
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 30.11.2021 so 

začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 17.30 hod. 

Prítomní: 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 (ToK), Mgr. P. Karmažínová (PK)   

Hostia: Ing. T. Krajčovič (TK) 

 

1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

 

     Zasadnutie komisie otvorila  MF poverená predsedníčkou komisie zastupovaním, ktorá privítala všetkých 

prítomných a oboznámila ich s následným programom.  

  

Uznesenie č. 14/2021 

Komisia sociálna a kultúrna schvaľuje 

Program zasadnutia komisie:  

 

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov                                                        

2. Návrh viacročného  rozpočtu mesta Sereď na roky 2022-2024 

3. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2022     
4. Žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky                                             

5. Rôzne                                                            

Hlasovanie: prítomných:6, za: 6 - AD,MF,JV,VG,ZM,MN, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2/ Návrh viacročného  rozpočtu mesta Sereď na roky 2022-2024 

 

      TK oboznámil členov komisie  s návrhom viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2022-2024, poukázal 

hlavne na rozpočet v sociálnej a kultúrnej oblasti - rozpočet domu kultúry, nocľahárne, príspevok na 

stravovanie nepracujúcich seniorov, príspevok pri narodení dieťaťa, dotácie neziskovým organizáciám, 

opatrovateľská služba. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 09.12.2021. 

     JV - otvoril otázku potreby sociálneho taxíku pre seniorov a zdravotne postihnutých ľudí, ktorý je zahrnutý 

i v Komunitnom pláne sociálnych služieb (KPSS) mesta Sereď a niektoré okresné mestá činnosť prepravnej 

služby zabezpečujú. V budúcnosti by sa malo na neho pamätať aj v rozpočte. 

     MN – položila otázku, či by mesto nemohlo kúpiť autobus určený pre tieto účely. 

      TK - je pravdou, že sociálny taxík je zahrnutý v tomto pláne a ešte aj mnoho iných sociálnych vecí 

potrebných pre obyvateľov nášho mesta.  Mesto uvažovalo nad možnosťou prevádzkovania takejto 

prepravnej služby, ak bude vyhlásená výzva či iná dotácia. Treba vybrať z niekoľko možností – objednať si 

túto službu dodávateľsky, ísť cez TAXI službu alebo zakúpiť auto a najať šoférov, ktorých je v tomto 

období ale nedostatok. Aj oni musia mať dovolenku (ochorie, karanténa, OČR...). Teda aby sme nepriberali 

len nákladové položky – ale to aj vyrovnali v rozpočte. Buď niekde v položkách odobrať – alebo pridať na 

príjmoch, ak to schváli MsZ financovaním v rozpočte z vlastných zdrojov. Vieme takýto návrh pripraviť. 

Bude predmetom rokovania budúcich SaK komisií ako aj priebežné vyhodnotenie PHSR či KPSS. 

      MN – sa pýtala, či mesto neuvažuje s darovaním vitamínov pre starších ľudí. M. Mrnková odpovedala, že 

mesto má pripravené darovanie vitamínov pre starších občanov v najbližších týždňoch. 

 

                                                                  Uznesenie č. 15/2021 

       

Komisia sociálna a kultúrna  prerokovala návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2022-2024 

a odporúča MsZ v Seredi jeho schválenie. 

Hlasovanie: prítomných:6, za: 6 - AD,MF,JV,VG,ZM,MN, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

3/ Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2022  
    

      TK oboznámil členov komisie s harmonogramom zasadnutí MsZ v Seredi na rok 2022, prípadne jeho 

zmenou v termíne jún 2022 a september 2022. Komisia sociálna a kultúrna bude zasadať 9 dní pred 



rokovaním MsZ v utorok v čase o 16.30 hod. a podľa potreby ( v septembri 2022 - 7 dní pred MsZ). 

Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 09.12.2021.    

 

                                                                            Uznesenie č. 16/2021    

                                                          

Komisia sociálna a kultúrna  berie na vedomie Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi 

na rok 2022  odporúča MsZ v Seredi jeho schválenie. 

Hlasovanie: prítomných:6, za: 6 - AD,MF,JV,VG,ZM,MN, proti: 0, zdržal sa: 0 

                                                                                                        
4/ Žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky    

 

 Členovia komisie boli informovaní o jednotlivých žiadateľoch o jednorazové sociálne dávky. 

 

Uznesenie č. 17/2021 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča 

Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ľubomírovi H. vo výške 150 €. 

Hlasovanie: prítomných:6, za: 6 - AD,MF,JV,VG,ZM,MN, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

                                                                      Uznesenie č.18/2021 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča 

 Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Lucii S. vo výške 150 €. 

Hlasovanie: prítomných:6, za: 6 - AD,MF,JV,VG,ZM,MN, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

                                                                        Uznesenie č.19/2021  
  

Komisia sociálna a kultúrna odporúča 

 Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Tatiane M.  vo výške 300 €. 

Hlasovanie: prítomných:6, za: 6 - AD,MF,JV,VG,ZM,MN, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

                                                                       Uznesenie č.20/2021 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča 

Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Natálii A. vo výške 600 €. 

Hlasovanie: prítomných:6, za: 6 - AD,MF,JV,VG,ZM,MN, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

                                                                         Uznesenie č.21/2021 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča 

Schváliť poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci Karolovi B. vo výške 350 €. 

Hlasovanie: prítomných:6, za: 6 - AD,MF,JV,VG,ZM,MN, proti: 0, zdržal sa: 0 

                                         

5/ Rôzne       

 

MF - oboznámila členov komisie s možnosťou darovania pečiva po 20 hod. z Balkánskej pekárne na ul. 

M.R. Štefánika pre sociálne odkázaných ľudí, pre ľudí bez prístrešia v nocľahárni, ktorá bude otvorená od 

15.12.2021.  

      

     Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala MF členom komisie za účasť na zasadnutí. 

 

  Zapísala dňa 01.12.2021, Ing. Mária Mrnková                              Ing. M. Fačkovcová 

                                                                                                      poverená vedením komisie     

                                                                                                        

 



                                                                                                                  


