
 1

Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	2/2013	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  28.05.2013 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Prerokovanie žiadosti o dotáciu na rok 2013 a návrh o prerozdelenie dotácie  
2. Rôzne 
3. Záver 

                   
 
           Dňa 28.05.2013 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 a ospravedlnila neúčasť MUDr. Jana Bendovej a 
PhDr. Márie Kerekešovej. Zároveň oboznámila prítomných s programom zasadnutia. 
 
 
 
1. Prerokovanie žiadosti o dotáciu na rok 2013 a návrh na prerozdelenie dotácie:  
 
Materské centrum Senecké slniečko – cieľom projektu je osveta a vzdelávanie rodičov detí 
a poskytnutie základov environmentálnej výchovy najmenším deťom.  
 
Návrh uznesenia č. 11/2013: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Materského centra Senecké slniečko a doporučuje primátorovi mesta  schváliť 
žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 2013 vo výške 300,- € (prednášky pre rodičov z oblasti 
výchovy detí – 140,- € a prednášky z oblasti environmentálnej výchovy detí – 160,- €). 
 
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:5 
za:5  proti:0  zdržal sa:0  

 
 
2. Rôzne: MUDr. Emese Dobošová, predsedníčka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej 
poďakovala odboru sociálnych služieb mesta za riešenie krízovej situácie  a umiestnenie pani 
Žanety Bednárikovej a zorganizovanie Športového dňa seniorov. 
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PhDr. Gabriella Németh, členka Komisie MsZ sociálnej a zdravotnej informovala prítomných 
o žiadosti pani Mgr. Leporisovej o poskytnutie jednorazového príspevku vo výške cca   
4.500,-€  na doplatenie rozdielu medzi fakturovanými sumami na pomôcky a prostriedkami 
pridelenými Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň požiadala, aby z Komisie MsZ 
sociálnej a zdravotnej vyšiel návrh na zvýšenie rozpočtu v sociálnej oblasti. 
 
Komisia MsZ sociálna a zdravotná odporúča do rozpočtu na rok 2014 navrhnúť finančné 
prostriedky na službu „Strážca seniorov“ vo výške 10.000,- €.  
 

 
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 28.05.2013 


