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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	3/2014	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  25.03.2014 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Prerokovanie návrhu Dodatku č.2 k VZN č. 6/2011 o bližších podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady 
a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec v 
znení Dodatku č. 1 

2. Rôzne 
3. Záver 

                   
 
           Dňa 25.03.2014 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, MUDr. Jany Bendovej, JUDr. Magdalény Krajčovičovej.  Zároveň 
prítomných oboznámila s programom zasadnutia. 
 
 
1. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 6/2011 o bližších podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe 
platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec v znení Dodatku č. 1 
 
Prijatím zákona č.485/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon   č. 448/2008   Z.z. o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), 
vznikla pre mesto povinnosť  VZN novelizovať. 
 
Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 6/2011 
o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške 
úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec a uvedený 
dodatok odporúča MsR a MsZ schváliť. 
 
Návrh uznesenia č. 11/2014: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala návrh Dodatku   
č. 2 k VZN č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe 
určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované 
Mestom Senec v znení Dodatku č. 1 a uvedený návrh odporúča MsR a MsZ schváliť.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:5 
za:5 proti:0  zdržal sa:0 
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2. Rôzne: Mgr. Renáta Zárecká, členka Komisie MsZ sociálnej a zdravotnej požiadala Odbor 
sociálnych služieb mesta o spoluprácu pri zorganizovaní stretnutia s výchovnými poradcami 
ZŠ v meste Senec. 

 
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 25.03.2014 


