
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 8.11.2022 so 

začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 17.45 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), V. Gašparíková (VG) 

PhDr. Silvia Adamčíková (SA) – zastupovanie zapisovateľky komisie 

 

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. 48/2022 

 

Schvaľuje 

Program zasadnutia komisie:  

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov                                                         

2. Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2023 

3.   Žiadosti o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky   

4.   Prezentácia o činnosti Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o.   

4.   5. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 – sociálna oblasť    

5.   Rôzne 

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

 

2/  Výzvy na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2023 

PK – oboznámila členov so znením výziev na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 

3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 v sociálnej oblasti a v oblasti kultúry. 

Návrhy výzier boli členom komisie zaslané vopred tajomníčkou komisie. 

PK – navrhla do oboch výziev dať nasledovné termíny realizácie projektov: 

Termíny realizácie projektov:  kalendárny rok 2023 

Doručenie žiadostí o dotáciu:            do 18.01.2023 (vrátane)  

Posudzovanie žiadostí o dotáciu:      február 2023 

Uzatváranie zmlúv o poskytnutí dotácie: do 31.03.2023 (vrátane) 

Predloženie zúčtovania dotácie podľa prílohy č. 2 k VZN 3/2016:  do 15.12.2023 

 

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

Uznesenie č. 49/2022 

 

Schvaľuje 

Termíny realizácie projektov na kalendárny rok 2023 vo výzve na predloženie žiadostí o poskytovanie 

dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 pre sociálnu oblasť a pre oblasť kultúry nasledovne: 

Doručenie žiadostí o dotáciu:            do 18.01.2023 (vrátane)  

Posudzovanie žiadostí o dotáciu:      február 2023 

Uzatváranie zmlúv o poskytnutí dotácie: do 31.03.2023 (vrátane) 

Predloženie zúčtovania dotácie podľa prílohy č. 2 k VZN 3/2016:  do 15.12.2023 

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

 

MF- navrhla zmeny v texte výziev nasledovne:  

- v úvodnej vete „V súlade s § 3 VZN č. 3/2016 vyhlasuje mesto Sereď výzvu“ vypustiť „§ 3“ 

- v kritériách výzvy, v sociálnej oblasti v bode 12 a v oblasti kultúry v bode 8 pridať za slovné spojenie 

„žiadateľ môže podať na túto výzvu“ ďalšie slovné spojenie „do uvedeného termínu“   



 

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

 

Uznesenie č. 50/2022 

 

Schvaľuje 

úpravu výzvy na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2023 

v sociálnej oblasti a v oblasti kultúry nasledovne: 

- v úvodnej vete „V súlade s § 3 VZN č. 3/2016 vyhlasuje mesto Sereď výzvu“ vypustiť „§ 3“ 

- v kritériách výzvy, v sociálnej oblasti v bode 12 a v oblasti kultúry v bode 8 pridať za slovné spojenie 

„žiadateľ môže podať na túto výzvu“ ďalšie slovné spojenie „do uvedeného termínu“   

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

 

Po prerokovaní výzvy na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2023 

v sociálnej oblasti Komisia sociálna a kultúrna prijala 

 

Uznesenie č. 51/2022 

 

Odporúča schváliť 

znenie výzvy na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2023 

v sociálnej oblasti s určením kritérií na poskytnutie dotácií a termínom, do uplynutia ktorého možno žiadosť 

predložiť nasledovne:  

V Ý Z V A    M E S T A    S E R E Ď 

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu 

mesta Sereď na rok 2023 

pre oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, 

zdravotníctva a zdravotne postihnutých 

v zmysle VZN  č. 3/2016  o poskytovaní  dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení 

neskorších nariadení (ďalej len „VZN č. 3/2016“) 
 
V súlade s VZN č. 3/2016 vyhlasuje mesto Sereď 
 

VÝZVU 
 

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, poskytnutú v roku 2023 
na financovanie  projektov realizovaných v oblasti charity, sociálnej pomoci, 

humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých 

 
1. Vyhlasovateľ výzvy:                    mesto Sereď   

2. Cieľ výzvy: podpora projektov realizovaných v oblasti charity, sociálnej pomoci, 

humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých   . 

 

3.  Finančné zabezpečenie:               dotácia z rozpočtu mesta Sereď     

4. Oprávnení žiadatelia:                   právnické osoby  a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo  

                                                            trvalý pobyt na území mesta Sereď, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú  

                                                            činnosť na území mesta Sereď, alebo poskytujú služby obyvateľom 

mesta  

                                                            Sereď    

 

5. Termíny realizácie projektov:  kalendárny rok 2023 

Doručenie žiadostí o dotáciu:            do 18.01.2023 (vrátane)  



Posudzovanie žiadostí o dotáciu:      február 2023 

Uzatváranie zmlúv o poskytnutí dotácie: do 31.03.2023 (vrátane) 

Predloženie zúčtovania dotácie podľa prílohy č. 2 k VZN 3/2016:  do 15.12.2023 

6. Kritériá na poskytnutie dotácií:  

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 za rok 2022, realizovaných s finančnou podporou mesta, 

prostredníctvom webového sídla Seredských noviniek www.seredskenovinky.sk,  

12. žiadateľ môže podať na túto výzvu do uvedeného termínu 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. 

 

7. Doručovanie žiadostí o dotáciu: 

Žiadosti o dotáciu je potrebné doručiť v stanovenom termíne  
 poštou na adresu MsÚ v Seredi, Námestie republiky 1176/10, 926 01  Sereď alebo  
 osobne na pult prvého kontaktu MsÚ v Seredi  alebo  
 v elektronickej podobe na podatelna@sered.sk alebo  
 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.  
Celé znenie VZN č. 3/2016, príloha č. 1 VZN č. 3/2016: Žiadosť o dotáciu mesta Sereď a príloha č. 2 VZN 
č. 3/2016: Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Sereď sú zverejnené na webovom sídle mesta 
www.sered.sk. 
 
 
V Seredi, dňa 8.11.2022 
 
                                                   
                                                                                                           Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                                   primátor mesta  
 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK, AD, MF, ZM, MN, RP, TK, JV, VG, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Po prerokovaní výzvy na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2023 

v oblasti kultúry Komisia sociálna a kultúrna prijala 

 

Uznesenie č. 52/2022 

 

Odporúča schváliť 

znenie výzvy na predloženie žiadostí o poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 na rok 2023 v oblasti 

kultúry s určením kritérií na poskytnutie dotácií a termínom, do uplynutia ktorého možno žiadosť predložiť 

nasledovne:  

V Ý Z V A    M E S T A    S E R E Ď 

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu 

mesta Sereď na rok 2023 

pre oblasť kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity 

v zmysle VZN  č. 3/2016  o poskytovaní  dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení 

neskorších nariadení (ďalej len „VZN č. 3/2016“) 
 
V súlade s VZN č. 3/2016 vyhlasuje mesto Sereď 
 

VÝZVU 
 

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, poskytnutú v roku 2023 
na financovanie  projektov realizovaných v oblasti kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity 

 
1. Vyhlasovateľ výzvy:                    mesto Sereď  

2. Cieľ výzvy: podpora projektov realizovaných v oblasti kultúry, záujmovo-

umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity   

 

3.  Finančné zabezpečenie:               dotácia z rozpočtu mesta Sereď   

4. Oprávnení žiadatelia:                   právnické osoby  a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo  

                                                            trvalý pobyt na území mesta Sereď, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú  

                                                            činnosť na území mesta Sereď, alebo poskytujú služby obyvateľom 

mesta  

                                                            Sereď   

 

5. Termíny realizácie projektov:  kalendárny rok 2023 

Doručenie žiadostí o dotáciu:            do 18.01.2023 (vrátane)  

Posudzovanie žiadostí o dotáciu:      február 2023 

Uzatváranie zmlúv o poskytnutí dotácie: do 31.03.2023 (vrátane) 

Predloženie zúčtovania dotácie podľa prílohy č. 2 k VZN 3/2016:  do 15.12.2023 

6. Kritériá na poskytnutie dotácií:  

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 za rok 2022,  

realizovaných s finančnou podporu mesta, na webovom sídle Seredských noviniek 

www.seredskenovinky.sk, 

7. projekty zamerané na rozvoj kultúry a reprezentáciu mesta v kultúrnej oblasti, 
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8. žiadateľ môže podať na túto výzvu do uvedeného termínu 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. 

 

 

7. Doručovanie žiadostí o dotáciu: 

Žiadosti o dotáciu je potrebné doručiť v stanovenom termíne  
 poštou na adresu MsÚ v Seredi, Námestie republiky 1176/10, 926 01  Sereď alebo  
 osobne na pult prvého kontaktu MsÚ v Seredi alebo  
 v elektronickej podobe na podatelna@sered.sk alebo  
 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.  
Celé znenie VZN č. 3/2016, príloha č. 1 VZN č. 3/2016: Žiadosť o dotáciu mesta Sereď a príloha č. 2 VZN 
č. 3/2016: Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Sereď sú zverejnené na webovom sídle mesta 
www.sered.sk. 
 
 
V Seredi, dňa 8.11.2022 
 
                                                   
                                                                                                           Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                                   primátor mesta  
 

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

 

3/ Žiadosti o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky    

 

PK – informovala členov komisie o 4 žiadostiach o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky. Všetci 

žiadatelia sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V rozpočte mesta 

Sereď z vyčlenenej čiastky 3 000 € na jednorazové sociálne dávky zostáva ešte suma 750 €.  

 

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

 

Uznesenie č. 53/2022 

 

Odporúča schváliť 

poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Marcele N. vo výške 250 €. 

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

   

 

Uznesenie č. 54/2022 

 

Odporúča schváliť 

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

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

 

 

Uznesenie č. 55/2022 

 

Odporúča schváliť 

poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jarmile K. vo výške 200 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 9 – PK, AD, MF, ZM, MN, RP, TK, JV, VG, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 56/2022 

 

Odporúča schváliť 

poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jozefovi K. vo výške 100 €. 

Hlasovanie: prítomných:9, za: 6 – PK, AD, ZM, TK, JV, VG, proti: 3 – RP, MF, MN, zdržal sa: 0 

                                                                     

4/ Prezentácia o činnosti Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o. 

 

VG – informovala, že na rokovanie MsZ 15.11.2022 bude preložený materiál „Prezentácia o činnosti 

Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o. za rok 2021 a od 1.1. do 30.9.2022.“ Materiál bude predkladať nový 

riaditeľ polikliniky Ing. Milan Beňo. Zmluva s mestom končí poliklinike v decembri 2023 a nové vedenie 

mesta sa bude musieť riešením poskytovania zdravotnej starostlivosti na Mestskej poliklinike v Seredi 

zaoberať. Momentálne na poliklinike chýba kožná aj očná lekárka, bola posilnená ortopedická ambulancia 

a rehabilitačná ambulancia, boli zakúpené nové prístroje na vykonávanie rehabilitačných procedúr 

a zdigitalizovaný röntgen. Do prenájmu na poliklinike pribudla onkologická lekárka, je však na poschodí 

a pacienti majú problém vyjsť po schodoch. Túto situáciu by bolo potrebné riešiť nainštalovaním plošiny na 

zábradlie. Poliklinika má problém so získavaním nových lekárov, veľa lekárov aj zdravotníckeho personálu 

je už v dôchodkovom veku.  

 

5/ 5. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 – sociálna oblasť    

 

SA – informovala členov komisie o 5. zmene rozpočtu na rok 2022 v sociálnej oblasti, materiál bude 

predmetom rokovania na MsZ v Seredi dňa 15.11.2022. Keďže bola vyčerpaná suma v rozpočte – špeciálne 

služby – pohreby, mesto doteraz zabezpečilo 3 sociálne pohreby, bolo potrebné túto položku navýšiť. Bola 

tiež navýšená položka na lekársku posudkovú činnosť, ktorá je podkladom pri posudzovaní žiadostí 

o odkázanosti občanov mesta na poskytovanie sociálnych služieb.  

 

6/ Rôzne 

 

SA – informovala členov komisie, že od 15.12.2022 do 15.3.2023 bude v prevádzke nocľaháreň pre ľudí bez 

domova na Školskej ul. Nocľaháreň ako sociálnu službu má mesto zaregistrovanú v Registri poskytovateľov 

sociálnych služieb na VUC Trnava a požiadali sme aj o finančný príspevok na klienta v nocľahárni na 

MPSVR SR. Tak ako bolo schválené v 4. zmene rozpočtu, mesto poskytuje finančný príspevok na 

prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, u ktorých máme umiestnených občanov 

nášho mesta. Do budúcna pripravujeme zvýšenie príspevku na stravovanie pre nepracujúcich seniorov, aj 

zvýšenie poplatku za poskytovanie opatrovateľskej služby.  

 

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

zasadnutí, ako aj za prácu v komisii počas celého volebného obdobia.  

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Pavlína Karmažínová 

                                                                                                         predseda komisie   

 

 

Zapísala: PhDr. Silvia Adamčíková 

                dňa 9.11.2022 

                                                                                                                  


