Z Á P I S N I C A č. 3/2018
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konaného dňa
29.05.2018

Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie
2. Informácia o aktivitách a činnosti v oblasti sociálnych vecí a sociálnych služieb
v meste Senec
3. Dodatok č.1 komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na roky 2016 - 2019
4. Dodatok č.4 VZN 6/2011 o sociálnych službách
5. Rôzne
6. Záver
1.
Dňa 29.05.2018 o 16,00 hod. v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala
komisia MsZ sociálna a zdravotná. Prítomných privítala PhDr. Gabriella Németh, ktorá
ospravedlnila neúčasť Mgr. Františka Podolského, PharmDr. Magdalény Príbelskej, Anny
Straňákovej a prítomných oboznámila s programom zasadnutia.

2. Informácia o aktivitách a činnosti v oblasti sociálnych vecí a sociálnych služieb
v meste Senec
Mgr. Gabriela Lócziová prítomných informovala, že v Stredisku sociálnych služieb a v
Zariadení opatrovateľskej služby prebehla inštalácia klimatizácie do izieb klientov
a jedálne. Jedáleň bola vynovená novými stolmi a stoličkami.
Dňa 24.5.2018 sa uskutočnil športový deň seniorov na Slnečných s počtom seniorov
110, súťažilo sa v 12 družstvách, ktoré mali po 5 členov. Športový deň mal veľký
úspech.
V mesiaci máj nastúpila do pracovného pomeru ma útvar soc.služieb Mgr. Erika Fulop,
ako referent sociálno-právnej ochrany.
V období od 24.6.2018 do 05.07.2018 pôjde 6 detí zo sociálne slabších rodín do tábora
Nadácie Markíza – Štvorlístok deťom. Deti vyberali riaditelia základných škôl meste, na
základe študijných výsledkov a reprezentáciu školy, mesta v školských aj
mimoškolských činnostiach.
Členovia komisie na zasadnutí dňa 24.4.2018 žiadali počet rodín v hmotnej núdzi.
V meste Senec sa nachádzajú v hmotnej núdzi 4 rodiny, počet upresnil ÚPSVR Pezinok,
pracovisko Senec
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3. Dodatok č.1 Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na roky 2016 - 2019
Návrh uznesenia č. 13/2018: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala návrh Dodatku
č. 1 Komunitného plánu mesta Senec na roky 2016-2019 a uvedený dodatok odporúča MsR
a MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní:6
za:6
proti:0

zdržal sa:0

4. Dodatok č.4 VZN 6/2011 o sociálnych službách...
Návrh uznesenia č. 14/2018: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala návrh Dodatku
č. 4 k VZN č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe
určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované
Mestom Senec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 a uvedený dodatok
odporúča MsR a MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní:6
za:6
proti:0

zdržal sa:0

5. Rôzne: Sociálna a zdravotná komisia navrhuje v areály na Kalinčiakovej, kde sa t.č.
nachádza mestská polícia a útvar verejnej zelene, po uvoľnení priestorov zriadiť sociálne byty
pre sociálne slabšie rodiny.

6. Záver: PhDr. Gabriella Németh poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.

..........................................
Mgr. František Podolský
predseda komisie MsZ
sociálnej a zdravotnej
Zapísala: Mgr. Gabriela Lócziová - tajomníčka
V Senci, dňa 29.05.2018
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