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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	4/2016	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  02.06.2016 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Program : 
 

1. Prerokovanie žiadosti o dotáciu mesta na rok 2016 a návrh o prerozdelenie 
dotácie    

2. Rôzne 
3. Záver 

                   
 
           Dňa 02.06.2016 o 16,00 hod. v priestoroch Strediska sociálnych služieb, 
Hviezdoslavova 55, Senec zasadala komisia MsZ sociálna a zdravotná. Prítomných privítal 
predseda komisie MsZ sociálnej a zdravotnej – Mgr. František Podolský a ospravedlnil 
neúčasť PhDr. Gabrielly Németh, PharmDr. Magdalény Príbelskej a Mgr. Anny Pavlíkovej. 
Zároveň prítomných oboznámil s programom zasadnutia. 
 

1. Prerokovanie žiadosti o dotáciu mesta na rok 2016 a návrh o prerozdelenie 
dotácie    

 
 
Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými 
v Turni – cieľom projektu – zakúpením špeciálneho rehabilitačno – liečebného prístroja je 
prispieť k rehabilitácii, zlepšeniu telesného a duševného zdravia postihnutých detí a mládeže 
a zároveň prispieť aj k ich integrácii.  
 
Návrh uznesenia č. 11/2016: 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 primátorovi schváliť žiadosť o dotáciu mesta 
Senec  na rok 2016 vo výške 500,- € (zakúpenie prístroja Thera TIGO Trainer - 500,- €). 
 
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. 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:6 
za:6 proti:0  zdržal sa:0  
 
2. Rôzne: Členovia Komisie MsZ sociálnej a zdravotnej si pozreli zrekonštruované priestory 
Strediska sociálnych služieb, zariadenia opatrovateľskej služby a vonkajšie priestory.  Členom 
Komisie MsZ sociálnej a zdravotnej sa vynovené priestory páčili a odporúčajú zrealizovať 
zateplenie budovy a úpravu vonkajších priestorov.  
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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 02.06.2016 


