
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 08.02.2022 so 

začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 18.15 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),  Mgr. Arch. R. Petrovič (RP), 

Mgr. T. Karmažín (TK) 

Hostia: PhDr. Silvia Adamčíková (SA) 

 

1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

 

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

s následným programom. ZM navrhla doplniť bod rôzne.  

  

Uznesenie č. 1/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna schvaľuje 

Program zasadnutia komisie:  

 

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov                                                       

2. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2022- sociálna oblasť                          

3. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2022- kultúrna oblasť                                                                                                                                               

4. Žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky                                             

5. Rôzne                                                            

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2/  Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 – sociálna oblasť     

 

     Členom komisie boli predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 v zmysle VZN č. 

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

2022 vyčlenených 30.000,- €. 

Komisia sociálna a kultúrna prerokovala jednotlivé žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 

v zmysle kritérií na poskytnutie dotácií a prijala 

 

Uznesenie č. 2/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď klubu - Klub 

zdravotne postihnutých Sereď vo výške 5.400 €.  

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 3/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď agentúre 

domáceho ošetrovania - ADOS vo výške 3.500 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 4/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď neziskovej 

organizácii - Teen Challenge Slovakia n.o. vo výške 1.000 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

 

 



Uznesenie č. 5/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď združeniu - 

STORM vo výške 3.000 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 6/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď zväzu -  

Slovenský zväz zdravotne postihnutých detí a mládeže v Seredi vo výške 3.000 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 7/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu 

združeniu - Slnko jesene vo výške 3.000 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 8/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď neziskovej 

organizácii - Nezábudka Pata n.o. vo výške 600 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 9/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu 

združeniu - Pomocníček vo výške 1.000 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 10/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu 

združeniu - Nikolka o.z. vo výške 3.000 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 11/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Trnavskej 

arcidiecéznej charite vo výške 4.000 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 8 – PK,AD,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 1-MF 

 

Uznesenie č. 12/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu 

združeniu pri Detskom domove v Seredi vo výške 2.500 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

 

     Členom komisie boli predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 v zmysle VZN č. 

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

2022 vyčlenených 13.000,- €.  

Komisia sociálna a kultúrna prerokovala jednotlivé žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 

v zmysle kritérií na poskytnutie dotácií  a prijala 



 

Uznesenie č. 13/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu 

združeniu – OZ GOEL Sereď vo výške 400 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 14/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu 

združeniu - Občianske združenie Vodný hrad vo výške 1.500 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 8 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,TK, proti: 0, zdržal sa: 1-RP 

 

Uznesenie č. 15/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu 

združeniu - Spevácky zbor ZVON vo výške 1.000 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 16/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu 

združeniu –KC Priestor vo výške 1.000 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 17/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu 

združeniu – Nikolka o.z. vo výške 1.500 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 18/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď klubu –  Klub 

zdravotne postihnutých Sereď vo výške 800 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 19/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď združeniu – Life 

is perfect – Život je perfektný vo výške 1.600 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 20/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu 

združeniu – POMOCNÍČEK vo výške 700 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 21/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď Združeniu 

rodičov pri ZUŠ vo výške 2.000 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 



Uznesenie č. 22/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu 

združeniu – GAUDETE vo výške 1.000 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 23/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď spolku – R SVS 

Seredskému spolku Juraja Fándlyho vo výške 500 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 24/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu 

združeniu – OLDTIMER – MÚZEUM SEREĎ vo výške 1.000 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Komisia sociálna a kultúrna v zmysle výzvy mesta Sereď na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu 

mesta Sereď na rok 2022 pre oblasť kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity, vylúčila 

z rozhodovacieho procesu žiadateľa – občianske združenie Pohni sa vpred, ktorý si podal 4 žiadosti. 

V zmysle kritérií na poskytnutie dotácií si žiadateľ môže podať len 1 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. 

 

Uznesenie č. 25/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna neodporúča schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď občianskemu 

združeniu – Pohni sa vpred z dôvodu nedodržania podmienok výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie 

z rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 pre oblasť kultúry. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, 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. 26/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Eve S. vo 

výške 70 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

                                                                      Uznesenie č. 27/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Natálii A. 

vo výške 150 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 5 proti: 4, zdržal sa: 0 

 

                                                                        Uznesenie č. 28/2022  

  

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ľubošovi 

N.  vo výške 300 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK,AD,MF,JV,VG,ZM,MN,RP,TK, proti: 0, zdržal sa: 0 

 



                                                                       Uznesenie č. 29/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Patrikovi 

P. vo výške 30 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 7 proti: 2, zdržal sa: 0 

 

                                                                         Uznesenie č.30/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Júlii S. vo 

výške 250 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 5 proti: 4, zdržal sa: 0 

                                        

5/ Rôzne   

 

ZM - sa zaujímala, či sa nebude zvyšovať príspevok na stravovanie pre nepracujúcich seniorov,   nakoľko 

cena stravnej jednotky u dodávateľov stravy sa od 01.01.2022 zvyšovala.      

SA - mesto si je vedomé toho, že sa zvýšila cena stravnej jednotky, určite zvažuje so zvýšením príspevku na 

stravovanie pre nepracujúcich seniorov v priebehu tohto roku. Na to je však potrebné nájsť finančné 

zdroje. Najprv sa mesto musí vysporiadať s výdavkami na vyplatenie odmien pre zamestnancov 

v samospráve, vrátane škôl vo výške 350 €, ktoré boli schválené v dodatku ku Kolektívnej zmluve 

vyššieho stupňa.   

       - od 01.01.2022 bola prijatá novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, kde povinnosťou 

mesta je  doplácať minimálne 100 €/ mesačne každému obyvateľovi mesta, ktorý je umiestnený 

u neverejného  poskytovateľa sociálnych služieb.  

       - príjmy do rozpočtu sa mesto snaží zabezpečiť realizáciou projektov z mimorozpočtových zdrojov. Od 

1.12.2021 na dobu 24 mesiacov mesto realizuje projekt „Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste 

Sereď“, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z MPSVR SR vo výške 

408.000 €. Je podaná žiadosť o platbu za mesiac december 2021, očakávaný príjem do rozpočtu mesta 

je vo výške cca 16 tis. €. Mesto má však nedostatok kvalifikovaných opatrovateliek. Do projektu je ich 

zapojených 38 a tento počet sa nedarí naplniť. Klesá záujem o prácu opatrovateľky.  

      - ďalej informovala členov o prevádzkovaní nocľahárne, ktorú momentálne využíva 7 klientov. 

ZM - sa informovala k projektu VÚC Trnava ,, SOS gombík,, ktorý je určený pre osamelo žijúcich seniorov, 

ktorí by si pomocou ,,gombíka - náramku,, vedeli privolať prvú pomoc. 

SA - toho času využívajú náramok 4 klienti. 

VG - informovala členov komisie o vakcinačnom centre na Poliklinike v meste Sereď, o úprave 

prevádzkovej doby vakcinačného centra vo štvrtok od 7,30 do 12,00 hod a o zvážení ukončenia 

očkovania kvôli nízkemu počtu záujemcov. 

RP - pozval všetkých členov na výstavu F. Šmigrovského – reštaurátora a sochára, ktorá sa koná  

v Mestskom múzeu v Seredi. 

      

     Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala predsedníčka členom komisie za účasť na 

zasadnutí. 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. P. Karmažínová 

                                                                                                     predseda komisie   

 

Zapísala dňa 09.02.2022, Ing. Mária Mrnková 

                                                                                                                  


