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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	1/2012	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  13.03.2012 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2012 a návrhov o prerozdelenie dotácií  
2. Rôzne 
3. Záver 

                   
 
           Dňa 13.03.2012 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. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2012 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./2012: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a doporučuje MsR a MsZ schváliť 
žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 2012 vo výške 200,- €. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2012 bola predložená v termíne 
uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a návratných finančných 
výpomocí z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:6 
za:6  proti:0  zdržal sa:0 
  
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./2012: 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 2012 vo výške 1 000,- €. 
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Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2012 a vyúčtovanie dotácie za rok 2011 
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:6 
za:6  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./2012: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Materského centra Senecké slniečko a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť 
o dotáciu mesta Senec na rok 2012 vo výške 1 000,- €. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2012 bola predložená v termíne 
uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a návratných finančných 
výpomocí z rozpočtu mesta.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:6 
za:6  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. 4./2012: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Mládeže Slovenského červeného kríža a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť 
o dotáciu mesta Senec na rok 2012 vo výške 600,- €. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2012 bola predložená v termíne 
uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a návratných finančných 
výpomocí z rozpočtu mesta.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:6 
za:6  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.  
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Návrh uznesenia č. 5./2012: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Slovenského červeného kríža, miestny spolok Senec a doporučuje MsR a MsZ 
schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 2012 vo výške 1 000,- €. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2012 bola predložená v termíne 
uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a návratných finančných 
výpomocí z rozpočtu mesta. 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:6 
za:6  proti:0  zdržal sa:0 

 
 
 
 

 
 
Sumárna tabuľka: 

 
 

 
 
 

3. Rôzne: Pani Helena Nemcová, zástupkyňa primátora, členov komisie MsZ sociálnej 
a zdravotnej informovala o pripravovanom projekte nadstavby a rekonštrukcie budovy 
Strediska sociálnych služieb a Zariadenia sociálnych služieb na Hviezdoslavovej 55, Senec.  

 
 
 

Návrh na dotácie 
r.2012 

   

    
Príjemca Priznaná 

suma r. 
2011 

Dát.zúčt. Zúčtovaná 
suma r.2011

Žiadaná 
suma na 
r.2012 

Navrhovaná 
suma na 
r.2012-MsÚ 

Navrhovaná 
suma na 
r.2012- 
komisia 

Rozpočet 
MsÚ 

Zostatok

Únia nevidiacich 0  300,00 0,00 200,00  
Nezábudka 1 150,00 26.10.2011 1 773,47 1 150,00 1 000,00 1 000,00 
MC Senecké 
slniečko 

0  1 600,00 800,00 1 000,00 

Telesne postihnutí 1 000,00 10.01.2012 1 396,72  
SČK mladí 0  2 000,00 1 000,00 600,00  
SČK 0  1 000,00 800,00 1 000,00 
Welnea 700,00 09.01.2012 877,88 0  
Marketin Cee 700,00 09.01.2012 840,00 0  
    
Spolu sociálne 3 550,00  4 888,07 5 750,00 3 600,00 3 800,00 6000,00 2 200,00
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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 13.03.2012 


