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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	2/2016	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  10.03.2016 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2016 a návrhov o prerozdelenie dotácií  
2. Rôzne 
3. Záver 

                   
 
           Dňa 10.03.2016 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 pani Renáty Šiškovej.  
Zároveň prítomných oboznámil s programom zasadnutia. 
 
 
1. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2016 a návrhov na prerozdelenie dotácií:  
 
Lepšia cesta n.o. – cieľom projektu s názvom Nácvik relaxácie, je nácvik relaxačných techník 
pre klientov a občanov mesta Senec. Relaxácia spočíva v nácviku určitých fyziologických 
stavov spojených s hlbokým telesným uvoľnením. 
 
Návrh uznesenia č. 3/2016: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Lepšia cesta n.o. a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec 
na  rok  2016  vo  výške  2 000,- €    (odmena prednášajúceho – 1 900,- €, propagačné 
materiály – 100,- €). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 a vyúčtovanie dotácie za rok 2015 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8 
za:8  proti:0  zdržal sa:0 
 
 
Lepšia cesta n.o. – cieľom projektu s názvom Sami a s nami – psychologicko  - sociálna 
intervencia nielen pre závislých, je plánovaný koordinovaný postup pri riešení problému na 
obnovenie, ozdravenie, zmiernenie alebo zlepšenie určitého sociálneho stavu, v ktorom sa 
klient nachádza. 
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Návrh uznesenia č. 4/2016: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Lepšia cesta n.o. a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec 
na  rok  2016  vo  výške  2 000,- €    (odmena prednášajúceho – 1 280,- €, propagačné 
materiály – 100,- €, tonery do tlačiarne – 20,- €, kancelárske potreby na projektívne techniky 
– 300,- €, pomôcky na arteterapiu – 200,- €, pomôcky na pohybovú terapiu – 100,- €). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 a vyúčtovanie dotácie za rok 2015 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8 
za:8  proti:0  zdržal sa:0 
 
Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými 
v Turni – cieľom projektu s názvom Hipoterapia pre deti v Nezábudke je prispieť k  zlepšeniu 
fyzického zdravia postihnutých detí a mládeže.  
 
Návrh uznesenia č. 5/2016: 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 MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta 
Senec  na rok 2016 vo výške 800,- € (vstupné - 800,-€). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 a vyúčtovanie dotácie za rok 2015 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8 
za:8 proti:0  zdržal sa:0  
  
Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými 
v Turni – cieľom projektu s názvom S Nezábudkou nie sme sami 2016 (rehabilitačné plávanie 
a muzikoterapia), je prispieť k fyzickej a duševnej rekondícii detí a mládeže so zdravotným 
znevýhodnením a poskytnúť hlboký citový zážitok už samotným vnímaním hudby, ovplyvniť 
najhlbšie vrstvy mozgu a priamo osobnosť človeka.  
 
Návrh uznesenia č. 6/2016: 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 MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta 
Senec  na rok 2016 vo výške 750,- € (muzikoterapia s ľudovou hudbou - 750,-€). 
Rehabilitačné plávanie bude zabezpečené vstupenkami do Aquathermal Senec.  
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 a vyúčtovanie dotácie za rok 2015 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8 
za:8 proti:0  zdržal sa:0  
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Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia č.215, Senec – cieľom projektu 
je prispieť k integrácii členov SZTP do spoločnosti a  zlepšeniu zdravotného stavu.  
 
Návrh uznesenia č. 7/2016: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť 
o dotáciu mesta Senec na rok 2016 vo výške 2 000,- € (preplatenie dopravy pre členov SZTP 
z mesta Senec na rekondično - rehabilitačný pobyt Chorvátsko  – 2 000,-€). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 bola predložená v termíne 
uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8 
za:8 proti:0  zdržal sa:0  
 
 
Tenenet o.z. – cieľom projektu s názvom Komunitné aktivity v Senci, je zvýšiť 
informovanosť verejnosti o sociálnej a psychologickej poradni zameranej na pomoc deťom, 
mladým a dospelým ľuďom a pomôcť občanom Senca zabaviť sa počas komunitných aktivít 
mesta Senec. 
 
 
Návrh uznesenia č. 8/2016: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Tenenet o.z.  a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na 
rok  2016  vo  výške 4 000,- € (spotrebný materiál na súťaže – textilné farby, tričká, akrylové 
farby, štetce, výkresy, farby na tvár – 1 500,-€, odmeny pre deti a dospelých – 1 500,- €, 
materiál na bezplatné využitie služby počas komunitných aktivít – odličovadlá, krémy, 
parafín, masážny olej, lak na vlasy, líčidlá – 1 000,- €). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 a vyúčtovanie dotácie za rok 2015 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8 
za:8  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. 9/2016: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a doporučuje MsR a MsZ schváliť 
žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 2016 vo výške 550,- € (preplatenie dopravy pre členov 
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska z mesta Senec na rekondičný pobyt – 550,-€). 
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Odôvodnenie: Žiadosť  o poskytnutie dotácie na rok 2016 a vyúčtovanie dotácie za rok 2015  
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8 
za:8 proti:0  zdržal sa:0  
 
 
Wellnea s.r.o. – chránená dielňa s 5 zdravotne postihnutými občanmi. Cieľom projektu 
s názvom Súťaž o najlepšieho zamestnávateľa mladých ľudí so zdravotným postihnutím 
v uliciach Senca, je záverečné benefičné podujatie s prezentovaním výsledkov projektu pre 
širokú verejnosť za účasti médií. Uvedené podujatie chápeme ako opatrenie prispievajúce 
k spoločenskej inklúzii mladých ľudí zo zraniteľných skupín pozitívnym ovplyvňovaním 
verejnej mienky prostredníctvom médií. 
 
Návrh uznesenia č. 10/2016: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu spoločnosti Wellnea a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta 
Senec na rok 2016 vo výške 4 000,- € (prenájom ozvučovacej, osvetľovacej a audiovizuálnej 
techniky – 3 000,- €, výroba multimediálneho nosiča, marketing a reklama -1 000,- €). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 a vyúčtovanie dotácie za rok 2015 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8 
za:8  proti:0  zdržal sa:0  
 
2. Rôzne: PhDr. Jana Matulová, tajomníčka  komisie MsZ sociálnej a zdravotnej informovala 
prítomných o zahájení rekonštrukčných prác v priestoroch Zariadenia opatrovateľskej služby 
a Strediska sociálnych služieb. 

 
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 10.03.2016 


