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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	1/2016	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  14.01.2016 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2016   

2. Rôzne 
3. Záver 

                   
 
           Dňa 14.01.2016 o 16,00 hod. v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala 
komisia MsZ sociálna a zdravotná. Prítomných privítal predseda komisie MsZ sociálnej 
a zdravotnej – Mgr. František Podolský a ospravedlnil neúčasť MUDr. Emese Dobošovej 
a PharmDr. Magdalény Príbelskej  a prítomných oboznámil s programom zasadnutia. 
 
 
 
1. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2016:  
 
TENENET o.z. – cieľom projektu je ponúknuť pomoc deťom, rodičom alebo inej plnoletej 
fyzickej osobe alebo ponúknuť sprostredkovanie pomoci pri riešení výchovných problémov 
alebo rodinných problémov a pri uplatňovaní nárokov dieťaťa podľa osobitných predpisov, 
sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku 
a vykonávanie opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov, organizovanie 
alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc pri riešení problémov 
detí v rodine, v škole a na pomoc rodinám pri riešení výchovných problémov, sociálnych 
problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch, organizovanie alebo 
sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc deťom a plnoletým fyzickým 
rodinám ohrozeným správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných osôb. 
 
Návrh uznesenia č. 1/2016: 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 odporúča MsR a MsZ schváliť žiadosť 
o poskytnutie finančného príspevku na rok 2016 vo výške 3 500,- €. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2016 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. 
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Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0  
 
  
Lepšia cesta n.o. – cieľom projektu je predchádzanie rizikovému životnému štýlu 
(preventívne aktivity pre deti a mladistvých na školách – prednášky, prezentácie a besedy 
interaktívnou formou, oboznámenie širokej verejnosti s problematikou drogovej závislosti, 
poradenské centrum pre prvý kontakt). 
 
Návrh uznesenia č. 2/2016: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately subjektu Lepšia cesta n.o. a odporúča MsR a MsZ schváliť žiadosť 
o poskytnutie finančného príspevku na rok 2016 vo výške 2 500,- €. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2016 subjektu Lepšia cesta 
n.o. 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:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0  
 
 
2. Rôzne: Členovia Komisie MsZ sociálnej a zdravotnej odporúčajú vedeniu mesta zámer 
s výstavbou nájomných sociálnych bytov a zariadením núdzového bývania.  
 

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

 
 
 
                                                                        .......................................... 
                                                                       Mgr. František Podolský  
                                predseda komisie MsZ 
                                                                                       sociálnej a zdravotnej 
 
 
Zapísala: PhDr. Jana Matulová - tajomníčka   
V Senci, dňa 14.01.2016 


