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Z Á P I S N I C A  č. 3/2021 

zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  07.09.2021 

 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program : 

 

1. Otvorenie 

2. Návrh rozpočtu na dotácie na r. 2022 - 2024 

3. Bod rôzne 

4. Záver 

 

 

1.   Dňa 07.09.2021 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. Rokovanie komisie 

prebiehalo podľa programu uvedeného v pozvánke a ktorým predsedníčka komisie 

zároveň oboznámila prítomných. Zasadnutia komisie sa zúčastnil viceprimátor Ing. 

Juraj Gubáni.  

 

Schválenie programu: 

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

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

 

2. Návrh rozpočtu na dotácie na r. 2022 – 2024 

 

Na zasadnutí a po dohode všetkých členov, Sociálna a zdravotná komisia navrhuje navýšiť 

sumu na dotácie na r. 2022 v sume 21.000 € na r. 2023 v sume 24 000 € a v r. 2024  v sume 

27 000 € 

 

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

 

3. Bod:  Rôzne 

 

Na základe dopytu viacerých poslancov MsZ predsedníčka komisie v bode rôzne otvorila 

problematiku  bývania v mestských nájomných bytoch do ktorých mesto musí investovať 

finančné prostriedky, ale na vybranom nájomnom sa to neprejaví sú možnosti riešenia bytovej 

problematiky nájomcov, v akom stave sú nájomné zmluvy, kedy končí ich platnosť, koľko 

ľudí obýva mestské nehnuteľnosti a či majú súhlas od mesta na prihlásenie pobytu. Vzhľadom 
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k tomu, že mestské nájomné byty sú v dosť zlom technickom stave,   pani predsedníčka  

komisie žiada ďalej preveriť na právnom oddelení, či môže mesto prenajať byty pre rodiny, 

ktoré obývajú mestské nehnuteľnosti na čas, kým by sa byty opravili a následne by rodiny 

platili tomu zodpovedajúci komerčný nájom.  

Komisia sociálna a zdravotná navrhuje prehodnotiť VZN mesta o nájmoch a upraviť ich 

výšku. 

V  bode rôzne sa prejednávalo spoločné stravovanie dôchodcov na zákalde sťažnosti na 

podávané obedy, podľa ktorej niektorí stravníci  nie sú spokojní so stravou, ktorú dostavajú. 

Sociálna a zdravotná komisia navrhuje, aby sa dostatočne odsledovali obedy a bola vykonaná 

častejšia kontrola,  ďalej komisia navrhuje zlepšiť kvalitu stravy, spestriť jedálny lístok napr. 

poskytnutím aj sladkostí, jogurtov alebo ovocia. 

Aj keď pani vedúca útvaru sociálnych služieb mesta pani Mgr. Gabriela Lócziová sa k veci 

vyjadrila, že zisťovala v rámci dotazníku spokojnosť stravníkov, ako sú spokojní so stravou,  

konkrétna nespokojnosť zistená nebola, komisia má za to, že treba situáciu monitorovať. 

 

Ďalej v bode rôzne sa prejednávalo námestie mesta Senec, problém s bezdomovcami 

a neprispôsobivým obyvateľstvom, ktorí každý deň sedia na lavičkách, požívajú alkohol, 

robia v meste neporiadok a hluk.  Komisia žiada, aby mesto zabezpečilo časté kontroly 

mestskou políciou, aby každú hodinu kontrolovali v meste na námestí  dodržiavanie verejného 

poriadku osobitným zreteľom na nočné hodiny.  Ďalej komisia navrhuje aby sa zriadila služba 

krízovej intervencie, prípadne by sa mali osloviť neziskové organizácie, ktoré pôsobia 

v meste a zaoberajú sa problematikou bezdomovectva, napr. n.o., Tenenet, či by mohli 

poskytovať aj túto formu sociálnej služby pre potreby mesta. 

Na základe podnetu obyvateľov sa komisia zaoberala aj možnosťou týždenného vývozu 

komunálneho odpadu z domácností obyvateľov, ktorí žijú v domácnosti iba dvaja, alebo 

samy, ako aj s možnosťou zníženia intervalu vývozu komunálneho odpadu u rodín, ktoré 

dôsledne separujú a majú o predĺženie intervalu vývozu napr. 1 krát do mesiaca záujem. 

Komisia navrhuje, aby sa k uvedeným podnetom vyjadril útvar pani Kolozsváriovej a bola 

o tom podaná komisii informácia. 

Na záver oboznámila všetkým členom komisie vedúca útvaru sociálnych služieb pani Mgr. 

Gabriela Lócziová, že sa dňa 16.09.2021 o 9,00 hod uskutoční športový deň seniorov na 

Slávii v Senci a všetci členovia komisie sú srdečne vítaní.   
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- 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 07.09.2021 


