
Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 06.09.2022 so 

začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 18.00 hod. 
 
Prítomní: Mgr. P. Karmažínová (PK), 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) 
Neprítomný: V. Gašparíková  
Hostia: Mgr. S. Kováčová (SK), Mgr. F. Čavojský (FČ), Ing. T. Krajčovič (TKR) 
 
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. 42/2022 
 
A. Schvaľuje 
Program zasadnutia komisie:  
1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov                                                         
2. Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry v Seredi za I. polrok 2022  
3.   Správa o vyhodnotení XXI. Seredského hodového jarmoku     
4.   IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 – sociálna oblasť    
5.   Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu   

mesta Sereď v znení neskorších nariadení                  
6.   Žiadosti o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky                                       
7.   Rôzne                                                           
 Hlasovanie: prítomných:8, za: 8 – PK, AD,MF, ZM,MN,RP,TK,JV, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
2/  Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry v Seredi za I. polrok 2022  
 
     FČ - oboznámil členov komisie s informatívnou správou o hospodárení DK v Seredi za I. polrok 2022. 
Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi dňa 13.09.2022. Rozpočet DK na roky 2022-2024 
schválilo MsZ v Seredi na zasadnutí dňa 9.12.2021.  
     V prvom polroku 2022 bolo kino prevádzkované kvôli obmedzeniam COVID-19 až od 2. polovice januára 
2022. Bolo odpremietaných 252 filmových predstavení s počtom 10.560 návštevníkov. Z toho bolo 8 
mimoriadnych filmových predstavení s počtom 1.272 návštevníkov. 
     Výpožičná služba v knižnici je plnená na 25,67%. V knižnici sa organizovali exkurzie pre ZŠ a MŠ taktiež 
výstavy kníh. Celková návštevnosť knižnice k 30.6.2022 predstavuje 1.751 návštevníkov.  V I. polroku sa 
nakúpilo do knižničného fondu 340 kníh, darom pribudlo 235 kníh a vyradených bolo 126 kníh. 
MF – sa informovala, ako funguje mestská knižnica 
FČ - od 05.09. 2022 knižnica funguje každý deň, otváracie hodiny sú od 09.00 hod. – 17.00 hod., v knižnici 
pracujú 2 zamestnankyne. 
     Príjmy Mestského múzea predstavuje čiastka 695,39 €, čo je plnenie na 43,46%. Celkový počet  
návštevníkov za I. polrok je 720. Činnosť múzea bola v I. polroku bohatá na výstavy a rôzne podujatia. V 
múzeu sa uskutočnili tri výstavy: 
- "Dotyk s umením",  prezenčná výstava prác žiakov zo ZUŠ J.F. Kvetoňa v Seredi 
-  výstava z reštaurátorskej tvorby autora Františka Šmigrovského  
-  Seredská farebná paleta 2022 (výstava umeleckých diel  výtvarníkov zo Serede a okolia). 
Konali sa rôzne prednášky, besedy, vzdelávacie  programy pre školy.  
     V čase pandémie sa zrekonštruovali priestory bývalej pizzérie, konali sa produkcie menšieho charakteru 
napr.  koncert Neila Blacka či Vanessy Harbek, alebo autorské čítanie Michaely Zamari. 
 

 



Pokračovalo sa tiež v tradícii organizovania koncertov v amfiteátri, v tomto roku bolo vystúpenie slovenskej 
rockovej legendy Tublatanka a divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla. 
AD – sa informoval, či je možné bývalú pizzériu  prenajímať pre osobné účely 
FČ – pizzéria zatiaľ slúži iba pre verejné účely ( koncerty, besedy, výstavy) 
     Za sledované obdobie I. polroku 2022 boli finančné prostriedky vynakladané hospodárne a účelne 
v zmysle schváleného rozpočtu. Rozpočet bol plnený v príjmovej časti na 36,04% čiastkou 95.536,87 €, 
vo výdavkovej časti je plnenie na 51,40% sumou 232.441,87 €.  

  
3/ Správa o vyhodnotení XXI. Seredského hodového jarmoku 
 
FČ – informoval členov komisie o správe vyhodnotení XXI. SHJ, materiál bude predmetom rokovania na 
MsZ v Seredi dňa 13.09.2022. Predpokladané príjmy z prenájmu verejného priestranstva počas jarmoku 
v rozpočte mesta na tento rok sú v čiastke  4.000,- €. Pri vydávaní povolení k predaju na jarmoku boli  
vybraté peňažné prostriedky za prenájom verejného priestranstva  v úhrnnej čiastke 16.975,- €.  Príjmy do 
rozpočtu DK za šírenie reklamy na SHJ tvoria spolu  2.500,- €. Skutočné príjmy spolu: 19.475 €. 
V rozpočte mesta na rok 2022 sú vyčlenené fin. prostriedky  na výdavky spojené s jarmokom  vo výške  
7.400,- €.  Skutočné výdavky priamo súvisiace s jarmokom uhradené z rozpočtu mesta boli  vo výške 
9.154,21- €. V rozpočte Domu kultúry bolo na SHJ vyčlenených 18.000,- €. Výdavky hradené z rozpočtu 
DK súvisiace s jarmokom boli vo výške 16.550,- €. Skutočné výdavky spolu: 25.739,64 €. 
     Seredský hodový jarmok sa konal v Zámockom parku, čo ocenili návštevníci i účinkujúci, nakoľko bolo 
v tom čase veľmi teplo. SHJ bol inovovaný historickými hrami, šermiarskymi vystúpeniami, stredovekou 
kuchyňou, rytierskymi turnajmi a sokoliarskymi vystúpeniami. Súčasťou bola aj výstava chovateľov 
domácich zvierat, ktorá upútala hlavne najmenších.  
SHJ mal tento rok medzi návštevníkmi veľmi dobrý ohlas, v tom čase sa na Námestí slobody konal SBA 
3x3Tour 2022, kde sa predstavili basketbalistky a basketbalisti nielen zo Slovenska, mesto bolo plné ľudí 
a skutočne si každý mohol vybrať z bohatého programu. 
JV – bolo by vhodné presunúť celý jarmok do Zámockého parku a na Námestie slobody.     
Komisia sociálna a kultúrna prijala 
 

Uznesenie č. 43/2022 
 

- odporúča , aby sa SHJ v budúcnosti konal už len v Zámockom parku a na Námestí slobody. 
Hlasovanie: prítomných:8, za: 8 – PK, AD,MF, ZM,MN,RP,TK,JV, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
4/ IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 – sociálna oblasť    
 
TK – informoval členov komisie o IV. zmene rozpočtu na rok 2022 v sociálnej oblasti, materiál bude 
predmetom rokovania na MsZ v Seredi dňa 13.09.2022. V zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách je od 01.01.2022 povinnosťou mesta poskytnúť finančný príspevok na prevádzku  neverejnému 
poskytovateľovi sociálnych služieb, v ktorom je občan mesta Sereď umiestnený a podal si na mesto žiadosť. 
Mesto eviduje zatiaľ 13 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Z tohto dôvodu bolo navýšenie 
rozpočtu o 15.600 €. Zároveň bola vyčerpaná suma v rozpočte - špeciálne služby – pohreby, mesto doteraz 
zabezpečilo 3 sociálne pohreby, rozpočtovaná suma bola 1.000 €. 
 
5/  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta Sereď v znení neskorších nariadení  
                 
SK - oboznámila členov komisie s Návrhom všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení 
neskorších nariadení (ďalej len „nariadenie“). Materiál bude predmetom rokovania MsZ v Seredi dňa 
13.09.2022 a je predkladaný na základe rokovania MsZ v Seredi, uznesenie č. 141/2022 zo dňa 16. 06. 2022. 
Uvedené uznesenie zaviazalo úrad pripraviť návrh novely nariadenia č. 3/2016, ktoré umožní  poskytovať 
dotácie aj v čase, keď nie je vyhlásená výzva.   
K bodu 1: Navrhovanou zmenou upozorňujeme žiadateľov na povinnosť vyplývajúcu z osobitného predpisu 
- zo zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení 



niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým je stanovený zákaz pre subjekty verejnej správy 
poskytnúť verejné prostriedky takej právnickej osobe, ktorá nemá v registri uvedené povinné údaje. 
K bodu 2: Navrhujeme možnosť schváliť mimoriadnu dotáciu na podporu projektov, aktivít, udalostí alebo 
podujatí na verejnoprospešný účel a verejnoprospešné služby, ktorých realizácia nebola žiadateľom 
predvídateľná v čase na predkladanie žiadostí na základe výzvy. V takomto prípade navrhujeme, aby dotáciu 
bez ohľadu na výšku schvaľovalo mestské zastupiteľstvo.  
K bodu 3: Navrhujeme upraviť znenie o povinnosti zverejňovať schválené výzvy na úradnej tabuli mesta 
a teda aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET). Podľa navrhovanej zmeny budú schválené 
výzvy zverejňované na webovom sídle mesta v sekcii OZNAMY.  
Komisia sociálna a kultúrna prijala 
 

Uznesenie č. 44/2022 
 

- odporúča uzniesť sa na VZN mesta Sereď,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení  
Hlasovanie: prítomných:8, za: 7 – PK,AD,ZM,MN,RP,JV,TK  proti: 0, zdržal sa: MF 
 
6/ Žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky    
 
Členovia komisie boli informovaní o jednotlivých žiadateľoch o jednorazové sociálne dávky. 

 
Uznesenie č. 45/2022 

 
Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Karolovi 
B. vo výške 250 €. 
Hlasovanie: prítomných:8, za: 7 – PK,AD,MF,MN,RP,JV,TK  proti: 0, zdržal sa: ZM 
 
                                                                      Uznesenie č. 46/2022 
 
Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jozefíne B. 
vo výške 250 €. 
Hlasovanie: prítomných:8, za: 5 – PK,AD,RP,JV,TK  proti: 3-MF,ZM,MN, zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č.47/2022 
 
Komisia sociálna a kultúrna neodporúča schváliť poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci Mariánovi 
H. pre nesplnenie podmienok. 
Hlasovanie: prítomných:8, za: 8 – PK, AD,MF, ZM,MN,RP,JV,TK  proti: 0, zdržal sa: 0 
 
7/ Rôzne 
 
TKR – informoval členov komisie o registrácii nocľahárne v Seredi do VÚC.  
TK – sa informoval o možnosti inštalovať na Námestie slobody adventný veniec počas vianočných trhov. 
JV – pripomienkoval, že stromček na Námestí slobody je cez vianočné trhy málo ozdobený. 
ZM – poukázala na Betlehem – možnosť osvetliť ho.  
 
     Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala predsedníčka komisie členom komisie za účasť na 
zasadnutí. 
 
                                                                                               Mgr. P. Karmažínová 
                                                                                                     predseda komisie   
Zapísala dňa 07.09.2022, Ing. Mária Mrnková 
                                                                                                                  


