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Z Á P I S N I C A  č. 2/2019 
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  17.04.2019  

 
 
Prezentácia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Program : 

 
1. Otvorenie 

2. Prerokovanie správy o  činnostiach v oblasti sociálnych vecí a sociálnych služieb 

v meste Senec  

3. Prerokovanie a vyhodnotenie Komunitného plánu za rok 2018 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

                   

 Dňa 17.04.2019 o 14,00 hod. V sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala dňa 

17.04.2019 komisia MsZ sociálna a zdravotná. Prítomných privítala predsedníčka komisie 

MsZ sociálnej a zdravotnej – PhDr. Gabriella Németh a ospravedlnila neúčasť pani MUDr. 

Emese Dobošovej a pani Ing. Jarmily Feketovej.  Zároveň prítomných oboznámila 

s programom zasadnutia. Zasadnutia komisie sa zúčastnil viceprimátor Ing. Juraj Gubáni 

a poslankyňa mesta pani Janka Turanská. 

 

1. Prerokovanie správy o činnostiach v oblasti sociálnych vecí a sociálnych služieb 

mesta Senec: 

  

Mgr. Gabriela Lócziová, vedúca útvaru sociálnych služieb mesta Senec,  informovala       

členov komisie o aktivitách, ktoré sa uskutočnia v máji.  Dňa: 10.05.2019 Posedenie klubu 

dôchodcov, dňa: 18.05.2019 Župná olympiáda v Bratislave – DSS Rosa a Športové hry pre 

seniorov v Senci, ktoré sa uskutočnia na  Slnečných jazerách- južná strana, dňa 23.05.2019. 

Pani predsedníčka komisie PhDr. Gabriella Németh žiada, aby členom sociálnej a zdravotnej 

komisie bola zaslaná pozvánka na všetky akcie, ktoré sa uskutočnia v roku 2019, aby sa mohli 

aj oni osobne zúčastniť. Ďalej pani Mgr. Gabriela Lócziová informovala členov komisie, že je 

potrebné sa pustiť do tvorby nového Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na 

obdobie od 2020-2023. Komunitný plán musí byť v zmysle zákona schválený mestským 

zastupiteľstvom do konca roka 2019.   

 

 

2. Prerokovanie a vyhodnotenie Komunitného plánu za rok 2018 

 

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec za rok 2018 bol 

predložený všetkým členom sociálnej a zdravotnej komisii mesta, ktorí  Komunitný plán 

prerokovali a zároveň  schválili na zasadnutí sociálnej a zdravotnej komisii. Vyhodnotenie 
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Komunitného plánu za rok 2018,  bude predložený mestskej rade a mestskému  

zastupiteľstvu. 

  

Hlasovanie:  

Prítomní:7 

za:7  proti:0  zdržal sa:0 

 

 

3. Rôzne:  

 

V bode rôzne sa v sociálnej a zdravotnej komisii diskutovalo o pani Minárikovej na 

Šafárikovej ulici, kde vznikol problém zo správcom. Členovia komisie sa zhodli na tom, že 

rodine treba pomôcť. Pani PhDr. Košecová, ktorá býva na tej istej ulici a v takom istom 

bytovom dome, ako rodina Minárikova, sa podujala, že sa poinformuje u svojho správcu, 

prípadne aj u iného správcu bytových domov, ako sa dá riešiť situácia rodiny Minárikovej. 

Ďalej sa riešila problematika stravovania na základných školách, kde sa stravujú dôchodcovia.  

Nakoľko budú od septembra na základných školách obedy zadarmo, školy nebudú môcť 

poskytovať obedy stravníkom- dôchodcom, ktorí sa tam doteraz stravovali. Členovia komisie 

sa informovali, či je možnosť navýšenia počtu varených jedál v stredisku sociálnych služieb 

a ako bude mesto riešiť túto situáciu. Ing. Gubáni komisiu informoval, že poslanci mestského 

zastupiteľstva dňa 3.4.2019 neodsúhlasili kúpu  budovy na Nitrianskej ulici, nehnuteľnosť 

Protelcont, kde mohla byť zriadená mestská vývarovňa. Pre týchto stravníkov bude stravu 

zabezpečovať nový dodávateľ od júla 2019. Verejné obstarávanie na dodávateľa stravy bude 

vyhlásené v máji 2019.  PhDr. Gabriella Németh ako predsedníčka komisie sociálnej a 

zdravotnej chce byť členkou komisie na vyhodnotenie verejného obstarávania.  

Na zasadnutí komisie ako hosť sa zúčastnila aj pani poslankyňa mestského zastupiteľstva 

Janka Turanská, ktorá požiadala o slovo, ktoré jej bolo udelené. Pani poslankyňa navrhla, aby 

sa na komisii diskutovalo o poliklinike, nakoľko je v meste s nedostatkom niektorých 

odborných lekárov špecialistov veľký problém. Predsedníčka komisie pani Gabriella Németh 

informovala komisiu, že mesto Senec môže pripraviť vhodné podmienky lekárom na to, aby 

ich prilákalo do mesta, avšak etablovať lekárov do Senca môžu iba poisťovne s tým, že ich 

zazmluvnia. Ďalej uviedla, že medzi popredné priority poslancov na obdobie 2019-2021 je 

zaradená aj rekonštrukcia polikliniky a zo strany mesta víta iniciatívu na čo najskoršie 

vypracovanie projektovej dokumentácie, na ktorú sú už v rozpočte na rok 2019 vyčlenené 

finančné prostriedky, a následné zahájenie rekonštrukcie, prístavby a nadstavby Polikliniky. 

Členovia komisie sa zhodli na tom,  že nám chýbajú odborní lekári, ako neurológ, ortopéd 

a ďalší. Veľký problém je aj na strane zdravotných poisťovní, ktoré nezazmluvnia mnohých 

lekárov.  Ďalej sa komisia zhodla, že po rekonštrukcii Polikliniky, by bolo veľmi efektívne, 

aby všetci praktickí a odborní lekári boli v jednej budove. Ďalej sa komisia zhodla, že nových 

lekárov treba určitým spôsobom motivovať a prilákať, napríklad vybudovať pre nich nájomné 

byty a zlepšiť im podmienky pre výkon práce.  

Komisia zároveň odporúča vedeniu mesta, aby v zrekonštruovanej poliklinike sa vytvorili 

miesta aj pre poskytovanie nedostatkových sociálnych služieb rodinného typu, napr. 

zariadenie pre seniorov, ZOS, alebo špecializované zariadenie DSS. 
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Komisia diskutovala o možnostiach vybudovania nájomných a sociálnych bytov.  Komisia 

navrhuje výhľadovo počítať na tento účel s budovou bývalej autoškoly, kde t.č. sídli mestská 

polícia a útvar údržby a verejnej zelene, ktorá sa ma presťahovať na Železničnú ul. V týchto 

priestoroch by bola možnosť vybudovať, nájomné alebo sociálne byty, ktoré v meste Senec 

dlhodobo chýbajú. Žiadostí o sociálne byty na útvare sociálnych službách mesta Senec 

neustále pribúda. Komisia poverila pani Mgr. Lócziovú, aby zistila podmienky čerpania 

finančných prostriedkov zo ŠFRB na tento účel. 

 

Pani predsedníčka PhDr. Gabriella Németh navrhla členom komisie, aby pristúpili k voľbe 

podpredsedu komisie a navrhla za podpredsedníčku komisie pani PhDr. Zuzanu Gábrišovú 

Košecovú. Všetci prítomní členovia komisie jednomyseľne návrh odsúhlasili a tým sa  

podpredsedníčkou komisie sociálnej a zdravotnej od 17.04.2019 stala pani PhDr. Zuzana 

Gábrišová Košecová.  

 

Hlasovanie:  

Prítomní:7 

za:7  proti:0  zdržal sa:0 

 

 

4. Záver: PhDr. Gabriella Németh, predsedníčka komisie sociálnej a zdravotnej pri Msz 

v Senci poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.  

                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                  .......................................... 

                                                                      PhDr. Gabriella Németh  

          predsedníčka komisie sociálnej a zdravotnej pri MsZ v Senci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Erika Fülöp  - tajomníčka   

V Senci, dňa 17.04.2019 


