
Zápisnica č. 3/2016 
 

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu 
a prideľovania nájomných bytov zo dňa  11.04.2016 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 1. Otvorenie                    

      2. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 20/2015 
      3. Žiadosti o byty – pridelenie bytov 
      4. Rôzne - diskusia 
      5. Záver 
       

K bodu č. 1: 
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných členov privítal predseda komisie MUDr. Jozef 
GEMBEŠ. 
 
K bodu č. 2 :    

Na zasadnutie komisie bola predložená žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 
Senica v zmysle VZN č. 20/2015 s názvom projektu „ Svetluška svieti pre všetkých už 10 
rokov“ organizácie PRO REGION n.o. Denný stacionár Svetluška, za účelom dofinancovania 
ekonomicky oprávnených nákladov Denného stacionára Svetluška v roku 2016. Projekt 
zahŕňa finančné prostriedky na pravidelné náklady nutné na zachovanie chodu zariadenia        
( plyn, elektrina, voda, telekomunikácie, BOZP a na dofinancovanie miezd pre 
zamestnancov).  Žiadaný rozsah, výška dotácie z rozpočtu mesta je vo výške 20 000 €. 

V DS Svetluška v súčasnosti pracuje 5 zamestnancov, z toho je 1 kuchárka 
a upratovačka. Celkový počet klientov je 25. 

Členovia komisie pripomienkovali predloženú žiadosť, kde žiadali rozčleniť 
prevádzkové náklady týkajúce sa  klientov zo Senice a klientov z ostatných obcí. Tiež bolo 
dané odporúčanie prehodnotiť zvýšenie poplatku, ktoré uhrádzajú klienti a uvažovať o dovoze 
stravy z inej vývarovne (  čo znamená znížiť počet zamestnancov o jednu pracovnú silu - 
kuchárku). Zachovať vybavenie kuchyne a využívať ju na terapiu s klientmi.  

Členovia komisie odporúčajú schváliť výšku dotácie v sume 5 000 € s tým, že 
dofinancovanie chýbajúcej sumy musí riešiť pani riaditeľka oslovením starostov obcí, 
z ktorých má klientov a požiadať ich o príspevok na prevádzkové náklady. Ďalej členovia 
navrhujú, aby sa zariadenie snažilo dofinancovať rozdiel z príjmu 2% dane, oslovením 
sponzorov, zvýšením predaja výrobkov vyrábaných v rámci pracovnej terapie. 

Na zasadnutí komisie bolo prítomných 7 členov z celkového počtu 9  (z toho  2 
členovia boli ospravedlnení). Hlasovanie prebehlo nasledovne:  
ZA        =  6  
PROTI                  =  0 
ZDRŽAL SA HLASOVANIA  =  1 

 
Uznesenie č. 6/2016: 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania 
nájomných bytov  žiadosť Pro regionu, n.o.: „ SVETLUŠKA svieti pre všetkých už 10  
rokov“     b e r i e       n a    v e d o m i e      a odporúča schváliť v MsR a MsZ  dotáciu vo 
výške    5 000 €  s pripomienkou a úlohou pre pani riaditeľku, aby oslovila starostov obcí, 
ktorých občania sú klientmi zariadenia s požiadavkou o spolufinancovanie prevádzkových 
nákladov. 



K bodu č. 3: 
 

Pracovník oddelenia bytov Mgr. Rastislav Vartiak predložil členom komisie 
evidované zoznamy žiadateľov o pridelenie bytu za mesiac február 2016 (príloha č. 1) 
a marec 2016 ( príloha č. 2).  Členovia komisie využili možnosť pripomienkovať predložené 
žiadosti o pridelenie bytu. K uvedeným skutočnostiam Mgr. Vartiak poskytol vyjadrenia 
a zodpovedal otázky. Zároveň informoval prítomných o plnej obsadenosti mestských 
nájomných bytov. 

 
Uznesenie č. 7/2016: 
 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania 
nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   zoznam žiadateľov o pridelenie bytu podľa prílohy č. 1 
a prílohy č. 2     

 
 

K bodu č. 4: 
 
 Členovia  komisie dali pripomienku a odporúčanie pre poslancov MsR a MsZ, aby pri 
schvaľovaní projektov uprednostňovali tie, ktoré sú priamo určené pre občanov mesta Senica. 
  
 
 
K bodu č. 5: 
 
 Predseda komisie MUDr. Jozef Gembeš poďakoval všetkým členom a dohodol termín 
ďalšieho zasadnutia komisie na 25.04.2016 ( pondelok). 
 
 
 
 
 
V Senici, dňa 12.04.2016                                              Vypracovala: Mgr. Jana Madunická 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu za mesiac február 2016: 
 

1. H. Říhová, Senica 
2. I.  Jurigová, Senica 
3. N. Surovková, Senica 
4. G. Hrebenárová, Dojč 
5. J. Franková, Senica 
6. K. Khírová, Senica 
7. P. Valent, Senica 
8. J. Tomková, Jablonica 
9. V. Hosť, Senica 
10. J. Ferenčík, Š.Humence 
11. P. Ferenčíková, Senica 
12. E. Forišková, Senica 
13. P. Vacula, Senica 
14. Z. Bangová, Senica 

 
 
 
Príloha č. 2 
 
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu za mesiac marec 2016: 
 

1. B. Dobrucká, Senica 
2. K. Šebestová, Koválovec 
3. P. Končitík, Senica 
4. S. Filip, Senica 
5. O. Malíková, Senica 
6. A. Krupčíková, Senica 
7. M. Holič, Senica 

 


