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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	3/2011	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  26.04.2011 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Návrh kritérií prideľovania sociálnych bytov 
2. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2011 a návrhov o prerozdelenie dotácií  
3. Rôzne 
4. Záver 

                   
 
           Dňa 26.04.2011 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 oboznámila prítomných s programom 
zasadnutia. 
 
 
 
1. Komisia MsZ sociálna a zdravotná navrhuje nasledovné kritériá prideľovania 
sociálnych bytov: 
- žiadateľ (rodinní príslušníci) nesmie byť vlastníkom nehnuteľnosti, 
- žiadateľ musí mať zabezpečený príjem – zdokladovanie príjmu žiadateľa a ostatných členov 
rodiny, 
- uprednostniť rodinu s dieťaťom alebo s deťmi, 1 rodič s dieťaťom alebo s deťmi. 
 
Komisia MsZ sociálna a zdravotná navrhuje uzatvoriť zmluvu na 1 rok, s možnosťou 
predĺženia zmluvy dvakrát.  
 
 
2.  Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2011 a návrhov o prerozdelenie dotácií: 
Miestny spolok Slovenského červeného kríža a Mládež Slovenského červeného kríža 
opakovane požiadali o dotáciu na rok 2011. Vzhľadom k tomu, že 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, komisia 
MsZ sociálna a zdravotná neodporúča schváliť dotáciu. 
 
Komisia MsZ sociálna  a zdravotná navrhuje a odporúča pre Miestny spolok Slovenského 
červeného kríža poskytnúť finančné prostriedky na občerstvenie pre darcov krvi – „Guryčova 
kvapka krvi“ v mesiaci jún 2011 v sume 500,- €. 
   
Komisia MsZ sociálna  a zdravotná navrhuje a odporúča pre Mládež Slovenského červeného 
kríža poskytnúť finančné prostriedky na nákup kancelárskeho materiálu a propagačného 
materiálu v sume 500,- €. 
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3. Rôzne: Mgr. Renáta Zárecká, členka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej predložila 
informáciu o počtoch poberateľov, vyplatených dávkach a príspevkoch pre mesto Senec 
v roku 2010. 
 
 

 
4. 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 26.04.2011 


