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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	6/2011	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  15.11.2011 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Prerokovanie návrhu VZN o bližších podmienkach poskytovania sociálnych 
služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za 
sociálne služby poskytované Mestom Senec 

2. Rôzne 
3. Záver 

                   
 
           Dňa 15.11.2011 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 PhDr. Gabrielly Németh, 
PhDr. Márie Kerekešovej a MUDr.  Mariána Príbelského. Zároveň oboznámila prítomných 
s programom zasadnutia. 
 
 
 
1. Prerokovanie návrhu VZN o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, 
o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby 
poskytované Mestom Senec: tajomníčka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, PhDr. Jana 
Matulová, prítomných oboznámila s návrhom VZN o bližších podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za 
sociálne služby poskytované Mestom Senec.  
 
Návrh uznesenia č. 14./2011: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala návrh VZN 
o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške 
úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec a 
doporučuje MsR a MsZ schváliť návrh VZN o bližších podmienkach poskytovania sociálnych 
služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby 
poskytované Mestom Senec.  
 
Odôvodnenie: Návrh VZN o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, 
o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby 
poskytované Mestom Senec, bol komisiou MsZ sociálnou a zdravotnou prerokovaný 
a doporučený MsR a MsZ na schválenie. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:6 
za:6  proti:0  zdržal sa:0  
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2. Rôzne: MUDr. Emese Dobošová, predsedníčka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej 
informovala členov komisie: 
- o odovzdaní sociálnych bytov. Zároveň uviedla, že výber nájomcov sociálnych bytov bol 
v súlade s navrhovanými kritériami, 
- o chate na Slnečných jazerách – juh, na účely poskytovania sociálnych služieb, že budúci 
rok bude vyčlenených z rozpočtu mesta 45.000 ,- € na údržbu budovy, 
- o plánovanej nadstavbe budovy Strediska sociálnych služieb a Zariadenia opatrovateľskej 
služby. 

 
 

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 15.11.2011 


