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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	2/2011	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  17.03.2011 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Prerokovanie návrhu VZN o bližších podmienkach poskytovania finančných 
príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately 

2. Rôzne 
3. Záver 

                   
 
           Dňa 17.03.2011 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 a ospravedlnila neúčasť Mgr. Renáty Záreckej 
a PhDr. Gabrielly Németh, ktorá sa pre pracovné povinnosti dostavila neskôr. Zároveň 
oboznámila prítomných s programom zasadnutia. 
 
 
 
1. Prerokovanie návrhu VZN o bližších podmienkach poskytovania finančných 
príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej  kurately: 
tajomníčka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, PhDr. Jana Matulová prítomných oboznámila 
s návrhom VZN o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 
zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej  kurately.  
 
Návrh uznesenia č. 10./2011: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala návrh VZN 
o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej  kurately a doporučuje MsR a MsZ schváliť návrh 
VZN o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej  kurately. 
 
Odôvodnenie: Návrh VZN o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 
zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej  kurately bol komisiou MsZ 
sociálnou a zdravotnou prerokovaný a doporučený MsR a MsZ na schválenie. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8 
za:8  proti:0  zdržal sa:0  
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2. Rôzne: MUDr. Emese Dobošová, predsedníčka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej 
informovala o štádiu realizácie výstavby sociálnych bytov. Komisia MsZ sociálna 
a zdravotná navrhuje nasledovné kritériá prideľovania sociálnych bytov: 
- žiadateľ musí mať zabezpečený príjem – zdokladovanie príjmu žiadateľa a ostatných členov 
rodiny (spolupráca s ÚPSVaR v Pezinku, pracovisko Senec), 
- žiadateľ a ostatní rodinní príslušníci nesmú byť vlastníkom nehnuteľnosti. 
 
 
Komisia MsZ sociálna a zdravotná v súvislosti s predloženým návrhom VZN o bližších 
podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej  kurately požiadala tajomníčku komisie MsZ sociálnej a zdravotnej 
do nasledujúceho zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej o predloženie nápočtu  
finančných prostriedkov  na vykonávanie opatrení smerujúcich k úprave a obnove rodinných 
pomerov rodinného prostredia (sanácia) a predloženie akreditovaných subjektov, ktoré 
vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 
 

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

 
 
 
 
 
                                                                        .......................................... 
                                                                       MUDr. Emese Dobošová  
                              predsedníčka komisie MsZ 
                                                                                       sociálnej a zdravotnej 
 
 
 
 
Zapísala: PhDr. Jana Matulová - tajomníčka   
V Senci, dňa 17.03.2011 


