
 1 

Z Á P I S N I C A  č. 3/2020 
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  11.03.2020 

 
 
Prezencia: - elektronické stránky členov Sociálnej a zdravotnej komisie 

 

 
Program : 

 
1.  Prerokovanie žiadostí o dotácie v zmysle VZN č. 9/2019 z rozpočtu mesta    Senec 

na rok    2020 a schválenie návrhu na ich prerozdelenie  

                   

 

       Dňa 03.03.2020 bol členom Sociálnej a zdravotnej komisie zaslaný materiál na návrh na 

prerozdelenie dotácií, kde bol určený termín do 05.03.2020 do 17,00 hod. Zasadnutie 

Sociálnej a zdravotnej komisie sa malo uskutočniť dňa 10.03.2020 o 14,00 hod, nakoľko sa 

väčšina členov odhlásila zasadnutia tak sa  rozhodlo, že všetci členovia komisie budú 

hlasovať elektronickou formou  per rollam.  

      Dňa 11.03.2020 do 17,00 hod prebehlo hlasovanie členov komisie per_rollam ohľadne 

prerozdelenia dotácie, ktoré odhlasovala sociálna a zdravotná komisia. ( hlasovanie per rollam 

znamená hlasovanie resp. vyjadrenie názoru formou obežníka, písomne, teda nie riadnym 

zasadnutím. V súčasnosti sa realizuje najčastejšie formou elektronickej pošty).  

 

 

1. Prerokovanie žiadostí o dotácie v zmysle VZN č. 9/2019 z rozpočtu mesta    Senec 

na rok    2020 a schválenie návrhu na ich prerozdelenie  

 

Základná organizácia Slovenského zväzu Telesne postihnutých č. 215 Senec 

Podpora sociálnych služieb, ochrany zdravia, aktivít a činností zameraných na prevenciu 

a zmiernenie dopadov sociálno-patologických javov. 

 

Sociálna a zdravotná komisia súhlasí z návrhom zo sumou 1100,00 € 

 

Pripomienka členov komisie: ZO zväz telesne postihnutých, musí vydokladovať 10 % 

spolufinancovania! 

 

Hlasovanie:  
Prítomní: 8 

za: 8                          proti: 0                                     zdržal sa: 0 

(G. Németh, Durayová, Síposová, Tornayova, Šišková, Príbeľská, Košecová, Meszárošová) 

 

 

TENENET o.z 

Komunitné aktivity pre sociálne ohrozené skupiny občanov mesta Senec 

 

Sociálna a zdravotná komisia súhlasí z návrhom zo sumou 3600,00 € 
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Hlasovanie:  
Prítomní: 8 

za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 

(G. Németh, Durayová, Síposová, Tornayova, Šišková, Príbeľská, Košecová, Meszárošová). 

 

 

ZO č.52 UNSS Pezinok – Malacky- Senec 

Kultúrno- spoločenské akcie a rekondičný pobyt 

 

Sociálna a zdravotná komisia súhlasí z návrhom zo sumou 0,00 € 

 

Odôvodnenie: nemajú ani jedného člena zo Senca. 

 

 

Hlasovanie:  
Prítomní: 8 

za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 

(G. Németh, Durayová, Síposová, Tornayova, Šišková, Príbeľská, Košecová, Meszárošová) 

 

 

Nezábudka – združenie na pomoc rodinám s postihnutými deťmi a mladistvými. 

Nezábudkou nie sme sami 2020 

 

Sociálna a zdravotná komisia súhlasí z návrhom zo sumou 3900,00 € 

 

Hlasovanie:  
Prítomní: 8 

za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 

(G. Németh, Durayová, Síposová, Tornayova, Šišková, Príbeľská, Košecová, Meszárošová) 

 

 

 

 

Základná organizácia Jednota dôchodcov Senec 

Staroba v 3 veku 

 

Sociálna a zdravotná komisia súhlasí z návrhom zo sumou 500,00 € 

 

 

Hlasovanie:  
Prítomní: 8 

za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 

(G. Németh, Durayová, Síposová, Tornayova, Šišková, Príbeľská, Košecová, Meszárošová) 

 

Správny krok o.z 



 3 

Nácvik relaxácie a liečba svetlom  

 

Sociálna a zdravotná komisia súhlasí z návrhom zo sumou 0,00 € 

 

Odôvodnenie: v zmysle VZN môže organizácia požiadať iba na 1 projekt.  

 

Hlasovanie:  
Prítomní: 8 

za: 8 proti: 0  zdržal sa: 0  

(G. Németh, Durayová, Síposová, Tornayova, Šišková, Príbeľská, Košecová, Meszárošová) 

 

  

Správny krok o.z. 

Sladká nezávislosť 2020 

 

Sociálna a zdravotná komisia súhlasí z návrhom zo sumou 0,00 € 

 

Odôvodnenie: v zmysle VZN môže organizácia požiadať iba na 1 projekt.  

 

Hlasovanie:  
Prítomní: 8 

za: 8 proti: 0  zdržal sa: 0  

(G. Németh, Durayová, Síposová, Tornayova, Šišková, Príbeľská, Košecová, Meszárošová)

  

 

 

Správny krok o.z. 

 Sami a s nami – psychologicko – sociálna intervencia nielen pre závislých klientov 2020 

 

Sociálna a zdravotná komisia súhlasí z návrhom zo sumou 6200,00 € 

 

Prítomní: 8 

za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 

(G. Németh, Durayová, Síposová, Tornayova, Šišková, Príbeľská, Košecová, Meszárošová) 

 

 

 

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava okolie 

Darcovstvo krvi. Osvetová a sociálna činnosť pre rodiny s deťmi a seniorov.  

 

Sociálna a zdravotná komisia súhlasí z návrhom zo sumou 3200,00 € 

 

 

Hlasovanie:  
Prítomní:8 

za: 8                        proti: 0       zdržal sa: 0 

(G. Németh, Durayová, Síposová, Tornayova, Šišková, Príbeľská, Košecová, Meszárošová). 
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                                                                        .......................................... 

                                                                      PhDr. Gabriella Németh  

                                      predsedníčka komisie MsZ 

                                                                                    sociálnej a zdravotnej 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Erika Fülöp  - tajomníčka   

V Senci, dňa 12.03.2020 


