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Z Á P I S N I C A  č. 4/2018 
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  04.09.2018 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 
Program : 

 
1. Prerokovanie rozpočtu na podpornú činnosť – dotácie na rok 2019,  2020, 2021  

2. Prerokovanie materiálu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mesta Senec na roky 2019-2028“  

3. Prerokovanie finančného príspevku 500€ na akciu Európsky týždeň mobility 

4. Rôzne 

5. Záver 

                   

 

           Dňa 04.09.2018 o 16,00 hod. v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala 

komisia MsZ sociálna a zdravotná. Prítomných privítal predseda komisie MsZ sociálnej 

a zdravotnej – Mgr. František Podolský  a ospravedlnil neúčasť pani Anny Straňákovej, Mgr. 

Anny Pavlíkovej a MUDr. Magdalény Fulovej.  Zároveň prítomných oboznámil s programom 

zasadnutia. Zasadnutia komisie sa zúčastnila Jana Beňušková z neziskovej organizácie Lepšia 

cesta.  

 

 

1. Prerokovanie rozpočtu na podpornú činnosť – dotácie na rok 2019,  2020, 2021 

 

Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala a navrhla rozpočet na dotácie na rok 2019 

v sume 25000 €, na rok 2020 v sume 30000 € a na rok 2021 v sume 35000€.  

 

Hlasovanie:  
Prítomní: 6 

za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

2. Prerokovanie materiálu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mesta Senec na roky 2019-2028“  

 

Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala návrh materiálu „Program hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2019-2028“  a odsúhlasila predložený 

materiál. 

 

Hlasovanie:  
Prítomní: 6 

za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
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3.  Prerokovanie finančného príspevku  v sume 500 € na akciu Európsky týždeň mobility 

  

Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 

v sume 500 € na akciu Európsky týždeň mobility a odsúhlasila poskytnutie  finančného 

príspevku. 

 

 

Hlasovanie:  
Prítomní: 6 

za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0  

 

 

3. Rôzne: členovia komisie sa informovali či v Stredisku sociálnych služieb, v Zariadení 

opatrovateľskej služby, v kluboch dôchodcov, u opatrovateliek nie sú problémy. Mgr. 

Gabriela Lócziová ich informovala, že t.č. problémy nie sú. Stravníci sa občas sťažujú na 

stravu od dodávateľa, sťažnosti sa týkajú množstva stravy, vzhľadu, chuti. Priebežne sa robí 

kontrola množstva a obsahu stravy v obedároch v Stredisku soc.služieb od dodávateľa. 

Žiadostí na spoločné stravovanie rapídne pribúda, bude treba riešiť mestskú vývarovňu.  

Členovia komisie navrhli vývarovňu zriadiť  na pozemku starej polikliniky, pozemok sa 

nachádza takmer v centre mesta s dobrou dostupnosťou. 

Členovia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej si určili termíny zasadnutia na 25.9.2018 

a 8.11.2018. 

 

 

4. Záver: Mgr. František Podolský, predseda komisie MsZ sociálnej a zdravotnej poďakoval 

prítomným za účasť na zasadnutí.  

 

 

 

 

 

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

                                                                       Mgr. František Podolský  

                                           predseda komisie MsZ 

                                                                                       sociálnej a zdravotnej 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Gabriela Lócziová  - tajomníčka   

V Senci, dňa 04.09.2018 


