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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	2/2017	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  09.03.2017 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2017 a návrhov o prerozdelenie dotácií  
2. Rôzne 
3. Záver 

                   
 
           Dňa 09.03.2017 o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Senci zasadala komisia 
MsZ sociálna a zdravotná. Prítomných privítal predseda komisie MsZ sociálnej a zdravotnej – 
Mgr. František Podolský  a ospravedlnil neúčasť PharmDr. Magdalény Príbelskej  a pani 
Anny Straňákovej.  Zároveň prítomných oboznámil s programom zasadnutia. 
 
 
1. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2017 a návrhov na prerozdelenie dotácií:  
 
Lepšia cesta n.o. – cieľom projektu Nácvik relaxácie je zoznámiť sa s relaxačnými 
technikami a napomôcť im zmierniť rôzne pohybové a psychické ťažkosti.  
 
Návrh uznesenia č. 1/2017: 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  2017   vo   výške   1 000,- €. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 a vyúčtovanie dotácie za rok 2016 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0 
 
 
Lepšia cesta n.o. – cieľom projektu je oboznámiť cieľovú skupinu s možnými rizikami 
a nástrahami spôsobenými užitím psychoaktívnych látok a čo najviac znížiť dopyt po 
drogách.  
 
Návrh uznesenia č. 2/2017: 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  2017  vo  výške  3 000,- €. 
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Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 a vyúčtovanie dotácie za rok 2016 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0 
 
 
Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými 
v Turni – cieľom projektu je prispieť k rekondícii, zlepšeniu telesného a duševného zdravia 
postihnutých detí a mládeže a zároveň prispieť aj k ich integrácii.  
 
Návrh uznesenia č. 3/2017: 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 2017 vo výške 1 500,- € a poskytnutie vstupeniek do Aquathermalu Senec. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 a vyúčtovanie dotácie za rok 2016 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7 proti:0  zdržal sa:0  
  
 
Slovenský červený kríž, Územný spolok Senec – cieľom projektu je zvýšiť počet prvodarcov 
a darcov, rozšíriť členskú základňu a zapojiť mládež do aktivít organizácie pomáhať sociálne 
slabším rodinám.  
 
Návrh uznesenia č. 4/2017: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Slovenského červeného kríža, Územný spolok Senec a doporučuje MsR a MsZ 
schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 2017 vo výške 2 500,-€. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 bola predložená v termíne 
uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0 

 
 

Rodinné centrum Senecké slniečko – cieľom projektu je osveta a vzdelávanie rodičov detí vo 
veku 0-5 rokov a prehĺbenie vedomostí rodičov o vývoji detskej psychiky a zdravia dieťaťa, 
výchove detí a zlepšenie rodičovských zručností a poskytnutie základov environmentálnej 
výchovy najmenším deťom.  
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Návrh uznesenia č. 5/2017: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Rodinného centra Senecké slniečko a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť 
o dotáciu mesta Senec na rok 2017 vo výške 1 500,- €. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 bola predložená v termíne 
uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0  
 
 
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. 6/2017: 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 2017 vo výške 1 200,- €. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 a vyúčtovanie dotácie za rok 2016 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7 proti:0  zdržal sa:0  
 
 
Tenenet o.z. – cieľom projektu je zabezpečiť potreby zdravotne postihnutých ľudí, rodín 
s deťmi so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných so záujmom o pomoc pri 
hľadaní zamestnania. Poskytnutím odbornej pomoci zvyšovať šance na plnohodnotné 
zapájanie sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov do spoločenského diania, 
posilňovať ich postoje a zručnosti smerujúce k dôvere vo vlastné schopnosti a meniť 
a ovplyvňovať svoju životnú situáciu. 
 
Návrh uznesenia č. 7/2017: 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  2017  vo  výške 2 500,- €. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 a vyúčtovanie dotácie za rok 2016 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0  
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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. 8/2017: 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 2017 vo výške 600,- €. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť  o poskytnutie dotácie na rok 2017 a vyúčtovanie dotácie za rok 2016  
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7 proti:0  zdržal sa:0  
 
 
Wellnea s.r.o. – chránená dielňa. Cieľom projektu je pokračovanie nultého ročníka 
Zamestnávateľ bez predsudkov, so zameraním prioritne na skupinu zdravotne 
znevýhodnených občanov, ale aj  zamestnávateľov. 
 
Návrh uznesenia č. 9/2017: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu spoločnosti Wellnea a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta 
Senec na rok 2017 vo výške 2 000,- €. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 a vyúčtovanie dotácie za rok 2016 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:7 
za:7  proti:0  zdržal sa:0  
 
2. Rôzne: PhDr. Jana Matulová informovala o riešení havarijných situácií s kanalizáciou 
v Stredisku 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 09.03.2017 


