
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 26.10.2021 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), J. Valábek (JV), 

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

Neprítomní: Mgr. Arch. R. Petrovič (RP), Mgr. T. Karmažín (TK) 

 

1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

 

     Zasadnutie komisie otvorila  predsedníčka komisie, ktorá privítala všetkých prítomných a oboznámila ich 

s následným programom.  

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

Uznesenie č. 10/2021 

 

A. Schvaľuje 

Program zasadnutia komisie:  

 

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov                                                       

2. Výzvy na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2022 

3. Informatívna správa o účasti poslancov na MsZ a v Komisiách pri MsZ v Seredi v termínoch od 11/2020 

do 10/2021                                                                 
4. Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď                                                                                                              
5. Žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky                                             

6. Rôzne                                                            

Hlasovanie: prítomných:7, za: 7 - PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2/ Výzvy na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2022 

 

- MF pripomienkovala  spôsob doručovania žiadostí o poskytovanie dotácie z rozpočtu mesta.  

- členovia komisie prerokovali kritéria Výziev na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií 

v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2022 v sociálnej a kultúrnej oblasti v nasledovnom znení: 

A: Kritériá na poskytnutie dotácií - sociálna oblasť: 

 

1. 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, 

2. realizácia kultúrnych, telovýchovno-športových a turistických aktivít pre deti bez rodín a pre deti zo 

sociálne odkázaných rodín, 

3. podpora aktivít zameraných na vytváranie podmienok na realizáciu kontaktov rodičov na materskej 

dovolenke a ich detí, 

4. 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, 

5. 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, 

6. podpora aktivít zameraných  na rozvoj kultúrnych a telovýchovno-športových  aktivít zdravotne 

postihnutých občanov a seniorov, 

7. 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 2021, 



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. 

 

B. Kritériá na poskytnutie dotácií – kultúrna oblasť:  

1. doba existencie skupiny alebo činnosti jednotlivca a zameranie činnosti,  

2. najvýznamnejšie výsledky dosiahnuté za posledné obdobie, 

3. podiel skupiny alebo jednotlivca na kultúrno-spoločenskom živote mesta, 

4. prínos skupiny alebo jednotlivca na kladnej reprezentácii mesta v regióne i mimo neho, 

5. 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 2021 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. 

 

Doručenie žiadostí o dotáciu:                                                            do 17.01.2022 (vrátane)  

Posudzovanie žiadostí o dotáciu:                                                      február 2022 

Uzatváranie zmlúv o poskytnutí dotácie:                                          do 31.03.2022 (vrátane) 

Predloženie zúčtovania dotácie podľa prílohy č. 2 k VZN 3/2016:  do 15.12. 2022 ( vrátane) 

Žiadosti o dotáciu je potrebné doručiť v stanovenom termíne možným spôsobom:  
1/ poštou na adresu MsÚ v Seredi, Námestie republiky 1176/10, 926 01  Sereď alebo  

osobne na pult prvého kontaktu MsÚ v Seredi  a v elektronickej podobe na podatelna@sered.sk alebo  
2/ prostredníctvom elektronickej schránky na e-Slovensko.sk.  
Rozhodujúci je termín doručenia žiadosti o dotáciu. 
 
Žiadosť o dotáciu musí obsahovať náležitosti podľa prílohy č. 1 VZN č. 3/2016. Posudzovanie žiadostí bude 
prebiehať v súlade s VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších 
nariadení. Prílohy k žiadosti sú uverejnené na www.sered.sk . 
 
     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 a prijala 

 

Uznesenie č. 11/2021 

 

Odporúča schváliť kritéria Výziev na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 

na rok 2022 v sociálnej a kultúrnej oblasti. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7- PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

3/ Informatívna správa o účasti poslancov na MsZ a v Komisiách pri MsZ v Seredi 

v termínoch od 11/2020 do 10/2021  

 

          Členovia komisie boli oboznámení so správou o účasti poslancov MsZ a v komisiách pri MsZ v Seredi 

v termínoch od 11/2020 do 10/2020. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi dňa 04.11.2021.    

 

4/ Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď  
 

          Predsedníčka komisie oboznámila členov komisie s návrhmi na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 

5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď. Všetky návrhy na ocenenie obsahujú náležitosti v zmysle 

uvedeného VZN. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 04.11.2021. 

                     

Cena mesta Sereď 

Navrhovaní : 

- Mária Diková 

- Ing. Kamil Horáček 

mailto:podatelna@sered.sk


- Ing. Tibor Krajčovič 

- Ing. Mária Fačkovcová 

- ORF COSMOS Camping Sereď 

- Farská charita Sereď 

 

Komisia sociálna a kultúrna  bola oboznámená s jednotlivými  návrhmi a prijala 

 

Uznesenie č. 12/2021 

A. Odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu rozhodnúť o udelení ocenení jednotlivcov a kolektívov. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7 - PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN, proti: 0, zdržal sa: 0 

                                                                                                           
5/ 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. 13/2021 

 

A. Odporúča 

1. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ľubomírovi B. vo výške 50 €. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za:  - PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN, proti: 0, zdržal sa: 0 

2. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jarmile K. vo výške 150 €. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za: 4 – PK, MF, ZM, MN, proti: 0, zdržal sa: 3 – VG, AD, JV 

3. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jaroslavovi M.  výške 50 €. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za:  - PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN, proti: 0, zdržal sa: 0 

4. Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jozefíne B. vo výške 150 €. 

Hlasovanie: prítomných: 7, za:  - PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN, proti: 0, zdržal sa: 0 

                                          

6/ Rôzne       

 

     VG informovala členov komisie o ukončení činnosti riaditeľky Mestskej poliklinike v Seredi p. 

Kornélie Horváthovej a o novozvolenom riaditeľovi Mestskej polikliniky v Seredi. Informovala 

členov komisie  o nedostatku odborných lekárov na poliklinike a o problémoch s ich získavaním. 

Tajomníčka komisie informovala členov o problémoch s obyvateľmi mesta bez domova, ktorí sú  

v zlom zdravotnom stave, často bez najbližších príbuzných, bez vybavených dokladov (občiansky 

preukaz, karta poistenca),  ale hlavne bez príjmu. Ak sú hospitalizovaní v nemocnici, po 

prepustení z nemocnice nemajú kam ísť. Sociálne sestry z nemocníc informujú mesto, že nám 

prepúšťajú obyvateľa, ktorému je potrebné zabezpečiť adekvátnu starostlivosť. Povinnosťou 

mesta je sa o  týchto ľudí ďalej postarať - vybaviť im príjem (dávku v hmotnej núdzi, zabezpečiť 

nielen ubytovanie,  ale i vhodnú zdravotnú starostlivosť, napr. v zariadení sociálnych služieb). 

Takýchto prípadov pribúda, proces vybavovania zariadenia je zdĺhavý (nájsť vhodné zariadenie, 

doklady, lekárske vyšetrenia obyvateľa). Náležitosti týkajúce sa umiestnenia do zariadenia ako 

i mesačné výdavky za klienta v zariadení, ktorý je bez príjmu musí znášať mesto.   

 

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

komisie za účasť na zasadnutí. 

 

 

                                                                                               Mgr. P. Karmažínová 

                                                                                                  predseda komisie   

 

Zapísala dňa 28.10.2021, Ing. Mária Mrnková 

                                                                                                                  


