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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	5/2016	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konaného dňa  

29.09.2016 

 
 
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 2017   

2. Rôzne 
3. Záver 

                   
 
           Dňa 29.09.2016 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 Mgr. Anny Pavlíkovej 
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 2017:  
 
TENENET o.z. – cieľom projektu je podpora oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately na vykonávanie programov a odborných metód práce zameraných na predchádzanie 
vyňatia dieťaťa z rodiny vykonávaných v prirodzenom, náhradnom rodinnom a otvorenom 
prostredí, vrátane programov na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu detí a plnoletých 
v ptvorenom prostredí.   
 
Návrh uznesenia č. 12/2016: 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 2017 vo výške 3 500,- €. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2017 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. 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0  
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Lepšia cesta n.o. – cieľom projektu je predchádzanie rizikovému životnému štýlu 
mladistvých (preventívne aktivity na školách), zamedzenie rozvoja problémov spôsobených  
už užívaním psychoaktívnych látok, včasné detekovanie a vytvorenie  primeraných 
a efektívnych postupov v prípade závislosti, predchádzanie vzniku a redukcia sociálnych, 
psychických a somatických dôsledkov závislosti od psychoaktívnych látok, či zabránenie 
návratu k užívaniu psychoaktívnych látok aktivitami na podporu abstinencie a nového 
životného štýlu, ktoré sú realizované prostredníctvom metód a techník sociálnej 
a psychologickej pomoci a to konkrétne psychologickým a sociálnym poradenstvom, 
krízovou intervenciou a psychoterapiou. 
 
Návrh uznesenia č. 13/2016: 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 2017 vo výške 3 000,- €. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2017 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: Predseda Komisie MsZ sociálnej a zdravotnej Mgr. František Podolský predložil na 
prerokovanie návrh Dodatku č. 3 k VZN Mesta Senec, ktorým sa určuje spôsob a metodika 
dotácií z rozpočtu Mesta Senec č. 1/2012.  
 
Návrh uznesenia č. 14/2016: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala návrh Dodatku 
č. 3 k VZN Mesta Senec, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec 
č. 1/2012  a uvedený návrh odporúča MsR a MsZ schváliť.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0  

 
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 29.09.2016 


