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Z Á P I S N I C A  č. 1/2021 
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa 15.02.2021 

per rollam 

 
Prezencia: - elektronické schránky členov Sociálnej a zdravotnej komisie 

 
Dňa 08.02 a 10.02.2021 bol všetkým členom sociálnej a zdravotnej komisie zaslaný potrebný 

materiál.  Hlasovanie mali per rollam (hlasovanie per rollam znamená hlasovanie resp. 

vyjadrenie názoru formou obežníka, písomne, teda nie riadnym zasadnutím. V súčasnosti sa 

realizuje najčastejšie formou elektronickej pošty).  

 

Program:  1. Návrh na udelenie dotácií v zmysle VZN č.9/2019 z rozpočtu mesta Senec na rok  

                       2021 

                 2. vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na roky 2020-

2025, za rok 2020  

                 3. Žiadosť o vyčlenenie nájomných, alebo sociálnych bytov pre dvoch prijímateľov   

sociálnych služieb mesta z Betánie v Senci. 

               4. Žiadosť o poskytovanie finančného príspevku Mestského úradu Senca pre 

združenie Lepšia cesta. 

               5. Žiadosť o poskytovanie finančného príspevku Mestského úradu Senca na 

vykonávanie opatrení SPODaSK na rok 2021 

 

 

 

Uznesenie č.1 zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej dňa 15.02.2021,bod č.1 : 

Komisia schvaľuje  udelenie dotácií pre rok 2021 podľa predloženého návrhu: 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

 

Za:   8                                            proti:   0                                 zdržal sa: 1 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č.2 zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej dňa 15.02.2021,bod č.2 : 

Komisia  berie na vedomie  vyhodnotenie komunitného plánu za rok 2020. 

 

Za:   9                                          proti:    0                                    zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Uznesenie č.3 zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej dňa 15.02.2021,bod č.3 : 

Komisia  súhlasí  s udelením nájomného bytu pre združenie Betánia 

 

Za:  0                                        proti:  4                                      zdržal sa: 5 

 

 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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Uznesenie č.4  zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej dňa 15.02.2021,bod č.4 : 

Komisia súhlasí  s udelením finančných prostriedkov pre Združenie Lepšia cesta podľa 

predloženého návrhu. 

 

 Za: 8                                       proti:   1                                     zdržal sa: 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č.5 zo zasadnutia komisie sociálnej a zdravotnej dňa 15.02.2021,bod č.4 : 
Komisia súhlasí  s udelením finančných prostriedkov pre Združenie TENENET podľa 

predloženého návrhu. 

 

Za:   8                                     proti:     0                                   zdržal sa: 1 

 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        .......................................... 

                                                                             PhDr. Gabriella Németh  

                               predsedníčka Sociálnej a zdravotnej komisie 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zapísala: Mgr. Erika Fülöp - tajomníčka Sociálnej a zdravotnej komisie   

V Senci, dňa 16.02.2021 


