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Z Á P I S N I C A  č. 2/2020 

zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  25.02.2020 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Program : 

 

 
1.  Otvorenie 

2.  Návrh VZN  o sociálnych službách 

3.  Prerokovanie finančného príspevku pre TENENET na rok 2020 

4.  Vyhodnotenie KPSS a Mesta Senec na roky 2016 – 2019 – správa 

5.  Rôzne 

6.  Záver 

 

  

 

 

  Dňa 25.02.2020 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 privítala pána 

primátora Ing. Dušana Badinského, ktorý sa zúčastnil zasadnutia sociálnej 

a zdravotnej komisie, prišiel informovať všetkých členov ohľadom sociálnych 

a nájomných bytoch, ktoré by sa mohli zrealizovať do konca roka 2020. Pán primátor 

uviedol, že má viac možností aj návrhov ako zrealizovať sociálne byty a tak isto aj 

nájomné byty pre mesto Senec. 

Možné návrhy realizácie sociálnych a nájomných bytov:  

- prvá možnosť realizácie sociálnych bytov, ktorá by bola najpriechodnejšia je na 

Fučíkovej ulici v areáli bývalého Zdroju, kde je momentálne ubytovňa. Majitelia 

ubytovne dali návrh mestu, že by to dali do prenájmu mesta,  kde by mesto mohlo 

zriadiť sociálne byty. Táto realizácia je v štádiu prejednávania.  

- Druhá možnosť realizácie je na Kalinčiakovej ulici, v budove kde momentálne 

sídli mestská polícia. 

- Tretia možnosť realizácie nájomných bytov je na Hollého ulici v areáli Útvaru 

školstva a športu. 

Pán primátor informoval komisiu aj o možnosti zriadenia krízového centra v meste 

Senec, ktoré bude predmetom ďalšieho rokovania.  
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1. Schválenie programu: 

 Sociálna a zdravotná komisia následne hlasovala o doplnenom programe, aby 

bola v bode č. 2  zaradená žiadosť o vydanie súhlasu mesta Senec k zriadeniu 

Súkromného centra špecialno-pedagogického poradenstva Tenelandia. 

Prítomný: 8 

                             Hlasovanie:  Z: 8                      zdržal sa:    0                             proti: 0 

 

V bode č.2 bola predložená do komisie žiadosť o vydanie súhlasu mesta Senec 

k zriadeniu Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Tenelandia, 

ktorú prišla predniesť a vysvetliť podrobnosti o projekte pani PhDr. Kopcová Elena 

z TENENETU. Zriaďovateľom súkromného centra,  zameraného na  špeciálno-

pedagogické služby je TENENET, o.z. Komisia nemá námietky voči zaradeniu 

súkromného centra ŠPS, avšak by uvítala, keby OZ TENENET vyvíjalo väčšiu 

aktivitu pre občanov mesta v oblasti SPO. 

 

2. Návrh VZN o sociálnych službách 

Sociálna a zdravotná komisia schválila predložené VZN o sociálnych službách. 

Sporné body boli  pripomienkované a následne dodatočne budú zapracované 

do predmetného VZN. 

 

          Prítomný:8  

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

 

3. Prerokovanie finančného príspevku pre TENENET na rok 2020 

Komisia sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť OZ TENENET o poskytnutí finančného 

príspevku na opatrenia SPO aSK. Následne hlasovala o výške príspevku na rok 2020 

a doporučuje schváliť sumu 3000,00 € . 

 

          Prítomný:8  

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

 

4. Vyhodnotenie KPSS a Mesta Senec na roky 2016-2019 – správa 

Vedúca sociálneho útvaru pani Mgr.Lócziová oboznámila komisiu so správou o vyhodnotení 

Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec. Komisia správu brala na vedomie.  
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Prítomný:7  

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

 

5. V bode rôzne 

V bode rôzne sa komisia venovala problému zabezpečenia zastupiteľnosti predsedníčky 

Klubu dôchodcov počas čerpania dovolenky a navrhuje riešiť zastupiteľnosť dohodou. 

Predsedníčka komisie sa spýtala na stav refinancovania projektu pre terénne opatrovateľky zo 

zdrojov EU, ktoré je zo strany EU momentálne pozastavené. Poukázala na hrozbu, že ak 

nepožiada mesto o zálohové financovanie, ktoré zastavené nie je, hrozí v kapitole sociálne 

služby výpadok v rozpočte mesta.  Ďalej pani PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová upozornila 

na možnú kontrolu spomínaného projektu pre terénne opatrovateľky zo strany 

Implementačnej agentúry, ktorá robí prísne, námatkové kontroly výkonov,dochádzky 

administratívy a pod.. 

Vedúca sociálneho útvaru informovala komisiu, že v dohľadnej dobe bude vypísané verejné 

obstarávanie na dodávateľa stravy pre seniorov a je predpoklad, že doteraz platná, vysúťažená 

suma 2,70 bude musieť byť navýšená vzhľadom na zvýšenie cien surovín. Komisia sociálna 

a zdravotná opätovne apeluje ne vedenie mesta, a urguje zriadenie centrálnej vývarovne pre 

školy, škôlky a seniorov, čím by sa značne znížili výdavky na zabezpečenie stravovania 

v predmetných zariadeniach, nakoľko by nebolo potrebné predražene, dodávateľsky 

zabezpečovať stravu. Jedáleň na Hviezdoslavovej ulici dokáže navariť plnohodnotnú stravu aj 

teraz za 2,60 €, kým dodavateľsky už teraz  platíme za stravu 2,70€, a podľa informácie 

vedúcej sociálneho útvaru a prognóz vedenia mesta bude vysúťažená cena zase vyššia.  

 

                6. 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 25.02.2020 


