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Z Á P I S N I C A  č. 4/2020 

zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  17.09.2020 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Program : 

 

 
1.  Otvorenie 

2.  Zmena Komunitného plánu (zmena počtu klientov) 

3.  Výzva č. 02/2020 na finančnú podporu sociálnej oblasti ( dotácie z rozpočtu 

mesta rok 2020) Výzva č. 02/2021 – pre rok 20201. 

Všeobecné informácie 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

  

Dňa 17.09.2020 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 navrhla dodatočne zaradiť do programu 

nový bod - Návrh na prenájom polikliniky,  a informácia o pripravovanej štúdii 

uskutočniteľnosti rekonštrukcie a rozsírenia polikliniky.  

   

 

1. Schválenie programu: 

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

predloženého programu s doplnením bodu Návrh na prenájom polikliniky a informácia 

o pripravovanej štúdii uskutočniteľnosti rekonštrukcie a rozšírenia polikliniky.  

Prítomný: 7 

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

 

Návrh na prenájom Polikliniky a informácia o pripravovanej štúdii uskutočniteľnosti 

rekonštrukcie  

 

Predsedníčka komisie  PhDr. Gabriella Németh privítala detskú lekárku pani MUDr. 

Hargašovú, ktorá predniesla pripomienky a požiadavky ako jedna z nájomcov. Uviedla, že im 

opakovane tečú toalety, majú problémy s dverami, nemajú veľakrát teplú vodu, v budove je 

nedostatočné vykurovanie, 2,5 mesiaca nikto nič nerieši, čo lekári žiadajú tak nedostanú, 
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nedopracujú sa k ničomu. Detské ambulancie majú veľký problém od mája do dnešného dňa 

sa nič  nedoriešilo. Predsedníčka komisie PhDr. Gabriella Németh, prisľúbila, že v zápisnici 

tento problém bude zachytený a pri rokovaniach s Poliklinika s.r.o. o predĺžení nájmu mesto 

dohliadne na to, aby spomínané nedostatky sa odstránili a tento skutkový stav sa doriešil. 

      Ďalej predsedníčka komisie pristúpila k nájomnej zmluve a uviedla, že navrhuje 

prehodnotiť výšku  nájomného pre Polikliniku s.r.o., ( momentálne mesto robí celkové 

prepočty) a po návrhu výšky nájomného finančnou komisiou navrhuje, aby nájomná zmluva 

bola podpísaná na dobu neurčitú z s výpovednou lehotou po dobu 6 mesiacov. Komisia 

sociálna a zdravotná, ďalej navrhuje aby do nájomnej zmluvy bolo zapracované, aby 

Poliklinika s.r.o., k určitému dátumu uskutočnila investície v hodnote cca 30 tisíc €, k čomu 

sa v končiacej nájomnej zmluve zaviazala, ale tak neučinila. Investície musia byť 

prerokované s vedením mesta.  

      Ďalej predsedníčka komisie oboznámila všetkých členov, že sa uskutočnilo pracovné 

stretnutie s predstaviteľmi firmy Aspiro, ktorá je spracovateľom štúdie uskutočniteľnosti, 

ktorí predstavili rozpracovaný návrh štúdie rekonštrukcie a výstavby novej Polikliniky 

v Senci. Kompletný návrh bude zaslaný do konca týždňa na pripomienkovanie.  

 

Prítomný: 7 

Komisia sociálna a zdravotná prerokovala predložený Návrh  na prenájom Polikliniky. 

S návrhom prenájmu na dobu neurčitú s výpovednou dobou 6 mesiacov pre Polikliniku s.r.o. 

Senec súhlasí. Výška nájomného bude určená po prepočte príjmov a výdavkov a podľa 

návrhu finančnej komisie. 

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

 

 

2. Zmena Komunitného plánu (zmena počtu klientov) 

 

Mgr. Gabriela Lócziová, vedúca útvaru sociálnych služieb mesta na zasadnutí sociálnej 

a zdravotnej komisií uviedla, že Alžbetin dom zariadenie pre seniorov, o.z., forma 

poskytovania zariadenia pobytová a celoročná požiadala  o zmenu v komunitnom pláne a to 

v počte kapacity lôžok - z 21 na 26 miest. Vedúca útvaru sociálnych služieb navrhuje, aby sa 

komunitný plán z tohto titulu neotváral. V súčasnom komunitnom pláne sú uvedené 

podmienky a spôsob zmeny a aktualizácia a zmena počtu nie je dôvodom na otváranie 

komunitného plánu. Zmenu uskutočníme pri najbližšom otvorení komunitného plánu, keď 
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budú nové priority. Sociálna a zdravotná komisia berie informáciu na vedomie a plné s tým 

súhlasí.   

 

3. Výzva č. 02/2020 na finančnú podporu sociálnej oblasti (dotácie z rozpočtu mesta rok 

2020) Výzva č. 02/2021 – pre rok 2021. 

 

    Komisia sociálna a zdravotná prerokovala podmienky Výzvy a navrhuje zmeniť dve 

kritéria hodnotenia.  Žiadateľ, ktorý má sídlo v meste, ešte neznamená že aj svoju činnosť 

vykonáva pre občanov mesta Senec. Žiadateľ, ktorý má sídlo v Senci, automaticky sa mu 

prideľuje 10 bodov a pri tom, možno v Senci nemá žiadnu aktivitu. Toto kritérium navrhujem 

upraviť tak, že10 bodov  by mal dostať, ak svoje služby poskytuje výlučne pre občanov 

Senca, 5 bodov by získal, ak má medzi klientmi alebo poberateľmi služby aspoň 50 % 

Senčanov a 3 body by získal, ak by bol tento pomer nižší, než 50%.  

      Históriu a dlhodobosť pôsobenia navrhujeme doplniť o miesto pôsobenia v Senci 

a rozpätie bodov rozdeliťa takisto, ako je to vyššie uvedené. Komisia sociálna a zdravotná má 

za to, že z mestského rozpočtu by sa mali podporovať predovšetkým subjekty, ktoré 

pomáhajú, a venujú sa občanom mesta Senec. Pani predsedníčka PhDr. Gabriela Németh 

požiadala všetkých členov komisie, aby sa vyjadrili a pripomienkovali výzvu na predkladanie 

žiadostí o dotáciu pre mesto Senec,  aby mohli odsúhlasiť danú výzvu.  

Sociálna a zdravotná komisia súhlasí s novými kritériami na predkladanie žiadosti 

o dotáciu a výzvu Mesta Senec. 

 

Prítomný: 7 

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

 

 

4. Všeobecné informácie 
 

Vedúca sociálnych služieb mesta pani Mgr. Gabriela Lócziová informovala sociálnu 

a zdravotnú komisiu o všeobecných informáciách čo sa týka mesta Senec, že bola pracovne 

s pánom viceprimátorom Ing. Jurajom Gubánim a Mgr. Erikou Fülöp na mestskom úrade 

v Pezinku na sociálnom oddelení za vedúcim odd. p. Mgr. Hyllom, ktorý si našiel na nás čas 

a oboznámil nás s prevádzkou nocľahárne v Pezinku, ktorú prevádzkuje mesto Pezinok.  

Útvar sociálnych služieb navrhuje, aby sa v meste Senec zriadila alebo sprevádzkovala 

nocľaháreň, nakoľko v meste nám pribúda počet obyvateľov bez domova, ktorý prespávajú na 

ulici,  čím by sa v meste čiastočne vyriešil problém s bezdomovcami. V Pezinku nocľaháreň 
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je umiestnená v širšom v centre mesta, kde sú rodinné domy. Nocľaháreň má rozlohu cca 300 

m2 a má k dispozícií 17 miest, izby sú rozdelené na mužskú a ženskú časť. V nocľahárni sú 

zamestnaní štyria pracovníci, ktorí sa starajú a zabezpečujú všetko pre prevádzku nocľahárne.          

Mesto Senec potrebuje nájsť vhodný priestor pre možnú realizáciu nocľahárne.  

       Ďalej vedúca útvaru sociálnych služieb informovala komisiu, že klientov Senca sme 

začali postupne umiestňovať do zariadení, kde mesto bude musieť doplácať príspevok na 

klienta v zariadení. Problém je v komunikácii so zariadeniami a ich zverejnenými 

a skutočnými cenníkmi poskytovaných služieb uvedených v zmluve s klientom.  

       Ďalším návrhom na diskusiu bola, prečo nefungujú verejné záchody? Prečo nie je možné 

niekde umiestniť prenosné záchody (toi-toi), aby v meste boli sprístupnené nejaké verejné 

záchody, nakoľko v meste ich sprístupnené nemáme! Predsedníčka PhDr. Gabriela Németh 

žiada, aby sa zistilo do budúcej komisie, prečo mesto Senec nemá  sprístupnené verejné 

záchody ( zriadiť verejné WC). 

      Vedúca útvaru sociálnych služieb mesta dala pozornosti komisie a navrhuje, aby sa budúci 

rok zvýšila stravná jednotka  na stravu pre dôchodcov. Predsedníčka komisie ako aj členovia 

s týmto návrhom nesúhlasia, majú za to, že sociálna oblasť je dlhodobo finančne 

poddimenzovaná a na konci záujmov, a preto navrhujú výpadky v rozpočte hľadať v iných 

oblastiach, nakoľko seniorom okrem tejto pomoci sa neposkytuje žiadna služba. 

       V budúcom čísle Senčan, bude informácia pre všetkých seniorov, že pri príležitosti 

mesiaca k úcte k starším,  mesto Senec každému seniorovi daruje rúška.  

 

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 22.09.2020 


