Z Á P I S N I C A č. 5/2011
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa 29.09.2011

Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
1. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2011 a návrhov o prerozdelenie dotácií
2. Prerokovanie návrhu rozpočtu odboru sociálnych služieb mesta na roky
2012,2013, 2014
3. Rôzne
4. Záver
Dňa 29.09.2011 o 15,00 hod. v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala
komisia MsZ sociálna a zdravotná. Prítomných privítala podpredsedníčka komisie MsZ
sociálnej a zdravotnej – PhDr. Gabriella Németh. Zároveň ospravedlnila neúčasť MUDr.
Emese Dobošovej a PhDr. Márie Kerekešovej a oboznámila prítomných s programom
zasadnutia.
1. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2011 a návrhov na prerozdelenie dotácií:
Wellnea s.r.o. – chránená dielňa so 4 zdravotne postihnutými občanmi – cieľom projektu
je zriadiť zlatnícku dielňu pre zdravotne postihnutú zamestnankyňu vyučenú v uvedenom
odbore a podporiť jej profesionálny rast.
Návrh uznesenia č. 12./2011: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť
o dotáciu Wellnea s.r.o. a doporučuje primátorovi mesta schváliť žiadosť o dotáciu mesta
Senec na rok 2011 vo výške 700,- €.
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2011 bola predložená v termíne
uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a návratných finančných
výpomocí z rozpočtu mesta. Wellnea s.r.o. – chránená dielňa poskytuje zamestnanie pre 4
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
Hlasovanie:
Prítomní:7
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Marketin Cee s.r.o. – chránené pracovisko s 3 telesne postihnutými občanmi – cieľom
projektu je podpora a zlepšenie práce telesne postihnutým klientom v oblasti monitoringu
udalostí v rôznych odvetviach a zasielania mesačných správ o týchto udalostiach klientom.
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Návrh uznesenia č. 13./2011: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť
o dotáciu Marketin Cee s.r.o. a doporučuje primátorovi mesta schváliť žiadosť o dotáciu
mesta Senec na rok 2011 vo výške 700,- €.
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2011 bola predložená v termíne
uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a návratných finančných
výpomocí z rozpočtu mesta. Marketin Cee s.r.o. – chránené pracovisko poskytuje zamestnanie
pre 3 občanov s telesným postihnutím.
Hlasovanie:
Prítomní:7
za:7
proti:0

zdržal sa:0

2. Prerokovanie návrhu rozpočtu odboru sociálnych služieb mesta na roky 2012, 2013,
2014
Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala návrh rozpočtu odboru sociálnych služieb
mesta a uvedený návrh rozpočtu (príloha č.1) odporúča navýšiť v nasledovných položkách:
- dôvodom navýšenia sumy v položke Jednorazové sociálne dávky zo sumy 6.650,- € na
sumu 12.000,- € je zmena v legislatíve – zmena vyplácania dávok v hmotnej núdzi a prídavku
k dávke v hmotnej núdzi.
- dôvodom navýšenia sumy v položke Podporná činnosť – dotácie zo sumy 6.650,- € na sumu
10.000,- € a v položke Sociálna kuratela zo sumy 3.710,- € na sumu 8.000,- € je podporiť
projekty v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva a participovať aj finančne na projektoch,
ktoré sa venujú oblasti prevencie.
- dôvodom navýšenia sumy Terénna opatrovateľská služba v položke Mzdy, odvody zo sumy
282.868,- € na sumu 350.000,- € je zmena v legislatíve – financovanie celoročných
pobytových služieb má prejsť na VÚC, obce majú vo zvýšenej miere zabezpečiť
poskytovanie sociálnej služby formou terénnej opatrovateľskej služby.
3. Rôzne: PhDr. Jana Matulová, tajomníčka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej poskytla
informácie o pripravovaných zmenách vo VZN č.1/2009 o bližších podmienkach
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia
úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec v Článku 11 Výška úhrady za obedy.
Odbor sociálnych služieb mesta vypracuje finančnú analýzu úhrad za stravovanie a predloží
komisii MsZ sociálnej a zdravotnej v termíne 15.11.2011.
PhDr. Jana Matulová, tajomníčka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej informovala
o doručenej žiadosti o pridelenie sociálnej výpomoci pre p. Margitu Vöröšovú. Komisia MsZ
sociálna a zdravotná neodporúča priznať finančnú výpomoc, nakoľko menovanej bola dňa
11.01.2011 poskytnutá jednorazová finančná výpomoc v zmysle VZN č.2/2009 o poskytovaní
jednorazovej výpomoci Mestom Senec.
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4. Záver: PhDr. Gabriella Németh, podpredsedníčka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej
poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.

..........................................
PhDr. Gabriella Németh.
podpredsedníčka komisie MsZ
sociálnej a zdravotnej

Zapísala: PhDr. Jana Matulová - tajomníčka
V Senci, dňa 29.09.2011

3

