
 1

Z Á P I S N I C A  č. 3/2020 
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  21.05.2020 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Program : 
 
 

1.  Otvorenie 
2.  Žiadosť o zaradenie združenia Správny krok o.z. do Komunitného plánu 

sociálnych služieb Mesta Senec.  
3.  Rôzne 
4.  Záver 

 
 
        Dňa 21.05.2020 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 sa poďakovala pani PhDr. Zuzane 

Gabrišovej Košecovej za jej nezištnú prácu a výpomoc, ktorú poskytla v rámci  

dobrovoľníctva v zariadení v DSS v Pezinku.  

 

1.  Schválenie programu: 

 Sociálna a zdravotná komisia následne hlasovala o schválenie programu 

zaslaného podľa pozvánky:. 

          Prítomný: 8 

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

 

2.  Žiadosť o zaradenie združenia Správny krok o.z. do Komunitného plánu 
sociálnych služieb Mesta Senec.  

 

Sociálna a zdravotná komisia po predložení a  naštudovaní predmetného 

materiálu a na základe žiadosti  OZ Správny krok  doporučuje ich  zaradiť do 

Komunitného plánu Mesta Senec.   

 

          Prítomný:8  

                         Hlasovanie:                    Z: 8                          zdržal sa: 0                         P: 0  
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3. Rôzne 

V bode rôzne sa komisia venovala: 

- v zariadeniach Domus Bene a ZOS, Hviezdoslavova 55, prebehlo testovanie na Covid 

-19. Všetky testy boli negatívne.  

- vedúca útvaru sociálnych služieb mesta p.  Mgr. Gabriela Lócziová informovala 

všetkých členov komisie o plánovanom stretnutí s p. primátorom a p. Gráfovou, 

(majiteľka ubytovne na Fučíkovej ulici) ohľadne možností sociálnych bytov. 

O aktuálnom stretnutí bude informovať všetkých členov.  

 

- do Zariadenia opatrovateľskej služby je vyhlásené Výberové konanie na pozíciu 

vodič- údržbár,  termín podania žiadostí je  do 25.05.2020 

- vedúca útvaru sociálnych služieb mesta p. Mgr. Gabriela Lócziová informovala 

všetkých členov komisie, že prišla finančná dotácia  za projekt opatrovateliek v sume 

34 200 Eur.  

- V stredisku sociálnych služieb Mesta Senec sa pripravuje  Verejné obstarávanie na 

nového dodávateľa stravy,  nakoľko dodávateľ LILI má zmluvu do 30.06.2020. 

- sociálna a zdravotná komisia sa zaoberala  bezdomovcami, čo je veľký problém 

v meste.  Sociálna a zdravotná komisia odporúča prijať do budúcnosti terénneho 

sociálneho pracovníka, ktorý bude pracovať so sociálne neprispôsobivými občanmi, 

ďalej navrhuje  zriadiť útulok alebo nocľaháreň..    

 

                4. 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 25.05.2020 


