojský informoval členov komisie o množstve pripravovaných akcií Domu kultúry
v Seredi, ktoré budú hlavne prebiehať v amfiteátri a v kine NOVA. Napr. koncert šlágrových interpretov,
muzikál Alžbeta Báthory, Talkshow „Prevažne nevážne", Radošinské naivné divadlo, rockový koncert,
folkový pesničkár Jaroslav Nohavica, exkluzívna zostava slovenských hudobných legiend - obľúbení
muzikanti Beáta Dubasová, Vašo Patejdl, Pavol Hammel a Janko Lehotský, slovenský muzikál West Side
Story.
3/ Správa o činnosti Mestskej polikliniky Sereď s.r.o.
Pani Gašparíková informovala členov komisie o Správe o činnosti Mestskej polikliniky Sereď s.r.o. za
rok 2020 a za obdobie od 01.01.2021 – 31.05.2021. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi,
dňa 24.06.2021. Poukázala na ťažké obdobie chodu polikliniky počas pandémie, informovala členov
komisie o 2 nových lekároch – ortopédoch, ďalej informovala o zriadení vakcinačného centra na Mestskej
poliklinike, kde prebieha očkovanie ľudí vakcínou zn. Moderna. Denne zaočkujú cca 132 ľudí. Poukázala na
výbornú spoluprácu s Mestskou políciou Sereď pri očkovaní a taktiež na pomoc mesta Sereď pri oprave
strechy na budove polikliniky.
4/ 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. 6/2021
A. Odporúča
1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Erike Zuzkovičovej vo výške 300 €.
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Lenke Hanuliakovej vo výške 500 €.
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

5/ Rôzne
- Ing. Fačkovcová informovala členov komisie o poslednej brigáde, ktorá sa konala pri kaštieli. V južnej
časti krídla kaštieľa, kde sú uložené stredoveké a renesančné fragmenty z hradu Šintava, bolo zistené, že sú
pokryté nečistotami spôsobené výkalmi holubov, ktoré sa v otvorených priestoroch kaštieľa rozmnožili
a udomácnili. Aby sa zamedzilo tomuto stavu, je potrebné okná, cez ktoré sa holuby dostali do vnútra
kaštieľa zadebniť s OSB doskami. Dosky by boli zvonku natreté bielym náterom (akrylovou ekologickou
farbou), kvôli jej ochrane. Mestské múzeum v Seredi v spolupráci s o.z Vodný Hrad predkladajú návrh na
uzatvorenie okien v kaštieli. Predbežný rozpočet celej akcie po prieskume a konzultácii s reštaurátorom
Mgr. arch. Šmigrovským, materiál, práca, a doprava spolu: 5.000 €.
Uznesenie č. 7/2021
Odporúča
Uvoľniť finančné prostriedky vo výške 5.000 € z rozpočtu kaštieľ na výdavky spojené s uzatvorením okien
v kaštieli.
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Zároveň Ing. Fačkovcová informovala členov komisie o Verejnej zbierke o.z. Vodný Hrad, s názvom
Otvárame hradnú bránu – obnova portálu na seredskom kaštieli. Obnova bude prebiehať v gescii
licencovaného reštaurátora na základne projektovej dokumentácie, v spolupráci s Krajským pamiatkovým
úradom. Odhadovaná čiastka rozpočtu potrebná na realizovanie úpravy bola vypracovaná na základe
podkladov Mgr. arch. Šmigrovského, odhadované náklady v čase vyhlasovanej zbierky v r. 2019: 18.286 €.
Cieľom o.z. Vodný Hrad bolo prezentované vyzbierať zbierkou aspoň 17.686 €. Po ukončení zbierky
a sčítaní bolo plánované podľa dosiahnutej výšky vyzbieranej sumy realizovať dosiahnuteľné možné úkony
po dohode s reštaurátorom a pamiatkovým úradom. V prípade viac vyzbieraného, resp. aj získaných aj
iných zdrojov je možné pokračovať prejazdom, kde je tiež vypracovaný rozpočet. Aktuálne je k dnešnému
dňu vyzbieraných cca 4.119,24 €. Komisia sociálna a kultúrna prijala
Uznesenie č. 8/2021
Odporúča
Dofinancovať verejnú zbierku o.z. Vodný hrad na obnovu
z rozpočtu kaštieľ do výšky 17.686 €.
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

kamenného portálu hradnej brány kaštieľa

Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala predsedníčka komisie Mgr. Karmažínová členom
komisie za účasť na zasadnutí.

Mgr. P. Karmažínová
predseda komisie
Zapísala dňa 16.06.2021, Ing. Mária Mrnková

