Z Á P I S N I C A č. 3/2019
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa 30.05.2019

Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie
2. Informácia o činnosti útvaru sociálnych vecí
3. Návrh na zmenu VZN č. 1/2012 o spôsobe a metodike dotácií z rozpočtu mesta
v znení dodatku č. 1 až 3
4. Informácia o aktuálnom stave pripravovaného nového komunitného plánu mesta
Senec
5. Rôzne
6. Záver
Dňa 30.05.2019 o 15,00 hod. V sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala
komisia MsZ sociálna a zdravotná. Prítomných privítala predsedníčka komisie MsZ sociálnej
a zdravotnej – PhDr. Gabriella Németh a ospravedlnila neúčasť pani Líviu Tornayiovú
a Julianu Durayovú. Zároveň prítomných oboznámila s programom zasadnutia. Zasadnutia
komisie sa zúčastnil viceprimátor Ing. Juraj Gubáni.
1. Informácia o činnosti útvaru sociálnych vecí:
Mgr. Gabriela Lócziová, vedúca útvaru sociálnych služieb mesta Senec,

informovala

členov komisie o aktivitách, ktoré sa uskutočnili v máji. Dňa: 10.05.2019 bolo posedenie
klubu dôchodcov, dňa: 18.05.2019 Župná olympiáda v Bratislave – DSS Rosa a Športové hry
pre seniorov v Senci, ktoré sa uskutočnili 23.05.209 na Slnečných jazerách- južná strana,
ktoré dopadli nad očakávania veľmi dobre. Ďalej pani Mgr. Gabriela Lócziová informovala
členov komisie, že v júni plánujeme z dôchodcami tvorivé dielne. Ďalej informovala, že na
budúcu komisiu bude pozvaná pani Rášová Ľudmila, ktorá ma na starosti štátny fond rozvoja
bývania a príde vysvetliť všetkým členom komisie podmienky pre využitie štátneho fondu
rozvoja bývania na čerpanie nájomných a sociálnych bytov.
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2. Návrh na zmenu VZN č. 1/2012 o spôsobe a metodike dotácií z rozpočtu mesta
v znení dodatku č. 1 až 3
Vedenie mesta chce zaviesť elektronický dotačný systém, preto sa pripravuje nové VZN
o dotáciach, kde bude uvedený postup podávania žiadostí o dotácie formou elektronickej
pošty. Rovnako by mali byť vyhotovované dotačné zmluvy aj vyúčtovania elektronicky.
Diskusia prebehla aj ohľadom vyúčtovania dotácií – predložiť celkové faktúry ( takzv.
spoluúčasť). Pán viceprimátor informoval členov komisie, že v iných komisiách padol návrh,
aby žiadatelia o dotácie mali určené percentuálne povinnú spoluúčasť, t.j. vlastné prostriedky
na zabezpečenie predmetu dotácie. Komisia sociálna a zdravotná navrhuje výšku vlastných
prostriedkov určiť pre sociálne projekty vo výške max.10%. Pri vyúčtovaní by žiadatelia
predkladali faktúru na celok a preukázali by splnenie podmienky spoluúčasti. Komisia
sociálna a zdravotná navrhuje zapracovať do novely VZN podmienku, aby každá organizácia,
subjekty, či FO, t.j. žiadatelia o dotácie mali založené vlastné web stránky, kde by mali
uvedené základné informácie a výročné správy. Predsedníčka komisie žiadala, po zapracovaní
pripomienok z jednotlivých komisií, predložiť návrh VZN ako celok, na pripomienkovanie do
komisie sociálnej a zdravotnej.
Hlasovanie:
Prítomný:
Prítomní:7
za:6

proti:0

zdržal sa:1

3. Informácia o aktuálnom stave pripravovaného nového Komunitného plánu mesta
Senec
Mesto Senec v súčasnosti pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb mesta na rok 2020 –
2025 s výhľadom do roku 2030. Dotazníky boli rozoslané občanom mesta Senec v prílohe
mestských novín Senčan, ktoré sa postupne vracajú späť. Predsedníčka komisie informovala
členov

komisie

sociálnej

a zdravotníctva,

že

sa

uskutočnilo

úvodné

stretnutie

s poskytovateľmi sociálnych služieb, dôchodcovskými klubmi a s predstaviteľmi SČK, pre
jednotlivé cieľové skupiny vytvorili sa pracovné skupiny, ktoré sa budú spolupodieľať na
tvorbe komunitného plánu a budú nápomocní aj pri získavaní údajov prostredníctvom
rozširovania a zbierania dotazníkov.
4. Rôzne
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V bode rôzne sa diskutovalo o novom dodávateľovi obedov. Mesto Senec vyhlásilo verejné
obstarávanie na dodávateľa obedov. Výberové konanie z uchádzačov

sa uskutoční dňa

18.06.2019 o 10,00 hod.
Vedúca sociálneho oddelenia informovala členov komisie, že pripravujú návrh zmeny VZN
o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele z dôvodu zmeny legislatívy. Návrh po spracovaní
bude predložený na prerokovanie do komisie.
5. Záver: PhDr. Gabriella Németh, predsedníčka komisie MsZ sociálnej a zdravotnej
poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila rokovanie.

..........................................
PhDr. Gabriella Németh
predsedníčka komisie MsZ
sociálnej a zdravotnej

Zapísala: Mgr. Erika Fülöp - tajomníčka
V Senci, dňa 10.06.2019
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