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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	1/2011	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  08.02.2011 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Voľba podpredsedu komisie MsZ sociálnej a zdravotnej 
2. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2011 a návrhov o prerozdelenie dotácií  
3. Rôzne 
4. Záver 

                   
 
           Dňa 08.02.2011 o 15,00 hod. v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala 
komisia MsZ sociálna a zdravotná. Prítomných privítala predsedníčka komisie MsZ sociálnej 
a zdravotnej – MUDr. Emese Dobošová. Zároveň privítala pani Helenu Nemcovú, zástupkyňu 
primátora  a oboznámila prítomných s programom zasadnutia. 
 
 
 
1. Voľba podpredsedu Komisie sociálnej a zdravotnej: predsedníčka komisie MsZ 
sociálnej a zdravotnej MUDr. Emese Dobošová navrhla za podpredsedníčku komisie MsZ 
sociálnej a zdravotnej PhDr. Gabriellu Németh.  
 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7 
za:6  proti:0  zdržal sa:1  

 
 

2. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2011 a návrhov na prerozdelenie dotácií:  
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – cieľom projektu je začlenenie slabozrakých 
a nevidiacich v okresoch SC, MA, PK do spoločenského života.  
 
Návrh uznesenia č. 1./2011: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a nedoporučuje MsR a MsZ schváliť 
žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 2011. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2011 bola predložená po termíne 
uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a návratných finančných 
výpomocí z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0  
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Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi 
a mladistvými v Turni – cieľom projektu je prispieť k rekondícii, zlepšeniu telesného 
a duševného zdravia postihnutých detí a mládeže a zároveň prispieť aj k ich integrácii.  
 
Návrh uznesenia č. 2./2011: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu subjektu Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými 
deťmi a mladistvými v Turni a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta 
Senec na rok 2011 vo výške 1 150,- €. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2011 a vyúčtovanie dotácie za rok 2010 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta. Nezábudka – združenie na 
pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými v Turni poskytuje sociálne 
služby pre deti a mládež s ťažkým zdravotným postihnutím z okresu Senec. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0  

 
 

Materské centrum Senecké slniečko – cieľom projektu je zachovať aktivity Materského 
centra Senecké slniečko pre deti vo veku 0-3 roky a ich rodičov a pokračovať v úspešne 
rozbehnutej príprave detí vo veku 3-5 rokov na návštevu školských zariadení.  
 
Návrh uznesenia č. 3./2011: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Materského centra Senecké slniečko a nedoporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť 
o dotáciu mesta Senec na rok 2011. 
 
Odôvodnenie: Zúčtovanie finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie na rok 2010 nebolo 
v súlade so VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a návratných finančných 
výpomocí z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0  

 
 
 

Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia č.215, Senec – cieľom projektu 
je prispieť k integrácii do spoločnosti a  zlepšeniu zdravotného stavu členov nielen pohybom 
ale aj kultúrnym vyžitím.  
 
Návrh uznesenia č. 4./2011: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť 
o dotáciu mesta Senec na rok 2011 vo výške 1 000,- €. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2011 a vyúčtovanie dotácie za rok 2010 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta. Slovenský zväz telesne 
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postihnutých združuje občanov nielen s ťažkým telesným postihnutím, ale aj občanov 
s ťažkým zdravotným postihnutím a napomáha k integrácii občanov s ťažkým telesným 
postihnutím do spoločnosti, ale učí k pozitívnemu prístupu k životu. Čerpanie finančných 
prostriedkov z dotácie na rok 2011, komisia MsZ sociálna a zdravotná navrhuje účelovo 
viazať na zakúpenie trekingových palíc a na rehabilitačnú činnosť. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0  

 
 
 

Mládež Slovenského červeného kríža – cieľom projektu je združovať deti a mládež v rámci 
hnutia červeného kríža na Slovensku a vytvoriť priestor a podmienky pre dobrovoľnícku 
prácu v programoch a aktivitách zameraných na zraniteľné skupiny detí a mladých ľudí.  
 
Návrh uznesenia č. 5./2011: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Mládeže Slovenského červeného kríža a nedoporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť 
o dotáciu mesta Senec na rok 2011. 
 
Odôvodnenie: Zúčtovanie finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie na rok 2010 nebolo 
v súlade so VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a návratných finančných 
výpomocí z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0  

 
 
 

Slovenský červený kríž, miestny spolok Senec – cieľom projektu je zvýšiť počet darcov, 
rozšíriť členskú základňu a zapojiť mládež do aktivít organizácie pomáhať sociálne slabším 
rodinám.  
 
Návrh uznesenia č. 6./2011: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Slovenského červeného kríža, miestny spolok Senec a nedoporučuje MsR a MsZ 
schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 2011. 
 
Odôvodnenie: Zúčtovanie finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie na rok 2010 bolo po 
lehote stanovenej vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a návratných 
finančných výpomocí z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 

za:7  proti:0  zdržal sa:0 
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Jana Turanská – cieľom projektu je zlepšenie stavu orálneho zdravia u detí a zníženie 
kazivosti.  
 
Návrh uznesenia č. 7./2011: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Jany Turanskej a nedoporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec 
na rok 2011. 
 
Odôvodnenie: Fluoridácia  zubov u detí je zabezpečená zubnými lekármi, ktorí navštevujú 
pravidelne predškolské  a školské zariadenia. 
 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 

za:7  proti:0  zdržal sa:0 
 
 

Wellnea s.r.o. – chránená dielňa so 6 zdravotne postihnutými občanmi, ktorí pri výkone 
pedikúry, masáží, manikúry atď., sa priamo dotýkajú zdravých zákazníkov. Cieľom projektu 
je odbúravanie predsudkov verejnosti voči zdravotne postihnutým občanom. 
 
Návrh uznesenia č. 8./2011: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu spoločnosti Wellnea a nedoporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta 
Senec na rok 2011. 
 
Odôvodnenie: Wellnea s.r.o. požiadala v roku 2010 ÚPSVaR v Pezinku pracovisko Senec 
o finančnú dotáciu na zriadenie chránenej dielne. V roku 2010 spoločnosť Wellnea predložila 
totožný projekt ÚPSVaR a zároveň aj žiadosť o pridelenie dotácie mestu Senec, na ktorý bola 
spoločnosti Wellnea poskytnutá finančná dotácia z ÚPSVaR.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0  

 
 

Domus Bene - Dom dobra o.z. – cieľom projektu je nákup pomôcok pre klientov zariadenia 
a zriadenie požičovne pomôcok.  
 
Návrh uznesenia č. 9./2011: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu občianskoho združenia Domus Bene – Dom dobra a nedoporučuje MsR a MsZ 
schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 2011. 
 
Odôvodnenie: Pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých je možné si zabezpečiť cez 
zdravotné poisťovne (na základe predpisu odborného lekára), cez úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 

za:7  proti:0  zdržal sa:0 
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Sumárna tabuľka: 

 
 

 
 
 

3. Rôzne: PhDr. Jana Matulová, tajomníčka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej poskytla 
informácie o pripravovaných materiáloch a aktivitách na odbore sociálnych služieb mesta.  

 
 
 

4. Záver: MUDr. Emese Dobošová, predsedníčka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej 
poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.  

 
 
 
 
 
                                                                        .......................................... 
                                                                       MUDr. Emese Dobošová v.r. 
         predsedníčka komisie MsZ 
                                                                                       sociálnej a zdravotnej 
 
 
 
 
Zapísala: PhDr. Jana Matulová - tajomníčka   
V Senci, dňa 08.02.2011 

Návrh na dotácie 
r.2011 

   

    
Príjemca Priznaná 

suma r. 
2010 

Dát.zúčt. Zúčtovaná 
suma r.2010

Žiadaná 
suma na 
r.2011 

Navrhovaná 
suma na 
r.2011-MsÚ 

Navrhovaná 
suma na 
r.2011- 
komisia 

Rozpočet 
MsÚ 

Zostatok

Únia nevidiacich 200,00 13.1.2011 1 269,24 300,00 0,00 0,00 žiadosť z 20.01.2011
Nezábudka 1 150,00 21.12.201

0 
1 723,36 1 150,00 600,00 1 150,00 

MC Senecké 
slniečko 

1 550,00 14.1.2011 1 565,08 1 280,00 0,00 0,00 

Telesne postihnutí 1 350,00 10.1.2011 2 578,64 1 800,00 900,00 1 000,00 
SČK mladí 900,00 22.12.201

0 
901,95 2 000,00 1 000,00 0,00 nesprávne zúčt.-mail

SČK 650,00 31.1.2011 1736,39 800,00 0,00 0,00 
Turanská Jana 0,00  3 043,00 0,00 0,00 
Welnea 0,00  2 050,00 1 000,00 0,00 
Dom dobra 0,00  900,00 0,00 0,00 
Spolu sociálne 5 800,00  9 774,66 9 980,00 3 500,00 2 150,00 6 650,00 4 500,00


