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Z Á P I S N I C A  č. 4/2019 
zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej pri MsZ Senec, konanej dňa  

17.09.2019 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 
Program : 

 
1. Otvorenie 

2. Odpredaj bytu pre kupujúcich: Mikuláš Pomšahár, Robotnícka 36, Senec a 

Dömeny Ľudovít, Šafárikova 37 A, Senec 

3. VZN pridelenie dotácií  

4. Zmena VZN č. ... SPODa SK 

5. Informácie ku komunitnému plánu mestaSenec 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

1. Dňa 17.09.2019 o 14,00 hod.v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala 

komisia sociálna a zdravotná MsZ v Senci. Prítomných privítala predsedníčka komisie 

– PhDr. Gabriella Németh a zároveň prítomných oboznámila s programom zasadnutia. 

Nakoľko nikto nemal žiadny návrh na doplnenie programu, zasadnutie prebiehalo 

podľa uvedeného programu v pozvánke.  

Zasadnutia komisie sa zúčastnil viceprimátor Ing. Juraj Gubáni a Csaba Farkas– TV Senec 

Schválenie programu: 

Bod 1.  sociálna a zdravotná komisia schvaľuje program zasadnutia komisie podľa 

predloženého programu 

Hlasovanie:    Z: 7                                      zdržal sa: 0                                  P: 0 

 

2. Odpredaj bytu, kupujúci Mikuláš Pomšahár, Robotnícka 36, Senec a Ľudovít Dömeny, 

Šafárikova 37, Senec  

 

Mestskému úradu v Senci bola doručená žiadosť Mikuláša Pomšahára o odkúpenie rodinného 

domu na Robotníckej ulici č. 36 v Senci a pozemkov C –KN parc.č. 174 a 175/1. Podľa 

vyjadrenia žiadateľa predmetné nehnuteľnosti dostal do užívania v roku 1980. Rodinný dom 

zrekonštruoval na vlastné náklady, nakoľko bol v havarijnom stave. Podľa evidencie 

obyvateľstva MsÚ Senec je na Robotníckej 36 v Senci prihlásený na trvalý pobyt Mikuláš 
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Pomšahár s piatimi deťmi od 07.11.1980, na nehnuteľnosť nie je uzatvorená žiadna nájomná 

zmluva. Predsedníčka PhDr. Gabriela Németh ako aj členovia komisie nesúhlasia 

z odpredajom nehnuteľnosti v ktorom žije pán Mikuláš Pomšahár s piatimi deťmi. Komisia 

navrhuje nájomnú zmluvu.  

Hlasovanie:                     Z: 7                          zdržal sa: 0                   P: 0  

 

 

2. Predmet prenájmu, nájomcovia:  Ľudovít Dömeny a manželka Angela Dömenyová 

rod. Šipošová Šafárikova 37, Senec 

 

 

Mestskému úradu v Senci bola doručená žiadosť k prenájmu nehnuteľnosti Ľudovít Dömeny 

a manželka Angela Dömenyová rod. Šipošová, Šafárikova 37/A Senec predmet prenájmu: 

rodinný dom súpisné číslo 4046 postavený na pozemku C-KN parc.č. 266/6, pozemok C-KN 

parc.č. 266/6  zastavená plocha a nádvorie o výmere 104 m2 (zastavaný rodinný dom), 

pozemok C-KN parc.č. 266/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 286 m2 ( dvor), 

evidované na LV č. 2800 v prospech Mesta v k.ú. Senec. 

Nájomca: Ľudovít Dömeny a manželka Angela Dömenyová rod. Šípošová, Šafárikova 37/A 

Senec. Ide o nehnuteľnosť, ktorá je vlastníkom Mesto Senec trvalo nevyužívaná a je dlhodobo 

bezodplatne užívaná tretími osobami. Podľa evidencie obyvateľstva MsÚ Senec je na 

Šafárikovej 37 v Senci prihlásený na trvalý pobyt  Ľudovít Dömeny a manželka Angela 

Dömenyová rod. Šípošová( v súčasnosti s 10 deťmi) od 07.01.1988. nehnuteľnosť bola 

pridelená na základe Rozhodnutia o pridelení bytu R1/88 zo dňa 06.01.1988. Na predmetné 

nehnuteľnosti nie je v súčasnosti uzavretá žiadna zmluva. Na rodinný dom postavený na 

pozemku C-KN parc.č. 266/6 bol vypracovaný statický posudok. Rodina Döményová užíva 

stavbu nachádzajúcu sa vo dvore, postavenú na pozemku, ktorá je v havarijnom stave, strecha 

v časti stavby je prepadnutá.  

Predsedníčka PhDr. Gabriela Németh ako aj členovia komisie navrhujú uzatvoriť rodine 

Döményovej nájomnú zmluvu. Ďalej navrhujú,  aby mesto Senec,  tento mestský majetok 

opravil do tej miery, aby neohrozoval zdravie a život ľudí, ktorí ju obývajú. Ak mesto Senec 

nemieni investovať do svojej nehnuteľnosti, rodina  bude musieť nehnuteľnosť opustiť a bude 

ju treba riešiť cez opatrenia sociálneho oddelenia mesta, prípadne UPSVaR. Komisia  

upozorňuje na akútny nedostatok mestských nájomných bytov a navrhuje vedeniu mesta 

neodkladne sa začať zaoberať aj s touto problematikou. 

Hlasovanie:                     Z: 7                          zdržal sa: 0                    P: 0  
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3. VZN pridelenie dotácií 

Vzhľadom k tomu, že materiál ešte nie je dopracovaný a predkladateľka sa 

nemohla zasadnutia komisie zúčastniť, predsedníčka komisie navrhla tento bod 

programu vypustiť z rokovania.  

 

Hlasovanie:                     Z: 7                          zdržal sa: 0                   P: 0 

 

 

4. Zmena VZN SPODaSK 

 

Z dôvodu novelizácie zákona č.305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov bolo treba upraviť 

aj znenie VZN o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pani vedúca sociálneho odboru 

oboznámila členov komisie so zmenami, ktoré sa dotýkali predmetného VZN mesta Senec. 

Komisia navrhované zmeny VZN v zmysle predmetného zákona prerokovala a odsúhlasila.  

 

Hlasovanie:                       Z: 7                       zdržal sa: 0                   P: 0 

 

5. Informácie ku komunitnému plánu sociálnych služieb mesta 

 

Na komisii sa prejednával informatívne komunitný plán, vedúca útvaru sociálnych služieb 

mesta pani Mgr. Gabriela Lócziová oboznámila všetkých členov komisii v akom štádiu sa 

nachádza príprava nového KP a informovala všetkých členov komisie, že do 22 septembra 

všetci členovia komisie a všetky subjekty pôsobiace v meste dostanú pracovnú verziu 

komunitného plánu, s tým, že to môžu pripomienkovať do 30 septembra 2019. Verejné 

prejedanie na webovej stránke mesta  bude prebiehať v priebehu októbra 2019. Po 

zapracovaní pripomienok komisia sociálna a zdravotná pri MsZ v Senci prerokuje takto 

dopracovaný materiál a navrhne ho zaradiť do programu mestského zastupiteľstvana 

prerokovanie. Predsedníčka pani PhDr. Gabriela Németh navrhuje, aby boli do budúcna  

vyčlenené finančné prostriedky na tvorbu KP tak, aby vypracovanie takého dôležitého 

koncepčného materiálu bolo možné zadať odborne spôsobilému spracovateľovi, aby nový 
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komunitný plán čo najviac reflektoval na požiadavky a potreby obyvateľov mesta.  Komisia 

berie na vedomie informáciu o priebehu vypracovávania komunitného plánu.  

 

 

6. Rôzne 

 

V bode rôzne sa prejednávalo spoločné stravovanie dôchodcov od dodávateľa, údajne 

stravníci  nie sú spokojní so stravou, ktorú dostavajú.   Pani vedúca útvaru sociálnych služieb 

mesta pani Mgr. Gabriela Lócziová sa vyjadrila, že dňa 13. septembra vykonala v čase obeda 

šetrenie u dodávateľa, kde zisťovala od stravníkov ako sú spokojní so stravou od dodávateľa. 

V ten deň žiadnu sťažnosť na jedlo a dodávateľa nemala,  naopak stravníci si jedlo veľmi 

chválili a s dodávateľom boli spokojní.  

 

Ďalej predsedníčka ako aj členovia komisie navrhujú, aby sa budúci rok zvýšila stravná 

jednotka pre dôchodcov  - príspevok mesta z 1€ na 1,30€ 

V bode rôzne sa prejednávalo a diskutovalo aj zdravotníctvo, nakoľko v meste  je nedostatok 

odborných lekárov špecialistov je veľký problém. Predsedníčka komisie pani PhDr. Gabriela 

Németh ako aj viceprimátor Ing. Juraj Gubáni informovali členov komisie, že mesto Senec 

zabezpečilo podmienky a priestory pre pohotovosť, žiaľ spoločnosť, ktorá mala záujem 

 prevádzkovať pohotovosť  nedostala licenciu a ďalšia spoločnosť o to záujme nemá. 

(o pohotovosť v Senci zo strany lekárov nie je záujem). 

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

krčný a ďalší. Riešenie tohto problému však nie je v kompetencii ani v možnostiach mesta, 

nakoľko odborných lekárov zazmluvňujú, alebo nezazmluvňujú zdravotné poisťovne. 

Ďalej sa komisia zhodla, že v novej vybudovanej poliklinike by mohli byť nájomne byty pre 

nových lekárov, čo by mohlo byť pre nich motivujúce. VÚC vydáva licencie ak sú všetky 

podmienky splnené, mesto žiaľ to nevie ovplyvniť. 

 

Na záver komisie pani predsedníčka sa poďakovala podpredsedníčke komisie pani PhDr. 

Zuzane Gabrišovej Senkovej za pomoc pri vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na zabezpečenie terénnej opatrovateľskej služby, v ktorom mesto Senec získalo 

finančné prostriedky pre opatrovateľky v hodnote 222 300 tisíc €.    
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Členovia komisie žiadajú, aby na budúcu komisiu bola prítomná  pani Rášová Ľudmila, ktorá 

ma na starosti štátny fond rozvoja bývania, ktorá by vysvetlila všetkým členom komisie 

podmienky a možnosti využitia štátneho fondu rozvoja bývania na čerpanie finančných 

prostriedkov na výstavbu nájomných a sociálnych bytov.  

 

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

MsZ v Senci poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.  

 

 

 

 

 

 

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

                                                                      PhDr. Gabriella Németh  

                                      predsedníčka komisie MsZ 

                                                                                    sociálnej a zdravotnej 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Erika Fülöp  - tajomníčka   

V Senci, dňa 17.09.2019 


