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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	1/2013	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  12.03.2013 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2013 a návrhov o prerozdelenie dotácií  
2. Rôzne 
3. Záver 

                   
 
           Dňa 12.03.2013 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 2013 a návrhov na prerozdelenie dotácií:  
 
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. 1/2013: 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 2013 vo výške 1 000,- € (Aquathermal – vstupné 850,-, hipoterapia – 150,-). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2013 a vyúčtovanie dotácie za rok 2012 
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:8 
za:8  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.  
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Návrh uznesenia č. 2/2013: 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 2013 vo výške 1 000,- € (knihy do odbornej knižnice, hry, 
skladačky – 120,-, dovybavenie inventára herne – stoly, stoličky, skrinky – 430,-, zakúpenie 
germicídneho žiariča – 450,-). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2013 a vyúčtovanie dotácie za rok 2012 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta. Materské centrum Senecké 
slniečko poskytuje aktivity nielen pre deti od 0 – 5 rokov, ale aj pre ich rodičov.   
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8 
za:8  proti:0  zdržal sa:0  

 
Slovenský červený kríž, Územný spolok Senec – cieľom projektu je zvýšiť počet prvodarcov 
a darcov, rozšíriť členskú základňu a zapojiť mládež do aktivít organizácie pomáhať sociálne 
slabším rodinám.  
 
Návrh uznesenia č. 3/2013: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Slovenského červeného kríža, Územný spolok Senec a doporučuje MsR a MsZ 
schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 2013 vo výške 2 500,- € (darcovstvo – 1 200,-, 
stretnutie 70 a viacročných – 300,-, jubilanti darčeky – 200,-, permanentky – 50,-, vianočné 
balíčky – 100,-, školenie prvej pomoci – 150,- májové vyznamenanie darcov krvi – 500,-). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2013 a vyúčtovanie dotácie za rok 2012 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8 
za:8  proti:0  zdržal sa:0 

 
 

Wellnea s.r.o. – chránená dielňa s 5 zdravotne postihnutými občanmi. Cieľom projektu je 
rozvoj pracovného potenciálu zdravotne postihnutých zamestnancov, zvyšovanie kvality 
služieb poskytovaných zdravotne postihnutými zamestnancami a rozvoj pracovných, 
sociálnych zručností a osobnostného rastu zdravotne postihnutých zamestnancov chránenej 
dielne. 
 
Návrh uznesenia č. 4/2013: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu spoločnosti Wellnea a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta 
Senec na rok 2013 vo výške 1 000,- € (prístroj suchej pedikúry – 500,-, stavba a úprava 
priestoru zlatníckej piecky – 500,-). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2013 a vyúčtovanie dotácie za rok 2012 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
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Prítomní:8 
za:8  proti:0  zdržal sa:0  
Tenenet o.z. –  (oblasť 4) cieľom projektu je zachytiť hlboký ľudský rozmer sociálnej 
interakcie zdravotne postihnutých zamestnancov chránených dielní  so zdravými ľuďmi 
v krátkom amatérskom dokumentárnom filme a fotkách. 
 
Návrh uznesenia č. 5/2013: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu OZ Tenenet  a nedoporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na 
rok 2013. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2013 bola predložená v termíne 
uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a návratných finančných 
výpomocí z rozpočtu mesta, ale Komisia MsZ sociálna a zdravotná neodporúča schváliť 
dotáciu na uvedený projekt oblasť 4. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8 
za:8  proti:0  zdržal sa:0  
 
 
Tenenet o.z. –  (oblasť 6) cieľom projektu je zachytiť hlboký ľudský rozmer sociálnej 
interakcie zdravotne postihnutých zamestnancov chránených dielní  so zdravými ľuďmi 
v krátkom amatérskom dokumentárnom filme a fotkách. 
 
Návrh uznesenia č. 6/2013: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu OZ Tenenet a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na 
rok 2013 vo výške  840,- € (farebná laserová tlačiareň s kopírkou a skenerom – 500,-, 30 ks 
stoličkových stojanov na písanie – 210,-, 1 biela magnetická tabuľa s príslušenstvom – 130,-). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2013 bola predložená v termíne 
uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a návratných finančných 
výpomocí z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8 
za:8  proti:0  zdržal sa:0  
 
 
Marketin Cee s.r.o. – chránené pracovisko so 4 telesne postihnutými občanmi – cieľom 
projektu je vytváranie nových pracovných príležitostí, zvýšenie kvality a predaja služieb 
poskytovaných občanmi s ŤZP a rozvoj pracovného potenciálu občanov s ŤZP v chránenej 
dielni. 
 
Návrh uznesenia č. 7/2013: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť o dotáciu 
Marketin Cee s.r.o. a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 
2013 vo výške 500,- € (2 ks telefonických staničiek pre ZP zamestnancov chránenej dielne – 
500,-€). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2013 bola predložená v termíne 
uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a návratných finančných 
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výpomocí z rozpočtu mesta. Marketin Cee s.r.o. – chránené pracovisko poskytuje zamestnanie 
pre 4 občanov s telesným postihnutím. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8 
za:8  proti:0  zdržal sa:0 
 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – cieľom projektu je vytvoriť podmienky na 
kvalitnejší život slabozrakým a nevidiacim členom v okresoch SC, MA, PK.  
 
Návrh uznesenia č. 8/2013: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť o dotáciu 
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a nedoporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť 
o dotáciu mesta Senec na rok 2013. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2013 bola nekompletne predložená v 
termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a návratných 
finančných výpomocí z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8 
za:8  proti:0  zdržal sa:0  
 

 
Domus Bene - Dom dobra o.z. – cieľom projektu je nákup pomôcky – kardiologický vozík 
pre imobilných klientov zariadenia sociálnych služieb.  
 
Návrh uznesenia č. 9/2013: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť o dotáciu 
občianskeho združenia Domus Bene – Dom dobra a nedoporučuje MsR a MsZ schváliť 
žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 2013. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2013 bola nekompletne predložená v 
termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a návratných 
finančných výpomocí z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8 
za:8  proti:0  zdržal sa:0 
 
 
Domus Bene - Dom dobra o.z. – cieľom projektu je nákup pomôcky – sedačka do sprchy pre  
klientov zariadenia sociálnych služieb.  
 
Návrh uznesenia č. 10/2013: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu občianskeho združenia Domus Bene – Dom dobra a nedoporučuje MsR a MsZ 
schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 2013. 
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Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2013 bola nekompletne predložená v 
termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a návratných 
finančných výpomocí z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8 
za:8  proti:0  zdržal sa:0 
 
Sumárna tabuľka: 

 
         

Príjemca 
Žiadaná 
suma 

Navrhovaná 
suma na 
r.2013-MsÚ 

Navrhovaná 
suma na 
r.2013- 
komisie 

Navrhovaná 
suma na 
r.2013- MsR

Navrhovaná 
suma na 
r.2013- MsZ 

Rozpočet 
MsÚ Zostatok  

Nezábudka 1 150 1 150 1 000        
MC Senecké slniečko 1 900 1 000 1 000        
SČK 3 000 2 500 2 500        
Wellnea 2 680 500 1 000        

Tenenet 
5 000 + 2 
590 850 840        

Marketin Cee 2 500 0 500        
Únia nevidiacich a slab. 400 0 0        
Domus Bene-Dom 
dobra 500 + 250 0 0        

Spolu sociálne   0 6 840 0 0 6 000 6 000 po MsÚ 

             6 840
po 
komisii 

             6 000 po MsR 

             6 000 po MsZ 
 

 
2. Rôzne: PhDr. Gabriella Németh, členka Komisie MsZ sociálnej a zdravotnej požiadala 
o informácie ohľadom domu na Štefánikovej (poskytovanie sociálnej služby v zariadení 
núdzového bývania) a chaty na SJ - juh.  

 
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 12.03.2013 


