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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	3/2015	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  28.05.2015 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 3 VZN č.1/2011 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb  

2. Informácia o Lokálnej stratégii integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín  
v meste Senec 

3. Rôzne 
4. Záver 

                   
 
           Dňa 28.05.2015 o 15,00 hod. v priestoroch Tenenet o.z. zasadala komisia MsZ sociálna 
a zdravotná. Prítomných privítal predseda komisie MsZ sociálnej a zdravotnej – Mgr. 
František Podolský  a ospravedlnil neúčasť Mgr. Anny Širilovej. Zároveň privítal Ing. Jarmilu 
Répássyovú, prednostku MsÚ a PhDr. Elenu Kopcovú, PhD., štatutárnu zástupkyňu Tenenet 
o.z. a prítomných oboznámil s programom zasadnutia. 
 
 
1. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 3 VZN č.1/2011 o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb  
 
Návrh uznesenia č. 14/2015: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala návrh   
Dodatku č. 3 VZN č.1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  a  
nedoporučuje  MsR  a  MsZ  schváliť  návrh   Dodatku č. 3 VZN č.1/2011 o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb.    
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0  
  
 
2. Informácia o Lokálnej stratégii integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín  
v meste Senec. Ing. Jarmila Répássyová, prednostka MsÚ, informovala prítomných členov 
komisie MsZ sociálnej a zdravotnej o spracovaní Lokálnej stratégie integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín v meste Senec. 
 
 
3. Rôzne: PhDr. Elena Kopcová, PhD., štatutárna zástupkyňa Tenenet o.z., prítomných 
členov komisie MsZ sociálnej a zdravotnej oboznámila s činnosťou Tenenet o.z. a Wellnea 
s.r.o. Zároveň prítomných pozvala na konferenciu v rámci projektu Chudoba a zamestnanie, 
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ktorá sa uskutoční dňa 23.11.2015 – 24.11.2015 v Bratislave  a na stretnutie 
s europoslankyňou pani Janou Žitňanskou dňa 18.6.2015 v priestoroch Tenenet o.z.. 

 
4. Záver: Mgr. František Podolský, predseda komisie MsZ sociálnej a zdravotnej poďakoval 
prítomným za účasť na zasadnutí.  

 
 
 
 
 
                                                                        .......................................... 
                                                                     Mgr. František Podolský v.r.  
                                           predseda komisie MsZ 
                                                                                       sociálnej a zdravotnej 
 
 
Zapísala: PhDr. Jana Matulová - tajomníčka   
V Senci, dňa 28.05.2015 



 

P r e z e n č n á   l i s t i n a  

zo zasadnutia Komisie sociálnej a zdravotnej pri MsZ v Senci , dňa 28.05.2015 

 

1.  Mgr. Podolský František    prítomný................................ 

2.  PhDr. Németh Gabriella    prítomná................................ 

3.  MUDr. Dobošová Emese    prítomná................................ 

4.  Durayová Juliana        prítomná................................ 

5.  PharmDr. Príbelská Magdaléna  prítomná................................ 

6.  Mgr. Širilová Anna      ospravedlnená........................ 

7.  Straňáková Anna                 prítomná................................. 

8.  MUDr. Fulová Magdaléna    prítomná................................. 

9.  Šišková Renáta                              prítomná................................. 

 

Prizvaní hostia: 

Ing. Répássyová Jarmila                         prítomná................................. 

...............................................             ................................................ 

...............................................             ................................................ 

...............................................             ................................................ 

 

       



Hlasovanie dňa 28.05.2015
Priezvisko a meno Uzn.č.14
Mgr. Podolský František Z
PhDr. Németh Gabriella Z
MUDr. Dobošová Emese Z
Durayová Juliana Z
PharmDr. Príbelská Magdaléna Z
Mgr. Širilová Anna N
Straňáková Anna Z
MUDr. Fulová Magdaléna Z
Šišková Renáta Z

Legenda:
Z-hlasoval za
P-hlasoval proti
O-zdržal sa hlasovania
N- neprítomný
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