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Z Á P I S N I C A  č. 6/2019 
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  12.11.2019 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Program : 

 
1.  Otvorenie 

2.  Informácie k ŠFRB 

3.  Návrh VZN o poskytovaní dotácií  

  4.   VZN o sociálnych službách 

       5.   Komunitný plán 

       6.   Rôzne 

       7.   Záver 

 

1.   Dňa 12.11.2019 o 14,00 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. Zároveň prítomných 

oboznámila s programom zasadnutia. Zasadnutia komisie sa zúčastnil aj viceprimátor 

Ing. Juraj Gubáni, za útvar školstva, športu a dotácií pani Ing. Gabriela Rebrošová a za 

ŠFRB pani Rášová Ľudmila 

Schválenie programu: 

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

predloženého programu 

 

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

 

2. Informácie k ŠFRB 

Pani predsedníčka PhDr. Gabriela Németh požiadala pani Ľudmilu Rášovú, ktorá má 

na starosti ŠFRB, aby členom komisie poskytla informácie o možnostiach čerpania 

štátneho fondu rozvoja bývania na nájomné a sociálne byty,  aké sú podmienky pre 

možnosť využitia a čerpania.  Pani Rášová uviedla, že žiadosť sa podáva na Okresnom 

úrade od 15.01 do 28.02 daného roka. Výška poskytnutia finančného príspevku ŠFRB 

je do výšky  80%, a vlastné prostriedky 20%.  Ďalšia  možnosť je  využitie 

prostriedkov dotácií z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, ktorá poskytuje 

dotáciu vo výške od 30% - 70%. Bližšie  informácie poskytuje Ing. Szárazová na 
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odbore bytovej politiky na Okresnom úrade v Senci. Základné podmienky pre 

možnosť využitia príspevku sú: predložiť návrh a zámer na výstavbu nájomných 

a sociálnych bytov do mestského zastupiteľstva s tým, že by sa využil príspevok 

z ŠFRB a dotácia z MVRV SR,  mestské zastupiteľstvo musí schváliť zámer, spôsob, 

vyčlenenie peňazí je potrebné, aby disponoval  pozemkom, kde sa bude realizovať 

výstavba, projektová dokumentácia, stavebné a iné povolenia. Sociálna a zdravotná 

komisia je súčinná s finančnou a stavebnou komisiou.  Ďalšia možnosť je zakúpiť  

postavený  bytový dom, alebo bytové jednotky, ktoré musia spĺňať podmienku, že 

jedna bytová jednotka nesmie presiahnuť viac ako 80 m2. Vzhľadom na tvorbu cien 

bytov v Senci táto možnosť pre mesto Senec nie je aktuálna. 

Sociálna a zdravotná komisia poveruje útvar sociálnych služieb, aby v spolupráci 

s majetkovým oddelením mesta pripravil materiál so zámerom na výstavbu sociálnych 

a nájomných bytov na prerokovanie do MsZ.    

 

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

 

3. Návrh VZN o poskytovaní dotácií 

Z útvaru školstva, športu a dotácií prišla na sociálnu a zdravotnú komisiu predniesť návrh  

nového VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec pani Ing. Gabriela Rebrošová. 

Komisiu oboznámila s návrhom VZN a s prílohami v počte 10.  

Členovia komisie pripomienkovali predmetné VZN v nasledovných bodov: 

- Komisia navrhuje, aby bolo do VZN zapracovaná možnosť zmeny účelu 

- Zapracovať do VZN, že Výzva musí byť odsúhlasená MsZ a vyhlásená na 

októbrovom zastupiteľstve. 

- Do výzvy zapracovať 3 kritéria za sociálnu oblasť 

- Príloha Č. 4 ods. 1 bod. 2/2020 Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít 

zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov mesta Senec. – členovia 

komisie nesúhlasia  s názvom Výzvy a svoje návrhy a pripomienky na zmenu návrhu 

znenia programu zašlú na vedúcu útvaru sociálnych služieb mesta Senec Mgr. 

Gabrielu Lócziovú  na email. locziovag@senec.sk 

- Komisia navrhuje stanoviť minimálny počet bodov, aby projekt mohol byť úspešný  

- VZN Čl.5 bod 2. Termíny a podmienky financovania projektov 

- a) žiadosti sa majú podávať do 31.12. bežného roka 

-  b) vyhodnotenie projektov do 31.01.nasledujúceho roka 
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- c) schvaľovanie projektov do najbližšieho MsZ 

- d) podpisovanie zmlúv v lehote 30 – 60 dní 

- V prílohe č. 4 Výzvy na predkladanie žiadosti o dotáciu zmeniť v bode 4. Podmienky 

financovania projektov : 

- Elektronická registrácia žiadostí do 31.12. 

- Posudzovanie žiadostí a schválenie MsZ do 31.01. 

- Oznámenie výsledkov procesu schvaľovania žiadostí MsZ  - do najbližšieho MsZ 

- Vyhotovenie zmlúv a podpísanie zo strany mesta – priebežne     30 – 60 dní 

- Čl. 7 bod 1. pís. e) neuvádzať percentuálnu hodnotu výšky poskytnutej dotácie  

(,, maximálne do výšky 30%“). 

- Komisia navrhuje Čl.10 bod 1,2,3 úplne vypustiť, nesúvisí s udeľovaním dotácií, 

prečíslovať bod 4 na bod 1, a bod 4 na bod 2. 

-  

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

 

4. Komunitný plán 

Všetci členovia komisie na zasadnutí schválili Komunitný plán sociálnych služieb na 

obdobie rokov 2020 - 2025. 

 

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

 

5. VZN o sociálnych službách  

Sociálna a zdravotná komisia sa zhodla, že z programu vypúšťa prerokovanie VZN 

o sociálnych službách z dôvodu, že niektoré členky komisie museli rokovanie komisie 

predčasne opustiť a komisia nebola ďalej uznášania schopná. Komisia sa dohodla, že 

uvedený bod prerokuje na ďalšom zasadnutí komisie v termíne 28.11.2019 o 14,00 

hod v sobášnej sieni Mestského úradu v Senci.  

 

Hlasovanie:         Z: 7                          zdržal sa: 0                             P: 0  
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6. Rôzne 

  Z dôvodu uvedeného v bode 5 sa bod Rôzne neprejednával.  

 

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

poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.  

 

 

 

 

 

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

                                                                              PhDr. Gabriella Németh 

                                    predsedníčka komisie MsZ 

                                                                                              sociálnej a zdravotnej 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Erika Fülöp  - tajomníčka   

V Senci, dňa 13.11.2019 


