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Z Á P I S N I C A  č. 1/2020 

zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  14.01.2020 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Program : 

 

 
1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálu Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta 

Senec v roku 2020 - 2/2020 Podpora sociálnych služieb, ochrany zdravia, aktivít 

a činností zameraných na prevenciu a zmiernenie dopadov sociálno-patologických 

javov 

     3.   Rôzne 

     4.   Záver  

 
 

  Dňa 14.01.2020 o 14,00 hod. v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci 

zasadala komisia MsZ sociálna a zdravotná. Prítomných privítala predsedníčka 

komisie PhDr. Gabriella Németh. Zasadnutia komisie sa zúčastnil  viceprimátor  

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

Senec TV Csaba Farkas, ktorý zaslal na mesto písomnú žiadosť o zaradenie novej 

oblasti medzi výzvy dotačnej schémy, a to: Informovanosť a Propagácia.  

Nakoľko v pozvánke, ktorá bola rozposlaná jednotlivým členom komisie, medzi 

bodmi programu zasadnutia tento bod nefiguroval z dôvodu, že požiadavka pána 

Csabu Farkasa o zaradenie ďalšej oblasti do výzvy jednotlivých dotačných oblastiach 

bola doručená po distribuovaní pozvánok, predsedníčka komisie dala hlasovať 

o dodatočnom zaradení bodu programu.  

Prítomný:  8 

Hlasovanie:   Z: 8                              zdržal sa: 0                           P: 0 

Zaradenie nového bodu programu bolo schválené jednomyselne. 

 

1. Schválenie programu: 

Bod 1.   

Komisia sociálna a zdravotná následne hlasovala o doplnenom programe ako celku. 

Prítomný: 8 

           Hlasovanie:    Z: 8                             zdržal sa: 0                              P: 0 



2 

 

 

2. Prerokovanie materiálu Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta 

Senec v roku 2020 - 2/2020 Podpora sociálnych služieb, ochrany zdravia, aktivít 

a činností zameraných na prevenciu a zmiernenie dopadov sociálno-patologických 

javov 

 

Pani predsedníčka najprv dala slovo pani Ing. Gabriele Rebrošovej, ktorá komisii 

odprezentovala podmienky obsiahnuté v návrhu výzvy, ktorá sa týka sociálnej oblasti. 

Následne pani predsedníčka PhDr. Gabriela Németh požiadala všetkých členov 

komisie, aby sa vyjadrili k jednotlivým oblastiam výzvy a  pripomienkovali návrh na 

predkladanie žiadostí o dotáciu pre mesto Senec v sociálnej oblasti. Členovia komisie 

prešli celým predloženým materiálom a navrhujú úpravy:  

- Zaradiť medzi oblasti podpory Informovanosť a Propagáciu   

- opraviť termíny realizácie projektov- od 01.12.2020 do 31.12.2020 rozpočtového 

roka.   

– medzi Prílohy k elektronickej žiadostí v zmysle VZN 09/2019: komisia žiada doplniť:  

čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá finančné podlžnosti voči daňovému úradu 

a poisťovniam 

Komisia sociálna a zdravotná prerokovala predložený materiál Výzva na predkladanie 

žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Senec v roku 2020 - 2/2020 Podpora sociálnych 

služieb, ochrany zdravia, aktivít a činností zameraných na prevenciu a zmiernenie 

dopadov sociálno-patologických javov a pristúpila k hlasovaniu o materiáli 

s uvedenými pripomienkami. 

 

             Hlasovanie:                    Z: 8                          zdržal sa: 0                            P: 0  

 

3. Rôzne 

V bode rôzne bola pracovníčkou sociálneho útvaru Mgr. Erikou Fülöp podaná informácia  

o aktuálnom stave riešenia plánovanej výstavby nájomných bytov, ktorých by malo byť cca 

od 22 do 32 bytov v celkovej rozlohe 65 m2. Pani Ľudmila Rášová má na starosti pozisťovať,  

všetky podmienky a informácie pre možnosť čerpania zo ŠFRB a prekonzultovať s pánom 

primátorom Ing. Dušanom Badinským. Komisia berie na vedomie  danú informáciu a žiada 

vedenie mesta, aby do najbližšieho zasadnutia komisie bola pripravená informácia 

o konkrétnych krokoch ohľadom výstavby nájomných bytov: 
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-  kto bude koordinovať  prípravu výstavby  nájomnch bytov- určiť zodpovednú osobu, 

ktorá bude podávať priebežne  informácie komisii  

- kde sa bude realizovať výstavba nájomných bytov- predložiť zoznam navrhovaných  

lokalít na vyjadrenie komisii 

- predpokladaný termín začatia výstavby nájomných bytov – harmonogram prípravy na 

výstavbu nájomných bytov 

 

Ďalej sa v bode rôzne komisia venovala  problematike  nedostatku odborných lekárov na 

poliklinike a všetci sa zhodli na tom,  že aktuálny stav nedostatku odborných lekárov na 

poliklinike je alarmujúci. Pán viceprimátor informoval členov komisie, že prebehli rokovania 

s predstaviteľmi VšZP,  ktorí prisľúbili, že ak vedenie mesta dokáže pritiahnuť do Senca 

chýbajúcich odborných lekárov, okamžite podpíšu s nimi zmluvu o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti. Komisia dáva do pozornosti mesta, že v roku 2020 končí nájomná zmluva 

medzi mestom a nájomcom polikliniky, preto  navrhujú: 

- pripraviť návrhy na prevádzkovanie polikliniky po skončení nájomnej zmluvy 

a predložiť komisii na vyjadrenie do zasadnutia budúcej zdravotnej a sociálnej 

komisie 

- hľadať možnosti na motiváciu lekárov, aby začali ordinovať v Senci 

- urýchliť realizáciu rekonštrukcie/revitalizáciu polikliniky 

 

V bode rôzne pán viceprimátor požiadal predsedníčku komisie, aby stanovila harmonogram 

zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej na celý rok 2020 a termíny zasadnutí zaslala na 

vedomie vedeniu mesta  

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 15.01.2020 


