
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 01.02.2023 so 

začiatkom o 17.00 hod. a ukončením o 21.15 hod. 

 

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

(RK), DiS. Art. Dagmar Šajbidorová (DŠ),  Bc. Miroslava Sabová Dudášová (MSD), Jozef Valábek (JV), 

Vlasta Gašparíková (VG) 

Neprítomný: Mgr. Lucia Vargová Droppová (LVD) 

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

 

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 podľa pozvánky a opýtal sa, či má niekto na doplnenie 

bodu programu.  

PK - požiadal o doplnenie programu komisie o bod – „ Seniorská obálka“ a ostatné pripomienky do bodu 

rôzne. 

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

Uznesenie č. 1/2023 

 

Schvaľuje program zasadnutia komisie v nasledovnom znení:  

 

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie  

2. 1. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2023                                                             

3. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023- sociálna oblasť                          

4. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023- kultúrna oblasť                          

5. Žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky                                                                 

6. Dodatok č. 3 k Štatútu mesta Sereď – zriadenie Komisie sociálnej a bytovej, Komisie školskej a športovej 

a Komisie kultúrnej                                                                                            

7. Zriadenie dočasnej komisie MsZ na vypracovanie návrhu riešenia poskytovania zdravotnej starostlivosti  

v budove mestskej polikliniky  

8. Informácia o plánovanom stretnutí so zástupcami organizácií poskytujúcimi soc. službu 

9. Seniorská obálka 

10. Rôzne                                                                         

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

 

2/  1. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2023                                                             

 

SA - oboznámila  členov komisie s  1. zmenou rozpočtu mesta Sereď na rok 2023.                                                            

Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi dňa 09.02.2023. Príjmová časť rozpočtu - zvýšenie 

poplatku za poskytovanie opatrovateľskej služby z 1,5 € na 2 €/1 hod., - zvýšenie príjmu do rozpočtu vo výške 

20 tis. €. Výdavková časť - príspevok na stravovanie pre nepracujúcich seniorov, zvýšenie z 0,60 € na 1 € - 

zvýšenie výdavkov v rozpočte mesta o 16 500 €, ďalej finančné prostriedky na poskytnutie dotácie z rozpočtu 

mesta neziskovým organizáciám v sociálnej oblasti – zvýšenie o 5.000 € a v kultúrnej oblasti o 3.000 €, 

zároveň možnosť poslancov prideliť finančné prostriedky vo výške 400 €  neziskovým organizáciám, 

občianskym združeniam a subjektom v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho a športového života 

v meste Sereď. 

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

Uznesenie č. 2/2023 

 

Odporúča schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2023.                                                            . 

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

 



3/ Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023- sociálna oblasť                          
 

Členom komisie boli predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 v zmysle VZN č. 

3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď - sociálna oblasť. Na túto oblasť v rozpočte na rok 2023 

bolo v decembri 2022 vyčlenených 25.000,- €. 1. zmenou rozpočtu po schválení MsZ je plánované navýšenie 

o 5.000 €. Zároveň vznikla rozprava členov komisie ohľadne jednotlivých žiadateľov dotácie, ich pôsobenia 

v meste Sereď aj mimo mesta, ich náplne činností, počtu členov jednotlivých združení, celkového systému 

podania žiadostí ( do budúcna možnosť elektronického podania). 

MSD – podrobnejšie za zaujímala o činnosť združenia ADOS a Spolku včelárov v Seredi, konkrétne účelom 

poskytnutia dotácie 

JJ - možnosť podania si žiadosti o dotáciu len v jednej oblasti 

MF a OK – budú sa zaoberať jednotlivými pripomienkami členov komisie 

Komisia sociálna a kultúrna prerokovala žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 v  zmysle 

kritérií na poskytnutie dotácií a prijala 

                                                                      Uznesenie č. 3/2023 

 

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

zdravotne postihnutých Sereď vo výške 4.000 €.  

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

 

                                                                        Uznesenie č. 4/2023 

 

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

domáceho ošetrovania - ADOS vo výške 3.500 €. 

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

 

Uznesenie č. 5/2023 

 

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

 

Uznesenie č. 6/2023 

 

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

STORM vo výške 3.500 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 7- JJ, AD,PE,RK,DŠ,JV,VG, proti: 0, zdržal sa: 1 -MSD 

 

Uznesenie č. 7/2023 

 

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

Slovenský zväz zdravotne postihnutých detí a mládeže v Seredi vo výške 2.500 €. 

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

 

Uznesenie č. 8/2023 

 

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

združeniu - Slnko jesene vo výške 1.500 €. 

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

 

                                                                        Uznesenie č. 9/2023 

 

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

organizácii - Nezábudka Pata n.o. vo výške 800 €. 



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

 

Uznesenie č. 10/2023 

 

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

združeniu - Pomocníček vo výške 300 €. 

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

 

Uznesenie č. 11/2023 

 

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

združeniu - Nikolka o.z. vo výške 2.500 €. 

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

 

Uznesenie č. 12/2023 

 

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

arcidiecéznej charite vo výške 3.000 €. 

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

 

Uznesenie č. 13/2023 

 

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

združeniu pri Detskom domove v Seredi vo výške 2.400 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 7- AD,PE, RK,DŠ,MSD,JV,VG, proti: 0, zdržal sa:1 - JJ 

 

V prípade schválenia  1. zmeny rozpočtu komisia ruší uznesenie č. 6/2023 a nahrádza ho uznesením: 

 

Uznesenie č. 14/2023 

 

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

STORM vo výške 4.750 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 7- JJ, AD,PE,RK,DŠ,JV,VG, proti: 0, zdržal sa: 1 - MSD 

 

V prípade schválenia  1. zmeny rozpočtu komisia ruší uznesenie č. 12/2023 a nahrádza ho uznesením: 

 

Uznesenie č. 15/2023 

 

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

arcidiecéznej charite vo výške 4.250 € 

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

 

V prípade schválenia  1. zmeny rozpočtu komisia ruší uznesenie č. 11/2023 a nahrádza ho uznesením: 

 

Uznesenie č. 16/2023 

 

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

združeniu - Nikolka o.z. vo výške 3.750 €. 

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

 

V prípade schválenia  1. zmeny rozpočtu komisia ruší uznesenie č. 13/2023 a nahrádza ho uznesením: 

 

Uznesenie č. 17/2023 

 

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



združeniu pri Detskom domove v Seredi vo výške 3.650 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 7- AD,PE, RK,DŠ,MSD,JV,VG, proti: 0, zdržal sa:1 - JJ 

 

4/  Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 – kultúrna oblasť     

 

     Členom komisie boli predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 v zmysle VZN č. 

3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď - kultúrna oblasť. Na túto oblasť v rozpočte na rok 2023 

bolo v decembri 2022 vyčlenených 10.000,- €. 1. zmenou rozpočtu po schválení MsZ je plánované navýšenie 

o 3.000 €. 

Komisia sociálna a kultúrna prerokovala jednotlivé žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 v zmysle 

kritérií na poskytnutie dotácií  a prijala 

Uznesenie č. 18/2023 

 

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

združeniu – OZ GOEL Sereď vo výške 700 €. 

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

 

Uznesenie č. 19/2023 

 

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

združeniu - Občianske združenie Vodný hrad vo výške 1.100 €. 

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

 

Uznesenie č. 20/2023 

 

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

združeniu - Seredan vo výške 300 €. 

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

 

Uznesenie č. 21/2023 

 

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

združeniu –KC Priestor vo výške 1.000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 7- JJ, AD,PE, RK,DŠ,JV,VG, proti: 0, zdržal sa:1 - MSD 

 

Uznesenie č. 22/2023 

 

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

zdravotne postihnutých Sereď vo výške 800 €. 

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

 

Uznesenie č. 23/2023 

 

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

perfect – Život je perfektný vo výške 1.200 €. 

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

 

Uznesenie č. 24/2023 

 

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

rodičov pri ZUŠ vo výške 2.000 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 7- JJ, AD,PE, RK,MSD,JV,VG, proti: 0, zdržal sa: 1 - DŠ 

 

Uznesenie č. 25/2023 

 



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

združeniu – GAUDETE vo výške 1.000 €. 

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

 

                                                                        Uznesenie č. 26/2023 

 

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

Seredskému spolku Juraja Fándlyho vo výške 700 €. 

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

 

Uznesenie č. 27/2023 

 

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

združeniu – OLDTIMER – MÚZEUM SEREĎ vo výške 900 €. 

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

 

Uznesenie č. 28/2023 

 

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

združeniu – Občan Rozhodni vo výške 300 €. 

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

 

Uznesenie č. 29/2023 

 

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

združeniu – Pomocníček.  

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

 

Uznesenie č. 30/2023 

 

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

združeniu – Nikolka o.z..  

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

 

 V prípade schválenia  1. zmeny rozpočtu komisia ruší uznesenie č. 18/2023 a nahrádza ho uznesením: 

 

Uznesenie č.31/2023 

 

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

združeniu – OZ GOEL Sereď vo výške 800 €. 

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

 

V prípade schválenia  1. zmeny rozpočtu komisia ruší uznesenie č. 19/2023 a nahrádza ho uznesením: 

 

Uznesenie č. 32/2023 

 

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

združeniu - Občianske združenie Vodný hrad vo výške 1.700 €. 

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

 

V prípade schválenia  1. zmeny rozpočtu komisia ruší uznesenie č. 21/2023 a nahrádza ho uznesením: 

 

Uznesenie č. 33/2023 

 

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



združeniu –KC Priestor vo výške 1.600 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 78- JJ, AD,PE, RK,DŠ,JV,VG, proti: 0, zdržal sa:1 - MSD 

 

V prípade schválenia  1. zmeny rozpočtu komisia ruší uznesenie č. 22/2023 a nahrádza ho uznesením: 

 

Uznesenie č. 34/2023 

 

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

zdravotne postihnutých Sereď vo výške 1.000 €. 

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

 

V prípade schválenia  1. zmeny rozpočtu komisia ruší uznesenie č. 23/2023 a nahrádza ho uznesením: 

 

Uznesenie č. 35/2023 

 

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

perfect – Život je perfektný vo výške 2.000 €. 

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

 

V prípade schválenia  1. zmeny rozpočtu komisia ruší uznesenie č. 24/2023 a nahrádza ho uznesením: 

 

Uznesenie č. 36/2023 

 

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

rodičov pri ZUŠ vo výške 2.500 €. 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 7- JJ, AD,PE, RK,MSD,JV,VG, proti: 0, zdržal sa: 1 - DŠ 

 

V prípade schválenia  1. zmeny rozpočtu komisia ruší uznesenie č. 25/2023 a nahrádza ho uznesením: 

 

Uznesenie č. 37/2023 

 

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

združeniu – GAUDETE vo výške 1.100 €. 

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

 

V prípade schválenia  1. zmeny rozpočtu komisia ruší uznesenie č. 27/2023 a nahrádza ho uznesením: 

 

Uznesenie č. 38/2023 

 

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

združeniu – OLDTIMER – MÚZEUM SEREĎ vo výške 1.000 €. 

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

 
5/ Žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky    

 

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

Komisia sociálna a kultúrna prerokovala jednotlivé žiadosti a prijala: 

 

Uznesenie č. 39/2023 

 

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

H. vo výške 150 €. 

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

 

                                                                      Uznesenie č. 40/2023 



 

Komisia sociálna a kultúrna odporúča schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Darine L. vo 

výške 100 €. 

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

 

                                                                        Uznesenie č. 41/2023  
  

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

vo výške 300 €. 

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

                                    

                                                                         Uznesenie č.42/2023 

 

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

O. vo výške 30 €. 

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

 

                                                                         Uznesenie č.43/2023 

 

Komisia sociálna a kultúrna neodporúča schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Mariánovi 

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

 

6/ Dodatok č. 3 k Štatútu mesta Sereď – zriadenie Komisie sociálnej a bytovej, Komisie školskej 

a športovej a Komisie kultúrnej                                                                                            

 

MF – na základe stretnutia poslancov bol spracovaný návrh na zmenu Štatútu mesta – určenie 

komisií a ich úloh, návrh na zriadenie samostatnej kultúrnej komisie, odčlenenie od sociálnej komisie. 

Rozprava  

PE+MSD+DŠ – poukazujú na nedostatky v kultúre, stagnáciu, chýba jednotnosť a koncept kultúry, kontrola, 

tvorba a koordinácia kalendára kultúrnych podujatí na kalendárny rok. 

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

                                                                           Uznesenie č. 44/2023 

 

     Odporúča schváliť Dodatok č. 3 k Štatútu mesta Sereď – zriadenie Komisie sociálnej a bytovej, Komisie 

školskej a športovej a Komisie kultúrnej                                                                                            

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 6- PE, RK,DŠ,MSD,JV,VG, proti: 0, zdržal sa: 2 - JJ, AD 

 

7/ Zriadenie dočasnej komisie MsZ na vypracovanie návrhu riešenia poskytovania zdravotnej 

starostlivosti  v budove mestskej polikliniky  

 

OK - informoval členov komisie o skončení nájomnej zmluvy dňa 9.12.2023 uzatvorenej so spoločnosťou 

Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. dňa 9.12.2008 na obdobie nájmu 15 rokov, na účel poskytovania 

zdravotnej starostlivosti v budove mestskej polikliniky. Nastáva otázka ako ďalej? K riešeniu tejto 

problematiky  je návrh na vytvorenie a zriadenie dočasnej komisie MsZ, na účel vypracovania návrhu na 

zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v objekte súčasného predmetu nájmu po 9.12.2023. Boli 

oslovení odborníci, ktorí majú skúseností s riadením polikliniky, resp. majú znalostí z oblasti poskytovania 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Dočasná komisia MsZ by bola zložená zo 7 členov, z toho  dvaja 

členovia z radov poslancov a piati odborníci.   

Komisia sociálna a kultúrna prijala 

                                                                          Uznesenie č. 45/2023 

 

     Odporúča zriadenie dočasnej komisie  MsZ.                                                                                        

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

 



8/ Informácia o plánovanom stretnutí so zástupcami organizácií poskytujúcich soc. službu 

 

MF - informovala členov komisie o plánovanom stretnutí so zástupcami organizácií poskytujúcich soc. 

službu. Termín stretnutia: 15.02.2023. Predmet stretnutia: Pomenovanie základných problémov 

a nedostatkov v sociálnej oblasti, vzájomná spolupráca jednotlivých organizácií a mesta. 

Komisia sociálna a kultúrna zobrala na vedomie informáciu o plánovanom stretnutí. 

 

9/ Seniorská obálka 

 

PE - informoval členov komisie o projekte „Seniorská obálka“. Tento projekt začal v Čechách, zatiaľ túto 

licenciu má na Slovensku mesto Trnava. Seniorská obálka je pomocníkom v krízových situáciách a môže 

uľahčiť záchranu ľudského života. Ide o tzv.  kartu, kde jej majiteľ v nej vyplní údaje týkajúce sa jeho 

zdravotného stavu, napr. aké lieky užíva, na aké choroby sa lieči, aké ma alergie, kedy a kde bol 

hospitalizovaný a pod. Súčasťou formulára sú aj kontakty na blízke osoby a na obvodného lekára. 

Komisia sociálna a kultúrna zobrala na vedomie informáciu o projekte „ Seniorská obálka“. 

 

10/ Rôzne                                                                         

 

PE - mal pripravených viac pripomienok týkajúcich sa kultúry. Nakoľko nebol prítomný riaditeľ Domu 

kultúry v Seredi, poukázal  na nedostatky aspoň na jednu z nich – knižnicu v meste Sereď. 

 

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

zasadnutí. 

        

                                                                                                  Mgr. Ján Jankulár 

                                                                                                     predseda komisie   

Zapísala dňa 02.02.2023 Ing. Mária Mrnková 

 

 

                                                                                                                  

 


