
12825/SOCSK/1675/2020 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 03.06.2020. 

Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny 

 Ing. Halinárová, Bc. Hučková, Ing. Mgr. Pilátová,  p. Janovicová,  p.  Mockovčiaková,  Mgr. 

Bublavá, Bc. Stančíková, Mgr. Sládková, Mgr. Lužná, Bc. Fáberová. P. Durcová, 

Ospravedlnení členovia: Ing. Remiášová, Mgr. Gajarová 

Ostatní hostia:  PharmDr. Barszcz, p. M. Baranovičová,  Mgr.  Martinková, Ing. Antalová 

Program: 

1. Otvorenie zasadania. 

2. Prerokovanie  žiadostí o predĺženie podnájmu, výmenu a pridelenie 

nájomných/obecných bytov.  

3. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky. 

4. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia   o poskytovaných druhoch 

sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby na území mesta Stará Turá  

5. Rôzne – podnety a pripomienky členov. 

6. Záver.  

 

1. Otvorenie zasadania 

Predsedníčka komisie Ing. Mgr. Pilátová privítala prítomných na  zasadnutí komisie.  

 

2. Prerokovanie  žiadostí o predĺženie podnájmu, výmenu a pridelenie 

nájomných/obecných bytov 

 

Predvolanie na  komisiu dostala nájomníčka obecného bytu p. A. K., bytom Stará Turá, Ul. 

Mýtna : 

Dňa 1.6.2020 prišli 2 sťažnosti na p.  K., ktorá je nájomníčkou 1-izbového bytu , spolu so svojou 

maloletou dcérou N.Č.   Pani  K. je nájomníčkou uvedeného bytu od 1.4.2019. 

V prvej sťažnosti, ktorá je súčasťou tohto zápisu /č.j.12604/2020 - evidovaná e-mailom/  sa 

otec maloletej N. Č. pán V. Č. sťažoval, že p. A. K. v uvedenom byte nebýva a slúži na iné 

účely ako na bývanie .... 

Uvedené skutočnosti boli preverené pracovníkmi Mestského úradu v Starej Turej od 

obyvateľov uvedenej bytovky nebolo zistené, že by bol problém s p. K., taktiež ani Mestská 

polícia v Starej Turej neeviduje v uvedenom byte porušovanie nočného kľudu. Situáciu sme si 

overili aj osobným pohovorom na zasadnutí komisie pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom 

zastupiteľstve v Starej Turej dňa 3.6.2020.  

Pani A.  K. uviedla, že v uvedenom byte býva, ale cez deň s maloletou N.  Č.  je u svojej sestry 

a rodičov na Ul. Štúrovej v Starej Turej. Nakoľko bol problém ísť na detské ihrisko kvôli 

Corona vírusu, viac je u rodičov, ale večer ide do uvedeného bytu. 

Členom komisie p. K. prečítala SMS správy, ktoré dostáva na jej mobilný telefón  aj 

v neskorých večerných hodinách od p. V. Č. /správy boli veľmi vulgárne formulované na jej 



osobu/, bolo v nich aj vyhrážanie  a tiež kontaktuje aj jej rodičov SMS správami. Pán Č. 

pracuje  v zahraničí. 

Komisia pre sociálne veci a bývanie pri MsZ v Starej Turej p. K. odporučila, aby sa obrátila na 

Políciu SR a podala na p. V. Č. trestné oznámenie za ohováranie a vyhrážanie. 

Sťažnosť bola vyhodnotená komisiou pre sociálne veci a bývanie pri MsZ Stará Turá ako 

neopodstatnená. 

V druhej  sťažnosti, ktorá je súčasťou tohto zápisu /č. j. 12603/2020- evidovaná ako anonym, 

prišla e-mailom /  sa sťažovateľ sťažuje na tie isté problémy na p. A. K. že byt neužíva a využíva 

byt na víkendové párty. Uvedené nebolo zistené tak, ako je uvedené v 1. sťažnosti.  

Sťažnosť bola vyhodnotená komisiou pre sociálne veci a bývanie pri MsZ Stará Turá ako 

neopodstatnená. 

Komisia pre sociálne veci a bývanie jednohlasne odporúča predĺženie nájmu a opakované 

pridelenie bytov nasledovne: 

Predĺženie nájmu v obecných bytoch Ul. Mýtna č. 595, Stará Turá- predĺžený nájom o 1 rok: 

D. D., Z. K., P. V.              

Pridelenie nájomného bytu  – opakované, Ul. Mýtna č. 537 Stará Turá: 

L. H.  -  pridelený nájomný byt na 3 roky 

K. Ch.   -  na 1 rok /bezbariérový byt/ 

Pridelenie nájomného bytu – opakované, Ul. Hlubockého č. 306,  Stará Turá- pridelené 

nájomné byty na 3 roky : Z. B. , E. H. , L. S., L. B., D. R., D. D., O. G., S. C., J. 

T.                                 

O výmenu 2-izbového obecného bytu za väčší požiadala p. L. K., bytom Ul. Mýtna , nakoľko 

budú 4 členná rodina. Komisia konštatovala, že v súčasnej dobe nemáme  voľný 3-izbový byt. 

Ukončenie nájmu 2-izbového bytu , Ul. Mýtna  v Starej Turej: 

Pani Ľ. K. má predĺžený nájom len do 30.6.2020, nakoľko jej bol nájom v uvedenom byte 

predĺžený viac krát, napriek tomu že nespĺňala podmienky opakovaného pridelenia nájomného 

bytu. Na základe telefonickej informácie zo dňa 2.6.2020 p.  K. byt neodovzdá ani k 30.6.2020. 

TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá ako správca bytov bude postupovať v zmysle zákona. 

Nakoľko uvedený 2-izbový , Ul. Mýtna  bol pridelený p. S. O., bytom Stará Turá, /1 dospelý + 

2 deti/, bude zrušené rozhodnutie o pridelení uvedeného bytu. 

Dňa 3.6.2020 pred zasadnutím sociálno-bytovej komisie bolo oznámené p. M. O., že 31.8.2020 

ukončí nájom v 2-izbovom nájomnom byte, Ul. Hlubockého  v Starej Turej. 

Uvedený nájomný byt bude pridelený p.S. O.  /1 dospelý + 2 deti/ od 1.9.2020. 

3. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky. 

P. Martinková informovala prítomných o predložených žiadostiach nasledovne: 

1.  Žiadosť o mimoriadnu sociálnu dávku podaná dňa 24.04.2020 – E. J. 

Žiadateľ pán E. J., trvale bytom Komenského, 916 01 Stará Turá, slobodný, bezdetný. Pán J. 

v čase podania žiadosti uvádza, že do 20.04.2020 pracoval a v mesiaci 04/2020 dostal príjem 

zo závislej činnosti vo výške       ,-Eur. Pán J. je od 21.04.2020 v evidencií uchádzačov 

o zamestnanie na ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom a zároveň koná vo veci uplatnenia nároku  

o dávku v nezamestnanosti na Sociálnej poisťovni, pobočka Trenčín, pracovisko Nové Mesto 

nad Váhom.   Býva v podnájme a uvádza, že náklady na bývanie predstavujú sumu  450,-Eur 



mesačne. Mesto Stará Turá, Oddelenie školstva a sociálnych vecí   pána J. dňa 30.04.2020 

vyzvalo k doplneniu podania, a to:  

 -   potvrdenia  o výške príjmu zo závislej činnosti v mesiaci 1/2020, 2/2020, 3/2020 a 4/2020  

-   potvrdenia o evidencií na ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom  

- potvrdenia o uplatnení nároku na dávku v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne,    

pracovisko Nové Mesto nad Váhom   

Pán J. dňa 18.5.2020 čiastočne odstránil  nedostatky podania, nakoľko nedoložil potvrdenie o 

výške príjmu zo závislej činnosti v mesiaci 1/2020, 2/2020, 3/2020 a 4/2020. 

Dňa 01.06.2020  p. E. J. e-mailom oznámil, že z dôvodu nečinnosti zamestnávateľa nemôže 

predložiť potvrdenie o výške príjmov zo závislej činnosti. Mesto Stará Turá mu odporučilo 

obrátiť sa o pomoc v riešení uvedenej veci na Inšpektorát práce Trenčín. Nehnuteľný majetok 

nevlastní. 

V čase podania žiadosti pán J. svojim príjmom presiahol 1,8 násobok ŽM pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu. 

Pánovi J. bolo poskytnuté sociálne poradenstvo a doporučené, aby si na ÚPSVaR podal žiadosť 

o dávku v hmotnej núdzi. 

Sociálna komisia neodporučila priznanie mimoriadnej sociálnej dávky. 

2. Žiadosť o mimoriadnu sociálnu dávku podaná dňa 24.04.2020 – J. J.  

Žiadateľka pani  J. J., trvale bytom Komenského, 916 01 Stará Turá, rozvedená, bez ďalších 

spoločne posudzovaných osôb.  

Pani J.do 06.03.2020 poberala peňažný príspevok na opatrovanie vo výške 430,35 Eur 

vyplácaný  mesačne  pozadu. V mesiaci apríl 2020 jej peňažný príspevok na opatrovanie 

z ÚPSVaR  Nové Mesto nad Váhom vyplatený nebol. Bol jej vyplatený až v mesiaci 05/2020 

vo výške 860,70 Eur, t.j. suma 430,35 Eur + suma 430,35 Eur. Toto navýšenie príspevku na 

opatrovanie bolo z dôvodu doopatrovania opatrovanej osoby, ktorá dňa 06.03.2020 zomrela. 

V mesiaci podania žiadosti o mimoriadnu sociálnu dávku zo dňa 24.4.2020 pani J. nemala 

žiadny príjem, nakoľko jej príspevok na opatrovanie bol doplatený až v mesiaci 05/2020. Od 

07.03.2020 je v evidencií uchádzačov o zamestnanie a koná  vo veci uplatnenia nároku na  

dávku v nezamestnanosti na Sociálnej poisťovni, pobočka Trenčín, pracovisko Nové Mesto nad 

Váhom.    

V čase podania žiadosti pani  J.  svojim príjmom bola sumou  pod 1,8 násobkom ŽM pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu. Pani J. vlastní 3- izbový byt, ktorý užíva na bývanie. Iný majetok 

neudáva. Priemerný príjem pani J. za posledné tri kalendárne mesiace, ktoré predchádzajú 

mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o MDS bol vo výške 430,35 Eur mesačne, ktorý tvoril  

peňažný príspevok na opatrovanie.  

Pani J. bolo poskytnuté sociálne poradenstvo a doporučené, aby si na ÚPSVaR Nové Mesto 

nad Váhom  podala žiadosť o dávku v hmotnej núdzi. 

Sociálna komisia neodporučila priznanie mimoriadnej sociálnej dávky. 

 

 

3. Žiadosť o mimoriadnu sociálnu dávku podaná dňa 06.05.2020 – N. N. 



Žiadateľka pani N. N, trvale bytom M.R.Štefánika, 916 01 Stará Turá, slobodná, spoločne 

posudzovaná s dieťaťom do 25 rokov veku – D. T. Pani N. je na rodičovskej dovolenke a poberá 

rodičovský príspevok  od 01.01.2020 vo výške 370,-Eur mesačne. Iný príjem neudáva. Pani N. 

v mesiaci podania žiadosti o mimoriadnu sociálnu dávku preukázala konanie vo veci úpravy 

rodičovských  práv a povinností  a  určenia vyživovacej povinnosti pre svoje maloleté dieťaťa 

na Okresnom súde v Novom Meste nad Váhom. Pani N. zároveň koná vo veci uplatnenia 

nároku na prídavok na dieťa z Anglického kráľovstva. Žiadateľka býva spoločne so svojim 

synom u matky v 1-izbovom byte. Výšku nákladov na bývanie uvádza v  sume 130,-Eur 

mesačne. Pani N. nevlastní žiadny hnuteľný a ani nehnuteľný majetok.  

Z uvedeného vyplýva, že pani N.je  pod 1,8 násobkom životného minima  pre spoločne 

posudzované osoby.   

Sociálna komisia odporučila priznanie mimoriadnej sociálnej dávky vo výške 200,-Eur. 

4. Žiadosť o mimoriadnu sociálnu dávku podaná dňa 06.05.2020 – E.  P. 

Žiadateľka pani E. P.,  trvale bytom 916 01 Stará Turá, Papraď, vdova, bez ďalších spoločne 

posudzovaných osôb. Pani P.je poberateľkou starobného dôchodku od 01.01.2020 a vdovského 

dôchodku od 01.01.2020. Iný príjem neudáva. Pani P. nevlastní žiadny hnuteľný, ani 

nehnuteľný majetok. Býva v rodinnom dome, ktorý vlastnia jej deti. MSD chce použiť na nákup 

tuhého paliva – drevo. V čase podania žiadosti pani  P.  svojim príjmom bola  nad 1,8 násobkom 

ŽM pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 

Sociálna komisia neodporučila priznanie mimoriadnej sociálnej dávky. 

5. Žiadosť o mimoriadnu sociálnu dávku podaná dňa 28.05.2020 – M.  K. 

Žiadateľka pani M. K., trvale bytom M.R.Štefánika, 916 01 Stará Turá, vdova, spoločne 

posudzovaná s dieťaťom do 25 rokov veku – D.K., na ktorého poberá prídavok na dieťa vo 

výške 24,95 Eur mesačne. Dňa 02.03.2020 pani K. náhle zomrel manžel vo veku 43 rokov. 

Z uvedeného dôvodu koná na Sociálnej poisťovni, pobočka Trenčín, pracovisko Nové Mesto 

nad Váhom o vdovský a sirotský dôchodok. Pani K. žije spoločne so svojim 11 ročným synom 

v 2 izbovom byte, ktorého je i vlastníčkou. 

 V období od 10.12.2019 do 29.02.2020 bola p. K. práce neschopná, a v období od 16.03.2020 

do 30.04.2020 bola na ošetrovnom, nakoľko sa starala o syna, ktorý pre pandémiu koronavírusu 

nemohol navštevovať základnú školu. Príjem pani K. v mesiaci podania žiadosti 05/2020 

tvorila dávka nemocenského poistenia - ošetrovné vo výške 437,00 Eur a prídavok na dieťa vo 

výške 24,95 Eur. Iný príjem neudáva. Celkový príjem v mesiaci 05/2020 bol vo výške 461,95 

Eur.  

1,8 násobok sumy životného minima pre spoločne posudzované osoby predstavuje čiastku 

551,09 Eur (210,20 + 95,96 x 1,8). Z uvedeného vyplýva, že pani K. bola sumou pod 1,8 

násobkom životného minima pre spoločne posudzované osoby v mesiaci 05/2020. 

Priemerný príjem žiadateľky za posledné 3 kalendárne mesiace pred mesiacom, v ktorom bola 

podaná žiadosť o MSD je vo výške 503,03 Eur, čo pod 1,8 násobkom životného minima pre 

spoločne posudzované osoby vo výške 551,09 Eur.   

Sociálna komisia odporučila priznanie mimoriadnej sociálnej dávky vo výške 200,-Eur. 

6. Pani M. K. dňa 28.05.2020 zároveň podala žiadosť o finančnú pomoc z charitatívneho účtu 

mesta Stará Turá.  



Všetky podklady o sociálnej situácií pani K. pri posudzovaní nároku na finančnú pomoc z 

charitatívneho účtu mesta Stará Turá sú zhodné s údajmi uvedenými v žiadosti o mimoriadnu 

sociálnu dávku.    

Sociálna komisia schválila  sociálnu pomoc z charitatívneho účtu vo forme peňažnej 

dávky v sume 300,-Eur. 

4. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaných druhoch 

sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby na území mesta Stará Turá  

P. Sládková informovala prítomných, že pri návrhu úhrady za poskytovanie terénnej 

opatrovateľskej služby vychádzala z ekonomicky oprávnených nákladov za minulý 

kalendárny rok 2019, kde sa zvýšili náklady na hodinu opatrovateľskej služby oproti roku 

2018 zo 6,74€ na 8,35€. Na základe toho, že výška úhrady v minulých rokoch bola stanovená 

22% z EON na hodinu opatrovateľskej služby sme pri návrhu novej úhrady od 1.8.2020 

vypočítali 22% z EON za rok 2019, čo predstavuje sumu 1,80€/ hod. opatrovateľskej služby. 

Príspevok na rozvoz obedov navrhujeme, aby zostal nezmenený. 

P. Halinárová vyjadrila obavy, že pri zvýšení poplatku sa môže stať, že bude klesať počet 

klientov, ktorý sa už aj tak výrazne znížil oproti minulým rokom. 

P. Antalová informovala, že počet klientov sa znížil z dôvodu úmrtnosti a počet opatrovateliek 

sa znížil aj z toho dôvodu, že nemáme klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba 

v rozsahu napr. 6 a viac hodín. Väčšine klientov sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu 

1-2 hodiny, dvom klientom najviac v rozsahu štyroch hodín. Ďalším dôvodom, pre ktorý sa 

znížil počet klientov je, že sa zvýšil príspevok na zaopatrovanie poskytovaný Úradom práce, 

ktorý v poslednej dobe ľudia viac využívajú. 

Členky komisie ďalej diskutovali o tom, aký bude nárast poplatkov pre klienta. P. Sládková 

informovala, že sa jedná o nárast 6€  mesačne pri poskytovaní hodinovej služby denne. 

P. Sládková informovala, že v súčasnosti máme už len 7 opatrovateliek, nakoľko zomrel jeden 

klient, ktorému sa poskytovala služba na plný úväzok. Od 1.7.2020 by sme potrebovali prijať 

novú opatrovateľku, alebo aspoň zamestnanca na čiastočný úväzok, ktorý by zabezpečoval 

dovoz obedov pre seniorov z dôvodu, že jedna opatrovateľka odchádza na starobný dôchodok. 

Od septembra odchádza ďalšia zamestnankyňa na starobný dôchodok. Uvidíme podľa 

aktuálnej situácie, či bude potrebné prijímať ďalšiu opatrovateľku. 

Pripravili sme propagačné letáky za účelom rozšírenia opatrovateľskej služby. Zároveň by 

sme Vás chceli požiadať o spoluprácu pri ich distribúcii v rámci mesta i na kopanice.  

P. Pilátová pripomenula, že v roku 2019 rok sa komisia dohodla, že nebudeme zvyšovať 

poplatky za sociálne služby, nakoľko sa zvyšovali v roku 2018. P. Sládková upozornila, že 

v predloženej tabuľke majú členky prehľad, aké platby boli v minulosti, aké boli príjmy 

z úhrad klientov a aké boli náklady mesta. V roku 2018 sa zvyšovala úhrada o 0,10€ a minulý 

rok sa nezvyšovala. Ďalej informovala, že zvýšené náklady sú najmä z dôvodu nárastu miezd, 

ktoré sa vo verejnej správe každoročne zvyšujú o 10%. Mierny nárast miezd bol zapríčinený 

aj tým, že niektoré opatrovateľky neboli zaradené v súlade s katalógom pracovných činností, 

na základe čoho boli od 01.01.2020  preradené do tretej pracovnej triedy. 

P. primátor upozornil, že nie je správne, ak sa platby za služby neprehodnocujú a neupravujú 

priebežne podľa aktuálnej situácie. Mali by sa upravovať každoročne, aby nárast za úhrady 

nebol zrazu príliš veľký. 

P. Pilátová dala hlasovať za predložený návrh úhrady za terénnu opatrovateľskú 

službu. Všetky prítomné členky okrem p. Pilátovej schválili predložený návrh tak, aby úhrada 

za hodinu terénnej opatrovateľskej služby bola vo výške 22% z EON za rok 2019/ hodina 

op.služby,  čo predstavuje 1,80€/hod. OS. 



Za predložený návrh hlasovalo 9 členiek, jedna bola proti. 

P. Sládková informovala členky komisie o návrhu úhrad v Zariadení opatrovateľskej služby. 

EON v roku 2019 sa zvýšili oproti roku 2018 zo 755€ na 843€ na klienta/ mesiac. 

Po prepočítaní nákladov na jednotlivé činnosti podľa zákona o sociálnych službách 

navrhujeme zvýšiť úhradu za ubytovanie z pôvodných 60,5/m2 na 7€/m2 obytnej plochy. 

Náklady na pranie a upratovanie navrhujeme zvýšiť z 33€  na 35 € na mesiac na klienta 

a náklady na odborné činnosti navrhujeme zvýšiť podľa stupňa odkázanosti na základe 

zvýšenia priemerných nákladov na odborné činnosti na klienta oproti roku 2018 z 292,90€  

na náklady za rok 2019 vo výške 312,80€ na klienta. Náklady boli v minulosti vypočítané 

percentuálne podľa stupňa odkázanosti z priemerných nákladov na klienta. Pri výpočte návrhu 

novej úhrady boli zachované pôvodné percentá, pričom sme vychádzali z EON na odborné 

činnosti za rok 2019. 

P. Pilátová upozornila, že nakoľko sa v minulom roku zvyšovala úhrada za sociálne služby 

v zariadení ( zvyšovala sa úhrada za ubytovanie zo 6,22€  e na 6,50€ a úhrada za pranie z 20€ 

na 33 €, úhrada za odborné činnosti podľa stupňa odkázanosti sa nezvyšovala) a nezvýšili sa 

oproti minulému roku náklady mesta, nie je potrebné zvyšovať v tomto roku úhrady za služby. 

Členky komisie na základe nového návrhu úhrad vyjadrili obavy, či klienti budú mať dostatok 

finančných prostriedkov, keďže už teraz si niektorí hradia časť úhrady z úspor alebo 

prostredníctvom doplatku od príbuzných.  

P. Sládková informovala, že po konzultácii s vedúcou zariadenia p. Macúchovou je navýšenie 

prijateľné a klienti zvládnu toto navýšenie. Traja klienti doplácajú z vlastných úspor a návrh 

novej úhrady (navýšenie)  sa pohybuje v rozpätí od 15€  do 25 € mesačne.  

P. Halinárová požiadala o informáciu, ako by sa prejavilo navýšenie úhrad v rozpočte do 

konca kalendárneho roka. 

 Túto informáciu pripravíme do zasadnutia finančnej komisie. 

P. Pilátová dala hlasovať za predložený návrh úhrady v ZOS od 01.08.2020. 2 členky 

hlasovali za schválenie návrhu a 8 členiek neodporúča schváliť návrh novej úhrady. 

 

5. Rôzne – podnety a pripomienky členov. 

P. Lužná navrhla, že by bolo vhodné informovať klientov o zmenách v úhradách za 

opatrovateľskú službu primeraným spôsobom. 

P. Pilátová sa spýtala členiek na názor ohľadom organizovania  letných táborov a aktivít. 

Členky sa vyjadrili, že vzhľadom na situáciu,  ktorá je v tomto roku, neodporúčajú organizovať 

tieto aktivity a aj vzhľadom na časovú náročnosť na ich prípravu. P. Bublavá informovala 

o plánovaných podujatiach na budúci rok: Podkylava 29.mája 2021 a Podvišňové – autisti 20. 

– 22. 8.2021. 

 

5. Záver. 

P. predsedníčka Ing. Pilátová poďakovala prítomným za účasť. 

 

V Starej Turej, dňa 09.06.2020 

Zapísala: Mgr. Sládková, tajomník komisie                        ........................................... 

 

Schválila: Ing. Mgr. Zdena Pilátová, predseda komisie     ........................................... 


