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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	4/2014	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  27.05.2014 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2014   
2. Rôzne 
3. Záver 

                   
 
           Dňa 27.05.2014 o 15,00 hod. v priestoroch Lepšia cesta n.o. 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  ospravedlnila neúčasť Mgr. Renáty Záreckej a JUDr. Magdalény Krajčovičovej.  
Predsedníčka komisie MsZ prítomných oboznámila s programom zasadnutia. 
 
 
 
1. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2014:  
 
Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými 
v Turni – cieľom projektu je prispieť k rehabilitácii, zlepšeniu telesného a duševného zdravia 
postihnutých detí a mládeže a zároveň prispieť aj k ich integrácii.  
 
Návrh uznesenia č. 12/2014: 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 primátorovi schváliť žiadosť o dotáciu mesta 
Senec  na rok 2014 vo výške 500,- € (Hipoterapia – vstupné 500,- €). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2014 a vyúčtovanie dotácie za rok 2013 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta. Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne 
postihnutými deťmi a mladistvými v Senci poskytuje sociálne služby pre deti a mládež 
s ťažkým zdravotným postihnutím z mesta Senec a z okresu Senec. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7 proti:0  zdržal sa:0  
 
  
Lepšia cesta n.o. – cieľom projektu je oboznámiť cieľovú skupinu s možnými rizikami 
a nástrahami spôsobenými užitím psychoaktívnych látok a čo najviac znížiť dopyt po 
drogách.  
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Návrh uznesenia č. 13/2014: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Lepšia cesta n.o. a doporučuje primátorovi schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec 
na  rok  2014  vo  výške  500,- €    (odborné prednášky – 300,- €, propagačné materiály – 
100,- €, tonery do tlačiarne – 50,- €, kancelárske potreby – 50,- €). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2014 bola predložená v termíne 
uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0 

 
Wellnea s.r.o. – chránená dielňa s 5 zdravotne postihnutými občanmi. Cieľom projektu je 
zvýšiť mieru pracovnej a sociálnej inklúzie zdravotne postihnutých zamestnancov chránených 
dielní v Senci. 
 
Návrh uznesenia č. 14/2014: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu spoločnosti Wellnea a doporučuje primátorovi schváliť žiadosť o dotáciu mesta 
Senec na rok 2014 vo výške 500,- € (kurz prezentácie – lektorovanie, vypracovanie 
záverečných návrhov, dizajnov letákov, vizitiek, roll-up, bannerov atď. – 500,- €). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2014 a vyúčtovanie dotácie za rok 2013 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0  
 
Tenenet o.z. – cieľom projektu je zvyšovať šance na plnohodnotné zapájanie sociálne 
znevýhodnených skupín a jednotlivcov do spoločenského diania a aktívne ho ovplyvňovať, 
aktivizovať potenciál jednotlivcov a skupín ohrozených sociálnym vylúčením a zvyšovať ich 
šance na začlenenie do spoločnosti a informovať verejnosť o službách sociálnej 
a psychologickej poradne. 
                       
Návrh uznesenia č. 15/2014: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu OZ Tenenet  a doporučuje primátorovi schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na 
rok  2014  vo  výške 500,- € (informačná tabula, samolepky s potlačou, informačné nálepky 
na okná poradne – 405,- €, informačné letáky a plagáty o poradni – 95,- € ). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2014 a vyúčtovanie dotácie za rok 2013 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0  
 



 3

Marketin Cee s.r.o. – chránené pracovisko s 3 telesne postihnutými občanmi – cieľom 
projektu je lektorovanie základných PC zručností za účelom získavania informačno – 
komunikačných a technologických vedomostí pre seniorov mesta Senec. 
 
Návrh uznesenia č. 16/2014: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Marketin Cee s.r.o. a doporučuje primátorovi schváliť žiadosť o dotáciu mesta 
Senec na rok 2014 vo výške 500,- € (kancelárske potreby – 200,- €, tonery – 200,- €, školiace 
materiály - 100,-€). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2014 a vyúčtovanie dotácie za rok 2013  
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – cieľom projektu je vytvoriť a neustále 
zlepšovať podmienky na kvalitnejší život slabozrakým a nevidiacim členom v okresoch SC, 
MA, PK.  
 
Návrh uznesenia č.17/2014: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a doporučuje primátorovi schváliť 
žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 2014 vo výške 500,- € (vstupenky do divadla – 300,- €, 
doprava do divadla – 200,-€). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť  o poskytnutie dotácie na rok 2014 a vyúčtovanie dotácie za rok 2013  
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7 proti:0  zdržal sa:0  
 
2. Rôzne: Mgr. Jana Beňušková, psychologička neziskovej organizácie Lepšia cesta n.o., 
prítomným predstavila činnosť, ktorou sa nezisková organizácia zaoberá. 

 
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 27.05.2014 


