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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	1/2014	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  28.01.2014 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2014   

2. Rôzne 
3. Záver 

                   
 
           Dňa 28.01.2014 o 15,00 hod. v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala 
komisia MsZ sociálna a zdravotná. Prítomných privítala podpredsedníčka komisie MsZ 
sociálnej a zdravotnej – PhDr. Gabriella Németh  a ospravedlnila neúčasť Mgr. Renáty 
Záreckej a MUDr. Emese Dobošovej, ktorá sa pre rodinné povinnosti dostavila neskôr.  
Zároveň privítala pani Helenu Nemcovú, zástupkyňu primátora  a oboznámila prítomných 
s programom zasadnutia. 
 
 
 
1. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2014:  
 
TENENET o.z. – cieľom projektu je ponúknuť deťom a mladým ľuďom prostredníctvom 
nízkoprahového programu, formou individuálneho aj skupinového poradenstva voľbu 
zdravého životného štýlu ako alternatívu k nezdravým návykom, ktoré si osvojujú v prostredí 
dysfunkčných rodín a rodín ohrozených sociálnym vylúčením.  
 
Návrh uznesenia č. 1/2014: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately subjektu TENENET o.z. a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť 
o poskytnutie finančného príspevku na rok 2014 vo výške 2 000,- €. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2014 subjektu TENENET 
o.z. bola predložená v súlade s VZN č.2/2011 o bližších podmienkach poskytovania 
finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8 
za:8  proti:0  zdržal sa:0  
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2. Rôzne: Helena Nemcová, zástupkyňa primátora,  informovala prítomných členov Komisie 
MsZ sociálnej a zdravotnej o rozpočtovaní finančných prostriedkov a následnej realizácii 
Elektronického strážcu seniorov v roku 2014.  
 
PhDr. Mária Kerekešová, členka Komisie MsZ sociálnej a zdravotnej informovala 
prítomných členov o činnosti občianskeho združenia Pre rodinu o.z., ktoré je zamerané na 
prácu s náhradnými rodinami, deťmi a mladými ľuďmi a respitnú starostlivosť náhradných 
rodín. 

 
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 28.01.2014 


