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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	3/2013	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  24.09.2013 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

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

                   
 
           Dňa 24.09.2013 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 PhDr. Gabrielly Németh, 
PhDr. Márie Kerekešovej a MUDr. Mariána Príbelského. Zároveň oboznámila prítomných 
s programom zasadnutia. 
 
 
 
1. Prerokovanie žiadosti o dotáciu na rok 2013 a návrh na prerozdelenie dotácie:  
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – cieľom projektu je začlenenie nevidiacich 
a slabozrakých do spoločenského života.  
 
Návrh uznesenia č. 12/2013: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a doporučuje primátorovi mesta  
schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 2013 vo výške 400,- € (preplatenie dopravy na  
divadelné predstavenie na Deň nevidiacich – 200,- € a preplatenie dopravy na členské 
schôdze – 200,- €). 
 
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:6 
za:6  proti:0  zdržal sa:0  
 
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 215 Senec – cieľom projektu je integračno – 
rehabilitačný program a samotné začlenenie telesne postihnutých do spoločenského života.  
 
Návrh uznesenia č. 13/2013: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých a doporučuje primátorovi mesta  schváliť 
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žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 2013 vo výške 500,- € (preplatenie vstupného do 
Aquathermal Senec – 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 
výpomocí z rozpočtu mesta.   
 
Hlasovanie:  
Prítomní:6 
za:6  proti:0  zdržal sa:0  
 
Wellnea s.r.o. – chránená dielňa s 5 zdravotne postihnutými občanmi. Cieľom projektu je 
zlepšenie pracovných podmienok 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. 14/2013: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Wellnea s.r.o. a doporučuje primátorovi mesta  schváliť žiadosť o dotáciu mesta 
Senec na rok 2013 vo výške 405,- € (kúpa a inštalácia menšej klimatizačnej                 
jednotky – 405,- €). 
 
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:6 
za:6  proti:0  zdržal sa:0  
 
Tenenet o.z. –  cieľom projektu je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej 
starostlivosti so zameraním na základné a špecializované poradenstvo formou ambulantnou a 
terénnou. 
 
 
Návrh uznesenia č. 15/2013: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Tenenet o.z. a doporučuje primátorovi mesta  schváliť žiadosť o dotáciu mesta 
Senec na rok 2013 vo výške 405,- € (nákup kancelárskych pomôcok – 205,- € a nákup 
skriniek – 200,- €). 
 
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:6 
za:6  proti:0  zdržal sa:0  
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2. Rôzne: MUDr. Emese Dobošová, predsedníčka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej 
informovala prítomných o projekte ISRMO – rekonštrukcia a nadstavba budovy Strediska 
sociálnych služieb a Zariadenia sociálnych služieb a o úspešnom reprezentovaní senioriek 
Denného centra – klubu dôchodcov na 3. ročníku Župnej olympiády seniorov. 
 

 
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 24.09.2013 


