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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 07.06.2017 

 

Prítomní: Mgr. Júlia Bublavá, Bc. Elena Stančíková, Mgr. Jarmila Lužná,  Ing. Zdenka 

Pilátová, Mgr. Mária Gajarová, Alena Mockovčiaková, Bc. Helena Fáberová Ing. Lívia 

Galovičová, Mgr. Ivona Barbušinová 

 

Neprítomní:  

Hostia: Ing. Anna Halinárová, Ing. Jaroslava Antalová, Erika Haluzová, Ľudmila Klempová  

 
Program: 

1. Otvorenie zasadania 

2. Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu 

3. Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky 

4. Zhodnotenie podujatia Otvorená náruč 2017 

5. Rôzne – podnety a pripomienky členov 

6. Ukončenie zasadania 

 
1.  Predsedníčka komisie Mgr. Bublavá privítala prítomných.  Po úvodnom zahájení 

zasadnutia členky komisie spoločne prerokovali a schválili program komisie. 

 

2.  Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:     

H. L.  Stará Turá – schválené predĺženie nájmu o 3 roky, 

M. P. Stará Turá – schválené predĺženie nájmu o 3 roky. 

Žiadosť o predĺženie nájmu podala  H. E. Stará Turá, ktorej končí podnájom dňa 

30.6.2017. Vzhľadom k tomu, že menovaná už nespĺňa podmienky stanovené vo VZN č. 

1/2016 – Nar. o obecných bytoch, na čo bola upozornená, členky hlasovali o jej žiadosti 

s výsledkom:  

za vyhovenie žiadosti a predĺženie podnájmu: 1,  

proti vyhoveniu žiadosti a nepredĺženia podnájmu: 5, 

zdržal sa hlasovania: 1.  

V súvislosti s výsledkom hlasovania bol na uvoľnený byt po H. E. schválený návrh nového 

podnájomníka:        

V. A., Stará Turá.  

 

Ďalej odporúča návrh budúcich podnájomníkov na nový bytový dom na Hlubockého ul. č. 

306/27, ktorý pravdepodobne v tomto roku prejde do vlastníctva mesta Stará Turá. Zoznam 

nájomníkov je v prílohe.  
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3. V tomto bode členky prerokovali nasledovné žiadosti občanov mesta o sociálne dávky 

a jednomyseľne prijali nasledovné stanovisko:         

S. A. Stará Turá – doporučili priznať mimoriadnu sociálnu dávku 100 € peňažnou formou 

na požadovaný účel.    

T. E., Stará Turá – nedoporučili priznať jednorazovú dávka v hmotnej núdzi na 

požadovaný účel – na nájomné, aj vzhľadom k tomu, že žiadateľka je dlhodobo  v hmotnej 

núdzi a teda sa momentálne neocitla v nepriaznivej životnej situácii. Žiadateľke 

odporúčajú pri podaní žiadosti zvážiť, aby účel, na ktorý žiada finančnú pomoc bol v súlade 

s podmienkami vo VZN č. 7/2014 – Nar. o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi...     

 

4. V tomto bode všetky prítomné dámy, ktoré boli zároveň aktívnymi účastníčkami podujatia 

„Otvorená náruč 2017“ v Podkylave, spoločne zhodnotili priebeh akcie, ktorej sa 

zúčastnilo cca 200 osôb. Jednotlivé pripomienky a postrehy budú zohľadnené pri plánovaní 

ďalšieho ročníka. Mgr. Bublavá ako autorka a tvorca tohto projektu vyslovila poďakovanie 

všetkým, ktorí sa pričinili o to, že aj tento ročník bol úspešný a podľa reakcií samotných 

hostí prevýšil ten predchádzajúci.  

Jednomyseľne schválili použitie finančných prostriedkov v sume 238,33 Eur 

z charitatívneho účtu, ktoré boli použité na úhradu nápojov, ovocia a pochutín na 

„Otvorenej náruči“  

 

5. V bode rôzne zaznela informácia, že sa začali objavovať sťažnosti na p. B. zo strany 

susedov, pretože v nájomnom byte chová mačky, ktoré obťažujú znečisťovaním 

a zápachom okolie. Členky doporučili, aby správca bytov upozornil podnájomníka na 

problém a ak sa situácia napriek tomu nezlepší, prizvať ho na zasadnutie komisie.   

Ďalšia informácia bola o situácii v riešení vlhkého bytu na Mýtnej 595, kde zo strany 

oslovenej stavebnej firmy neprišla žiadna kalkulácia na rekonštrukciu a odstránenie 

vlhkosti. Členky navrhli, aby príslušné oddelenie oslovilo inú firmu.  

Poslednou informáciou bol pripravovaný zber šatstva v meste pre Diakoniu Broumov, 

ktorý sa uskutoční v stredu 12.7.2017 v čase od 14:00 do 18:00, na ktorom sa  budú 

podieľať členky komisie a pracovníčky sociálneho oddelenie MsÚ. Soc. odd. zabezpečí 

informovanosť občanov (letáky, rozhlas) o pripravovanej zbierke a rovnako aj členky túto 

informáciu posunú vo svojom okolí.    

 

6. Predsedníčka komisie sa s prítomnými rozlúčila so želaním prežitia príjemného leta, 

pretože nasledujúce zasadanie komisie je naplánované až v septembri 2017. Rokovanie 

komisie ukončila o 19,00 h. 

 

Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie:  streda 06.09.2017 o 15,30 hod.                                                      

 

V Starej Turej, dňa 08.06.2017  

Zapísala: Mgr. Barbušinová  

Schválila: Mgr. Bublavá    

 


