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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	3/2012	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  25.09.2012 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Prerokovanie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na 
obdobie rokov 2012 - 2015 

2. Rôzne 
3. Záver 

                   
 
           Dňa 25.09.2012 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 a ospravedlnila neúčasť MUDr. Jany Bendovej 
a JUDr. Magdalény Krajčovičovej. Zároveň privítala pani Helenu Nemcovú, zástupkyňu 
primátora  a oboznámila prítomných s programom zasadnutia. 
 
 
 
1. Prerokovanie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie 
rokov 2012 – 2015  
 
Návrh uznesenia č. 7/2012: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala návrh 
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2012 – 2015 a uvedený 
návrh odporúča MsR a MsZ schváliť.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0 
 
2. Rôzne:  
 
MUDr. Emese Dobošová, predsedníčka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej informovala 
o doručených písomných sťažnostiach a ústnych sťažnostiach na opatrovateľky Zariadenia 
opatrovateľskej služby. V uvedenej veci členovia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej 
navrhujú stretnutie opatrovateliek Zariadenia opatrovateľskej služby  so zástupkyňou  
primátora, pani Helenou Nemcovou. 
 
Mgr. Renáta Zárecká, členka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej informovala, že Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny Pezinok , v spolupráci s občianskymi združeniami Prima, Unicef 
a BSK plánujú otvoriť na Krátkej ulici v Senci, nízkoprahové zariadenie na riešenie krízových 
životných situácií.   
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PhDr. Jana Matulová, tajomníčka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej informovala 
o prebiehajúcom verejnom obstarávaní na nákup špeciálne upraveného motorového vozidla 
a zároveň predložila členom komisie MsZ sociálnej  a zdravotnej návrh cenníka prepravnej 
sociálnej služby na spripomienkovanie.  
 

 
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 25.09.2012 


