
Naša značka:16501/MSUST/SOCSKOLA/2073/2021 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 10.11.2021. 

Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny 

Ing. Mgr. Zdena Pilátová, p. Zuzana Durcová, Mgr. Júlia Bublavá, Bc. Helena Fáberová, Mgr. 

Mária Gajarová, Bc. Gabriela Hučková, p. Ivana Janovicová, Mgr. Jarmila Lužná, Bc. Elena 

Stančíková, Mgr. Ivona Martinková 

Ospravedlnení:  Ing. Anna Halinárová, p.  Mockovčiaková,  

Ostatní hostia:   Mgr.  Elena Sládková, Ing.  Jaroslava Antalová, Ing. Katarína Krištofíková 

Program: 

1. Otvorenie zasadania. 

2. Prerokovanie žiadostí o predĺženie podnájmu, výmenu a pridelenie nájomných/obecných 

bytov.  

3. Plán aktivít na december 2021, vianočný trh, charitatívna zbierka. 

4. Príprava organizácie distribúcie darčekových poukážok pre seniorov nad 85 rokov. 

5. Rôzne - pripomienky členov. 

6. Záver. 

 

1.  Otvorenie zasadania 

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

Informovala členky, že p. Ing. Anna Halinárová a pani Alena Mockovčiaková sa ospravedlnili 

a zasadania komisie sa dňa 10.11.2021 nezúčastnia.  

2. Prerokovanie žiadostí o predĺženie podnájmu, výmenu a pridelenie 

nájomných/obecných bytov.  

P. Pilátová požiadala členky komisie, aby prerokovali predložený materiál –  žiadosti 

o predĺženie nájmu nasledovne: 

- pani D., Gen. M.R. Štefánika, 2 osoby (1 dieťa), predĺženie o 1 rok 

- pani Z., Gen. M.R. Štefánika, 4 osoby (2 deti), predĺženie o 1 rok 

- pani D., Mýtna, 2 osoby (1 dieťa), predĺženie o 1 rok 

- pani S., Mýtna, 4 osoby  (3 deti), predĺženie o 1 rok 

- pán G., Mýtna, 3 osoby (1 dieťa), predĺženie o 3 roky 

- pani Ž., Mýtna, 4 osoby (2 deti), predĺženie o 3 roky 

- pani  H., Mýtna, 4 osoby (2 deti), predĺženie o 3 roky 

- pani  J., Mýtna, 2 osoby (1 dieťa) predĺženie o 3 roky.  

P. Pilátová požiadala členky komisie, aby prerokovali predložený materiál –  žiadosť o výmenu 

bytu nasledovne: 

- pán B., Hlubockého  (1 osoba), výmena dvojizbového bytu za 1 izbový  na  ul. Gen.  

M. R. Štefánika  s pani H. + 1dieťa,  pani H. má žiadosť o výmenu má  od 8.3.2021. 

 

Všetky členky sa vyjadrili, že odporúčajú predĺženie nájmu a výmenu bytu podľa predloženého 

návrhu. 

 

 



3. Plán aktivít na december 2021, vianočný trh, charitatívna zbierka. 

 

P. Pilátová požiadala členky komisie, aby  sa vyjadrili k organizácií vianočného trhu 2021, 

predaja vianočného punču  a možnosti charitatívnej zbierky.  

Pani Mgr. Bublavá informovala členky o tom, že komunikovala s pani Bc. Evou Adámkovou, 

riaditeľkou Domu kultúry Javorina ohľadom konania vianočných trhov 2021. Konanie trhov 

ako informovala pani Adámková sa zatiaľ pripravuje, ich skutočná realizácia však bude závislá 

od konkrétnej epidemickej situácie v danom čase. Trhové miesto by bolo ohraničené páskou 

a trhu by sa mohli zúčastniť návštevníci podľa aktuálnych opatrení.  Takéto pokyny zatiaľ 

dostali z RÚVZ Trenčín, MUDr. Bučková. Termín vianočných trhov je stanovený na 

11.12.2021. Pani Bublavá navrhla, že na trhu by sa predával vianočný punč do uzavretých 

jednorazových plastových pohárikov a potraviny by sa neponúkali žiadne. Nákup pohárikov 

zabezpečí organizačne i finančne pani Bublavá. Punč by sa varil v MŠ na Hurbanovej ulici. 

Pani Pilátová navrhla, že  v MŠ by sa všetkým, ktorí zabezpečujú predaj punču a charitatívnu 

zbierku  bol vykonaný antigénový test na COVID- 19. Vykonanie testu by realizovala p. Zuzana 

Durcová, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady. V stánku by bola zabezpečená dezinfekcia rúk. 

Pani Sládková uviedla, že zabezpečí prostredníctvom ZUŠ vytvorenie drobných darčekov pre 

občanov, ktorí prispejú do zbierky. Stánok bude označený i ceduľou  - Charitatívna zbierka, 

a v stánku budú k dispozícií pre občanov i informačné letáčiky o tom, ako sa nakladá 

s prostriedkami z charitatívnej zbierky. Návrh na vyhlásenie  charitatívnej zbierky budú 

odsúhlasovať poslanci MsZ Stará Turá na svojom najbližšom zasadnutí. Zbierka by bola 

uskutočňovaná do uzavretej  pokladničky. Predaj punču a zbierku budú v stánku zabezpečovať 

3 členovia, ktorí sa budú striedať po 2 hodinách. Výťažok z charitatívnej zbierky  sčítajú traja 

členovia sčítacej komisie navrhnutá ja pani Ing. Mgr. Zdena Pilátová, pani Mgr. Elena  

Sládková a pani Ing. Anna Halinárová.  

 

P. Pilátová dala hlasovať, kto je za  schválenie realizácie charitatívnej zbierky a predaj 

vianočného punču počas vianočného trhu 2021 a zloženie sčítacej komisie. 

Členky komisie jednohlasne schválili realizáciu charitatívnej zbierky a predaj vianočného 

punču počas vianočného trhu 2021 ako i zloženie sčítacej komisie. Skutočná realizácia 

uvedených aktivít však bude závislá od aktuálnej COVID situácie a epidemických opatrení.  

 

4. Príprava organizácie distribúcie darčekových poukážok pre seniorov nad 85 rokov. 

 

V mesiaci 11/2021 boli z charitatívneho účtu mesta zabezpečené darčekové poukážky pre 135 

seniorov nad 85 rokov na nákup v lekárni Dr. Max v hodnote 20,- Eur ( 2 x 10,-Eurová 

poukážka). Každý senior nad 85 rokov dostane 2 darčekové poukážky v hodnote 10,-Eur a malý 

pozdrav od mesta. Členky komisie sa dohodli na osobnej  distribúcií uvedených poukážok 

podľa ulíc a miestnych častí  a zabezpečia i  doklad, ktorým občan osvedčí prevzatie uvedeného 

darčeku a súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. 

z.  o ochrane osobných údajov.  

5.  Rôzne- pripomienky členov. 

 

Bez pripomienok.  

 

6.  Záver. 

P. predsedníčka Ing. Pilátová  poďakovala prítomným za účasť. 

 



V Starej Turej, dňa 10.11.2021  

 

Zapísala: Mgr. Ivona Martinková, tajomník komisie         ........................................... 

 

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


