
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 06.12.2022 so 

začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 18.10 hod. 

 

Prítomní: Mgr. Ján Jankulár (JJ), Bc. Anton Dúbravec (AD), Patrik Eckert (PE), Bc. Regina Kružlíková 

(RK), DiS. Art. Dagmar Šajbidorová (DŠ),  Mgr. Lucia Vargová Droppová (LVD), Jozef Valábek (JV), 

Vlasta Gašparíková (VG) 

Neprítomný: Bc. Miroslava Sabová Dudášová (MSD) 

Hostia: PhDr. Silvia Adamčíková (SA), Ing. Mária Fačkovcová(MF) 

 

1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov 

 

     Zasadnutie komisie otvoril  predseda komisie, ktorý privítal a predstavil všetkých prítomných členov 

komisie a oboznámil ich s následným programom.  

 

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

Uznesenie č. 57/2022 

 

Schvaľuje 

Program zasadnutia komisie:  

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov                                                       

2.  Pravidlá poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov   

3.   Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 1/2009 

        o úhradách za sociálne služby v znení neskorších nariadení   

  4.   Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2023 - 2025    

5.   Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2023  

6.   Vianočné trhy v meste Sereď                                                                                              

7.   Rôzne     

Hlasovanie: prítomných:8, za: 8 – JJ, AD,PE, RK,DŠ,LVD,JV,VG, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2/  Pravidlá poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov    

 

     SA – oboznámila  členov komisie s Pravidlami poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich 

seniorov. Príspevok na stravovanie je poskytovaný nepracujúcim seniorom vo výške 0,60 € v zmysle 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 4/2012 zo dňa 14.2.2012 o podmienkach poskytovania 

príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov a VZN mesta Sereď č. 9/2016, ktorým sa mení VZN č. 

4/2012 (ďalej len „nariadenia“). Keďže poskytovanie takéhoto druhu príspevku z rozpočtu mesta neupravuje 

žiadna zákonná norma, ani mesto žiadna zákonná norma nezaväzuje k tomu, aby určilo výšku príspevku 

nariadením, rozhodlo tieto nariadenia zrušiť a „Pravidlá poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich 

seniorov“ určiť formou smernice. Výška príspevku 60 centov na jedno hlavné jedlo (obed) nebola zmenená od 

januára 2017. Vzhľadom na rastúce ceny obedov je návrh na zvýšenie príspevku na stravovanie nepracujúcich 

seniorov na 1 € za jedno hlavné jedlo (obed). Výdavky v rozpočte mesta na rok 2022 na poskytovanie 

príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov sú vo výške 23.500 €. Schválením zvýšenia príspevku na 1 € 

sú predpokladané výdavky na poskytovanie príspevku zvýšené o sumu 16.500 €. Materiál bude predmetom 

rokovania na MsZ v Seredi dňa 13.12.2022.  

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

Uznesenie č. 58/2022 

 

Odporúča schváliť Smernicu poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8- JJ, AD,PE, RK,DŠ,LVD,JV,VG, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

 



3/ Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za  

sociálne služby v znení neskorších nariadení   
 

     SA – oboznámila  členov komisie s Návrhom VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta 

Sereď č. 1/2009 o úhradách za  sociálne služby v znení neskorších nariadení. Zámerom predkladaného návrhu 

je najmä úprava výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu z 1,5 € za hodinu opatrovateľskej služby 

na 2 € za hodinu opatrovateľskej služby. Náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby sa neustále zvyšujú. 

Na rok 2022 sú rozpočtované výdavky na poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 411.327 €. Od 

nového roku sa má zvýšiť minimálna mzda zo súčasných 646 € na 700 €, čo prinesie ďalšie zvýšenie 

nákladov. Čiastočne sa nám tieto náklady darí refundovať z projektu „Poskytovanie opatrovateľskej služby 

v meste Sereď“. Za rok 2022 sme mali zatiaľ refundované výdavky vo výške 132.881 €. Projekt v novembri 

2023 končí. Ak nebude vyhlásená nová výzva, náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby pôjdu v plnej 

výške z rozpočtu mesta. Pri navrhovanom zvýšení úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby sa 

predpokladá zvýšenie príjmu do rozpočtu mesta o cca 20 tis. € za predpokladu, že sa nezníži počet klientov, 

ktorým sa opatrovateľská služba poskytuje. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi dňa 

13.12.2022.  

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

Uznesenie č. 59/2022 

 

Odporúča schváliť Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 1/2009 o 

úhradách za  sociálne služby v znení neskorších nariadení. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 4- VG,AD,DŠ, LVD proti: 0, zdržal sa: 4- JJ, JV, RK, PE 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

  4.   Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2023 - 2025  

  

SA – oboznámila  členov komisie s Návrhom viacročného rozpočtu mesta Sereď v oblasti kultúry a sociálnej 

oblasti ( s výškou rozpočtu na dotácie, príspevku pri narodení dieťaťa, jednorazovej dávky v hmotnej núdzi). 

Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi dňa 13.12.2022.  

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

Uznesenie č. 60/2022 

 

Berie na vedomie Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2023 – 2025.  

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8- JJ, AD, PE, RK,DŠ, LVD, JV, VG, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

5.   Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2023 

 

SA – oboznámila  členov komisie s Harmonogramom zasadnutia MsZ v Seredi na rok 2023 v dňoch: 

09.02.2023 13.04.2023 22.06.2023 14.09.2023 16.11.2023 14.12.2023 so začiatkom o 08.00 hod. Materiál 

bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi dňa 13.12.2022.  

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

Uznesenie č. 61/2022 

 

Berie na vedomie Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2023.  

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8- JJ, AD,PE, RK,DŠ,LVD,JV,VG, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

6.   Vianočné trhy v meste Sereď    

 

JJ -   oznámil členom komisie, že riaditeľ Domu kultúry v Seredi p. Čavojský sa nemohol zúčastniť komisie, 

nakoľko je zaneprázdnený pripravovaním akcie ohľadne Mikuláša. Zároveň informoval, že dnešným 

dňom má byť rozsvietený vianočný stromček na Námestí slobody. 

MF- informovala členov komisie, že medzi sviatkami bude na vianočných trhoch pri „Štefánskom punči“ 



stretnutie poslancov s obyvateľmi. 

PE -  pripomienkoval prekrývanie sa programov pre deti v rovnakom dni a čase v Dome kultúry Sereď 

        ( Smejko a Tanculienka ) a v Mestskom múzeu Sereď ( Prišli sme k Vám s koledami – vianočný koncert 

ZUŠ), zároveň podotkol, že by bola do budúcna vhodná  spolupráca Domu kultúry Sereď a Mestského 

múzea Sereď v pripravovaných programoch. 

DŠ -  podotkla, že chýba koncepcia kultúry, v meste Sereď žije veľa nadaných detí a rodín, ktoré by prijali 

konanie sa viac koncertov a viac aj rôznorodých koncertov, mládež  v meste Sereď nemá kam ísť za 

kultúrou, prijali by koncerty v menšom rozsahu, ktoré by sa konali v menších priestoroch, napr. v D 

kafe, bastióne, v obradnej sieni. 

RK – sociálne byty by mali prejsť po komisiu sociálnu a kultúrnu                                                                                 

MF-  v blízkej dobe sa plánuje komisia sociálna a kultúrna rozdeliť, zvlášť na komisiu kultúrnu a zvlášť 

na komisiu sociálnu, bytovú a zdravotnú.     

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

Uznesenie č. 62/2022 

 

Odporúča rozdeliť komisiu sociálnu a kultúrnu zvlášť na komisiu sociálnu, bytovú a zdravotnú a zvlášť na 

komisiu kultúrnu. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8- JJ, AD,PE, RK,DŠ,LVD,JV,VG, proti: 0, zdržal sa: 0 

  

7.   Rôzne     

 

JJ – informoval členov komisie o 1 žiadosti o jednorazovú sociálnu dávku. 

Komisia sociálna a kultúrna prerokovala žiadosť a prijala 

 

Uznesenie č. 63/2022 

 

Odporúča schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ľubomírovi H. vo výške 50 €. 

Hlasovanie: prítomných:8, za: 8 – JJ,AD,PE,RK,DŠ,LVD,JV,VG, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

JJ – informoval členov komisie o žiadosti občianskeho združenia miniBodka, ktoré žiada poskytnúť budovu 

pre účely svojej činnosti .  

Komisia sociálna a kultúrna prerokovala žiadosť a prijala 

 

Uznesenie č. 64/2022 

 

Odporúča poskytnúť budovu pre účely činnosti občianskemu združeniu miniBodka. 

Hlasovanie: prítomných:8, za: 0 proti: 8 - JJ,AD,PE,RK,DŠ,LVD,JV,VG, zdržal sa: 0 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

JJ – informoval členov komisie o žiadosti o zaradenie RTV KREA do mestského rozpočtu na rok 2023 

a o následné pridelenie finančného príspevku v sume 1.000 € mesačne. V rozpočte na rok 2023 na televízne 

vysielanie je vyčlenených 4.000 €, čo by znamenalo navýšenie o 8.000 €. 

Komisia sociálna a kultúrna prerokovala žiadosť a prijala 

 

Uznesenie č. 65/2022 

 

Odporúča navýšenie rozpočtu na televízne vysielanie  na rok 2023 o 8.000 €. 

Hlasovanie: prítomných:8, za:0, proti: 8 – JJ,AD,PE,RK,DŠ,LVD,JV,VG, zdržal sa: 0 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

     Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval predseda komisie členom komisie za účasť na 

zasadnutí. 

                                                                                                    Mgr. Ján Jankulár 

                                                                                                     predseda komisie   

Zapísala dňa 07.12.2022, Ing. Mária Mrnková 



                                                                                                                  


