
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 31.05.2022 so 

začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 18.15 hod. 

 

Prítomní: Bc. A. Dúbravec (AD), Ing. M. Fačkovcová (MF), PhDr. Z. Macurová (ZM), Mgr. M. 

Némethová (MN),  Mgr. Arch. R. Petrovič (RP), Mgr. T. Karmažín (TK), J. Valábek (JV) 

Neprítomní: Mgr. P. Karmažínová, V. Gašparíková  

Hostia: Mgr. Silvia Kováčová (SK), PhDr. Silvia Adamčíková (SA), Ing. Tibor Krajčovič (TKR) 

 

1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

 

     Zasadnutie komisie otvorila  MF poverená zastupovaním, ktorá privítala všetkých prítomných a 

oboznámila ich s následným programom.  

 

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

Uznesenie č. 34/2022 

 

A. Schvaľuje 

Program zasadnutia komisie:  

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov                                                         

2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2019 o poskytovaní nájomného bývania 

v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď                 

3. Obmedzenie alebo zákaz fajčenia na verejných priestranstvách                   

4. Voľba prísediacich na Okresný súd Galanta       

5. Žiadosti o jednorazové dávky             

6. Rôzne                                                            

Hlasovanie: prítomných:6, za: 6 – AD,MF, ZM,MN,RP,JV, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2/  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2019 o poskytovaní nájomného 

bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď 

 

SK- informovala členov komisie o návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2019 

o poskytovaní nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď, poukázala na zmeny vo VZN. 

Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 16.06.2022. Zároveň informovala členov komisie 

o 4 prázdnych sociálnych bytoch na ul. Trnavská. 

 

MF- navrhla v návrhu VZN zmenu v § 11a v bode 4: „ Počet bytov prenajatých podľa odseku 1 je 

maximálne 17“  zmeniť na : „Počet bytov prenajatých podľa odseku 1 je určený osobitným predpisom¹ºª“ ,  

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

Uznesenie č. 35/2022 

 

      - odporúča zverejniť návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2019 o poskytovaní 

nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď  so zapracovanou pripomienkou. 

Hlasovanie: prítomných:7, za: 7 – AD,MF, ZM,MN,RP,JV,TK  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

3/ Obmedzenie alebo zákaz fajčenia na verejných priestranstvách 

 

TKR - informoval členov komisie, že na základe  požiadaviek od občanov, ktorí sa vyjadrujú na sociálnych 

sieťach ku kultúrnym podujatiam organizovaným  mestom, hlavne v amfiteátri alebo na Námestí Slobody – 

malý park, bude potrebné, aby mesto prijalo VZN, ktorým by sa obmedzilo alebo zakázalo fajčenie na 

verejných priestranstvách. Podľa § 7 ods. 3 zákona o ochrane nefajčiarov obec môže všeobecne záväzným 

nariadením obmedziť alebo zakázať fajčenie aj na iných verejne prístupných miestach. Vo VZN bude 

potrebné presne špecifikovať verejné priestranstvo a čas kedy je zakázané fajčiť. V súvislosti s obmedzením 

alebo zákazom fajčenia aj na iných verejne prístupných miestach poukazujeme aj na  § 4 ods. 5 písm. a) bod 

5. zákona o obecnom zriadení. Podľa tohto ustanovenia  je mesto povinné prijať VZN, ktorým ustanoví 



činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, v spojení 

s  § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého, obec pri výkone samosprávy zabezpečuje 

verejný poriadok v obci. 

V prípade porušenia takého VZN je to priestupok , ktoré  prejednávajú okresné úrady a môžu uložiť  pokutu 

do 33 eur.  Tiež je možné  tieto priestupky prejednávať aj v blokovom konaní (poz.: v § 84 zákona 

o priestupkoch je upravené blokové konanie – „Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je 

priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť.“). Pokuta v blokovom 

konaní môže byť max. 33 €. Podľa zákona o priestupkoch v blokovom konaní tieto priestupky môže 

prejednávať aj  obecná  polícia alebo poverení zamestnanci obce. Kontrolu zákazu fajčenia bude ťažké 

realizovať v praxi.  

 

ZM- navrhuje na začiatku každej kultúrnej akcie vyhlásiť napr.: „ Ďakujeme, že ste tolerantní k nefajčiarom, 

alebo napr. presne vyznačiť zákaz fajčenia na určitých miestach – zónach, kde sa kultúrne podujatie koná. 

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

 

Uznesenie č. 36/2022 

 

- odporúča využiť všetky dostupné prostriedky pred konaním sa kultúrnej akcie k upozorneniu, aby boli 

fajčiari tolerantní k nefajčiarom ( napr. rozhlas, oznamy).  

 

4/ Voľba prísediacich na okr. súd Galanta 

 

SA – informovala členov komisie o podanom návrhu Okresného súdu v Galante na zvolenie prísediacich na 

obdobie rokov 2022-2026. Navrhnutí kandidáti musia spĺňať predpoklady v zmysle zákona č. 358/2000 Z.z. 

o sudcoch a prísediacich: 

a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov 

b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho 

c) je bezúhonný 

d) má trvalý pobyt na území SR 

c) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu 

SA poukázala na nezáujem prihlásenia nových kandidátov do tejto funkcie. Mali by záujem dôchodcovia, ale 

neumožňuje im to tento zákon, nakoľko prísediacim zaniká funkcia v posledný deň mesiaca, v ktorom 

dovŕšia vek 65 rokov. 

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

 

Uznesenie č. 37/2022 

 

- odporúča zverejniť výzvu pre verejnosť na prihlásenie sa za prísediacich na Okresnom súde Galanta napr. 

formou rozhlasu, médií, web stránky. 

Hlasovanie: prítomných:6, za: 6 – AD,MF,ZM,MN,RP,JV, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

5/ Žiadosti o jednorazové dávky    

 

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

 

Uznesenie č. 38/2022 

 

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

V. vo výške 200 €. 

Hlasovanie: prítomných:7, za: 7 – AD,MF, ZM,MN,RP,JV,TK  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

                                                                      Uznesenie č. 39/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Zdenke K. 

vo výške 300 €. 



Hlasovanie: prítomných:7, za: 7 – AD,MF, ZM,MN,RP,JV,TK  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.40/2022 

 

Komisia sociálna a kultúrna neodporúča schváliť poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci Marekovi 

S. pre nesplnenie podmienok. 

Hlasovanie: prítomných:7, za: 7 – AD,MF, ZM,MN,RP,JV,TK  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

6/ Rôzne 

 

SA - oboznámila členov komisie materiály, ktorý je pripravovaný na rokovanie MsZ a týka sa  volebných 

obvodov, počtu poslancov a pracovného úväzku primátora. Bude viac alternatív k tomuto materiálu. 

Predpokladaný dátum volieb do orgánov samosprávy je 29.10.2022. 

TKR - vidí pri konaní sa volieb problém s malými volebnými miestnosťami,  ktorých kapacita nemusí pre 

členov komisie postačovať. 

ZM – oboznámila členov komisie o zložitej situácii, v ktorej sa nachádza ukrajinská matka s 2 maloletými 

deťmi (3 a 9 roč.). Náhradné ubytovanie v Seredi jej končí 13.06.2022.  

JV – mesto by malo disponovať s voľnými bytmi pre ľudí, ktorí sa ocitnú náhle v tiesni. 

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

 

Uznesenie č. 41/2022 

 

- odporúča zistiť pre ukrajinskú matku s 2 maloletými deťmi všetky možnosti dočasného ubytovania cez 

mesto, napr. v nocľahárni, sokolovni. 

Hlasovanie: prítomných:7, za: 7 – AD,MF, ZM,MN,RP,JV,TK  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

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

 

 

 

 

                                                                                               Ing. M. Fačkovcová 

                                                                                           poverená vedením komisie 

 
Zapísala dňa 01.06.2022, Ing. Mária Mrnková 

                                                                                                                  


