
Naša značka:15843/2073/2021 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 13.10.2021. 

Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny 

Bc. Hučková, Ing. Mgr. Pilátová, Ing. Halinárová, Mgr. Sládková,  Mgr. Gajarová, Mgr. Lužná,  

Bc. Fáberová, Bc. Stančíková 

Ospravedlnení: Mgr. Bublavá, p. Durcová, p. Janovicová, p.  Mockovčiaková,  

Ostatní hostia:   Mgr.  Martinková, Ing. Antalová 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadania. 

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

bytov.  

3. Vyjadrenie komisie k schvaľovaniu finálnej verzie Komunitného plánu rozvoja sociálnych 

služieb na roky 2022-2030. 

4. Zmena trvalého pobytu klientov v zariadení. 

5. Rôzne- pripomienky členov. 

6. Záver. 

 

1. Otvorenie zasadania 

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

Informovala členky, že p. Bublavá sa nemôže z technických príčin zúčastniť komisie, ale 

prostredníctvom tel. hovoru bude informovať o plánovaných podujatiach. 

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: 

- Č. Z., Mýtna , 1 osoba, predĺženie o 3 roky 

- D. P., Gen. M.R. Štefánika, 5 osôb, predĺženie o 1 rok 

- R. J., Mýtna, 3 osoby, predĺženie o 3 roky 

Všetky členky sa vyjadrili, že odporúčajú predĺženie nájmu podľa predloženého návrhu. 

P. Pilátová upozornila, že pani Ing. Katarína Krištofíková opätovne neprišla na zasadnutie 

komisie a ani sa neospravedlnila, len poslala mailom žiadosti o predĺženie nájmu. Doteraz vždy 

chodila pracovníčka, ktorá má túto agendu na starosti. Požiadala, aby sa p. Krištofíková K. 

zúčastňovala na rokovaniach komisie.  

 

 

 

3. Vyjadrenie komisie k schvaľovaniu finálnej verzie Komunitného plánu rozvoja 

sociálnych služieb na roky 2022-2030. 

P. Pilátová požiadala členky komisie, aby vyjadrili pripomienky k predloženému materiálu, 

ktorý bol zaslaný všetkým členkám elektronicky. KPSS je podľa p. predsedníčky spracovaný 



veľmi kvalitne, podrobne a prehľadne, zahŕňa  všetky oblasti a obsahuje potrebné náležitosti. 

Vyjadrila pochvalu a poďakovanie spracovateľom predkladaného materiálu. P. Sládková 

informovala, že hlavným tvorcom je Ing. Antalová, ale na príprave sa podieľali všetci 

zamestnanci oddelenia. Ďalej informovala, že pri príprave KPSS sme vychádzali z analýzy 

potrieb občanov a súčasného stavu poskytovania sociálnych služieb v našom meste. 

Spolupracovali sme aj s inými oddeleniami a organizáciami,  ÚPSVaR, sociálnou poisťovňou. 

Pri plánovaní nových cieľov sme zapracovali reálne požiadavky a potreby občanov do akčného 

plánu, ktorý ešte prerokujeme s vedením mesta. V rámci finančných možností, rozpočtu 

a dotácií sa budeme snažiť naďalej udržiavať existujúce sociálne služby, ktoré plánujeme 

rozvíjať o nové druhy. V najbližšom období mesto plánuje vybudovať nové zariadenie pre 

seniorov s kapacitou 40 miest, zriadenie prepravnej služby-sociálneho taxíka, podpora 

asistovaného života seniorov v rámci projektu TSK. 

Členky sa informovali, čo znamenajú vyznačené ciele v materiáli. Tieto ciele sú ešte 

predmetom rokovania s vedením mesta. Niektoré ciele (napr. detské jasle...) sme zapracovali 

z dôvodu, aby boli väčšie možnosti rozšíriť sociálne služby napr. aj pre neverejných 

poskytovateľov. 

P. Antalová zapracuje do materiálu formálne pripomienky členiek, ktoré boli zaslané e-mailom. 

 

P. Pilátová dala hlasovať, kto je za  schválenie takto predloženého materiálu. 

Komisia pre sociálne veci a bývanie pri  MsZ v Starej Turej na svojom zasadnutí prerokovala 

návrh Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb na roky 2022-2030. 

                                       a odporúča  MsZ v Starej Turej  tento návrh schváliť 

4. Zmena trvalého pobytu klientov v zariadení. 

P. Sládková požiadala členky komisie o schválenie návrhu na zmenu trvalých pobytov klientov, 

ktorí sú umiestnení v Zariadení opatrovateľskej služby v Starej Turej a majú tam aj trvalý 

pobyt. Ide o klientov M. S., M. M., J. M. Z dôvodu zmeny zdravotného stavu klientov 

predpokladáme ich umiestnenie v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je TSK. Pri umiestnení 

klientov do zariadenia, ktorého poskytovateľom je iný verejný alebo neverejný poskytovateľ je 

výhodnejšie, ak majú klienti pobyt na Mesto Stará Turá a nie na konkrétne zariadenie, v ktorom 

sú momentálne umiestnení. S tým súvisí aj vybavenie dokladov-občianskych preukazov, ktoré 

títo klienti momentálne ešte nemajú. 

Členky komisie schválili vykonať zmenu trvalého pobytu horeuvedených občanov zo ZOS 

Stará Turá na Mesto Stará Turá. 

 

5. Rôzne- pripomienky členov. 

P. Bublavá telefonicky informovala členky, že po rozhovore s p. riaditeľkou DK Javorina 

predpokladajú, že na vianočných trhoch by sa mohol predávať v rámci komisie vianočný punč 

do uzatvorených pohárov so slamkou. Členky komisie podporili tento návrh, bližšie sa 

rozhodne v polovici novembra podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. 

P. Pilátová navrhla, aby diskutovali o podpore občanov z charitatívneho účtu. Členky 

diskutovali o najvýhodnejšej forme pomoci a dohodli sa, že podporia seniorov formou 

poukážok. P. Martinková informovala o výške FP na charitatívnom účte. Navrhli, aby zostalo 

na účte 3000€ a ostatné FP vo výške 2800€ sa použijú na poukážky pre seniorov. Oddelenie 

školstva a sociálnych vecí v spolupráci s matrikou pripraví zoznamy seniorov podľa vekových 

kategórií a zašle elektronicky na vedomie všetkým členkám počty v jednotlivých kategóriách. 

Na základe toho sa rozhodne, ktorá skupina občanov bude podporená a v akej výške. Poukážky 

budú seniorom doručené v priebehu decembra.  



P. Pilátová navrhla, aby školy pripravili pre seniorov vianočné pozdravy. P. Sládková zabezpečí 

prípravu pozdravov, prípadne programu pre seniorov. V minulom roku sme sa zapojili do 

projektu „koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ v spolupráci s OZ Neofelis  a so 

školami. V tomto roku nebudeme organizovať túto aktivitu. 

 

P. Sládková informovala, že plánujeme stretnutie p. primátora so seniormi v Dennom centre 

a v ZOS, pripravili sme občerstvenie, pozdravy  a malé darčeky. Využili sme dotáciu z 

MPSVaR SR na odmeny pre opatrovateľky  prostredníctvom portálu „Pomáhame ľuďom“. 

 

6. Záver. 

P. predsedníčka Ing. Pilátová navrhla ďalší termín komisie na 10.11.2021 a poďakovala 

prítomným za účasť. 

 

V Starej Turej, dňa 20.10.2021  

 

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

 

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


