
MSUST/ 14818/SOC/2656/2019 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 13.11.2019 

Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny 

Bc. Fáberová, Mgr. Gajarová, Ing. Halinárová, Bc. Hučková, Ing. Mgr. Pilátová, 

Ing. Remiášová, p. Janovicová, Mgr. Lužná, p.  Mockovčiaková, p. Zuzana Durcová, Mgr. 

Bublavá, Bc. Stančíková 

     

Ospravedlnení členovia: 0 
Ostatní hostia:  p. M. Baranovičová, Ing. Antalová, Bc. Macúchová 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadania. 

2. Prerokovanie  žiadostí o predĺženie podnájmu, výmenu a pridelenie 

nájomných/obecných bytov.  

3. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky. 

4. Plánované aktivity sociálnej komisie do konca roka 2019. 

5. Zhrnutie a vyhodnotenie aktivít a činnosti komisie za predchádzajúce obdobie. 

6. Rôzne – podnety a pripomienky členov. 

7. Záver.  

 

1. Otvorenie zasadania. 

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

komisie, ktoré sa konalo v Zariadení opatrovateľskej služby. 

 

2. Prerokovanie  žiadostí o predĺženie podnájmu, výmenu a pridelenie 

nájomných/obecných bytov.  

P. Sládková informovala, že preverila nedoplatky, ktoré mali niektorí záujemcovia o predĺženie 

nájmu na minulom zasadnutí komisie - p. Jankovičová a p. Kouřil- k dnešnému dňu nemajú 

žiadne neuhradené pohľadávky voči mestu. 

P. Baranovičová informovala prítomných členov komisie o žiadostiach o predĺženie podnájmu. 

Komisia ich prerokovala a vyjadrila stanovisko nasledovne: 

Predĺženie nájmu v obec. bytoch –  B. Z., Gen.Štefánika č.380, S.T. - 1 rok 

                                                         P. D.,  Gen.Štefánika č.380, S.T  - 1 rok 

                                                        Z. R.,  Mýtna č. 595, ST.       -1 rok 

                                                               

Opakované pridelenie nájomných bytov -  S. Ď.,  Hlubockého 676/1 – 3 roky 

                              M. P.,  Mýtna 537/42   - 3 mesiace /už mal predĺženie o 1 rok/ 

 

Ukončenie nájmu v nájomných bytoch – M. U., Mýtna č. 537/48 S.T.  /3-izb. nájomný 

byt/  k 30.11.2019. 

Pridelenie doporučené soc. byt. komisiou : 



M. K.,  Gen. M. R. Štefánika č. 373, S.T. /nájomcu obecného bytu je potrebné presťahovať 

z Domu špecialistov č. 373, nakoľko sa bude rekonštruovať/, preto navrhujeme p. M. K. 

presťahovať do uvoľneného 3-izb. nájomného bytu, Ul. Mýtna č. 537/48 po p. M. U.. 

 

Ukončenie nájmu v nájomných bytoch – M. B., Mýtna č. 537/44, S.T. k 30.11.2019 . 

Pridelenie 2-izb. nájom. bytu doporučené komisiou: 

1. B. T., Mýtna 595, S.T. /výmena 1-izb. bytu na 2-izb. byt/ 

2. P. B., Hurbanova 3157/76, S.T.  

3. J. S., Viničky 23/36 

-G. Ž., Ul. Mýtna č. 534/54, Stará Turá – 2-izbový nájomný bytu k 30.11.2019 

Pridelenie 2-izbového nájomného bytu doporučené komisiou- nájom od 01.12.2019 

1. M. S., Papraď 1606, Stará Turá   /4 členná rodina, 2 deti/  -  poradové číslo v zozname 

18 

2. J. K., Hrachovište č. 325       /3 členná rodina, 2 deti/  -   poradové číslo v zozname 33 

3. B. K., Súš č. 2594 Stará Turá / 3 členná rodina, 2 deti/-                poradové číslo 

v zozname     20 

Doporučené pridelenie nájomcu do 1-izbového obec.bytu Mýtna č. 595 S.T. 
1. J. D., Hlubockého 676/1, S.T. 

2. M. P. , Gen.Štefánika č. 386/11, S.T. 

3. V. K., Holubyho 337/4, S.T.  

Pani A. S. , nájomníčka bytu č. 32 na prízemí BD Ul. Mýtna č. 534/54 v Starej Turej požiadala 

o výmenu uvedeného bytu nakoľko byt je vlhký. 

Nájomníčke bude doporučené využiť odvlhčovač, ktorý jej bol už ponúknutý z Mestského 

úradu S.T. a zároveň viac vetrať a kúriť.   

 

3. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky. 

P. Sládková informovala, že boli podané dve žiadosti – p. Galbavý Jaroslav, ktorý už má trvalý 

pobyt na Starej Turej a spĺňa podmienky pre pridelenie mimoriadnej sociálnej dávky. 

 P. Antalová informovala o šetrení z vykonanej terénnej návštevy u žiadateľa. Na základe 

zistení sme doporučili komisii schváliť mimoriadnu dávku vo výške 100€, ktorá bude použitá 

účelovo na zakúpenie zimného oblečenia. Komisia jednohlasne schválila vyplatenie MSD. 

Druhú žiadosť podala Gabriela Hučková, ktorá  nespĺňa podmienky, nakoľko nedoložila 

potrebné doklady a bude jej zaslaná výzva na doplnenie dokladovania výšky dávky 

v nezamestnanosti, prípadne príspevku na opatrovanie.  

P. Sládková informovala členky, že na MsÚ prišla žiadosť od p. Kútneho ohľadom odpustenia 

poplatku na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole (tzv. školné). Keďže p. Kútny nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, neexistuje 

žiadny právny predpis, na základe ktorého by sme mu mohli odpustiť úhradu tohto poplatku. 

Za minulý školský rok majú nedoplatok vo výške 192 € za dve deti (Aničku a Dominika). P. 

Kútny od septembra riadne pracuje a už zaplatil celý nedoplatok, ktorý im vznikol na strave aj 

v MŠ aj v ZŠ). Poplatky v tomto školskom roku si už musí riadne platiť, ale nakoľko nechceme, 

aby sa znovu ocitli v situácii dlžníkov a neplatičov, chcela by som dať návrh na  úhradu 

spomínaného nedoplatku vo výške 192€  z charitatívneho fondu. Tejto rodine už bola viackrát 

v minulosti poskytnutá sociálna pomoc či už vecnou alebo finančnou formou. P. Sládková má 

vyžiadať od otca doklad o príjme a o zamestnaní a upozorniť ich, že budú pravidelne 

kontrolovaní a sú povinní platiť všetky pohľadávky. Členky komisie schválili zaplatenie 

nedoplatku z charitatívneho fondu, p. Gajarová nesúhlasila. 

 

4. Plánované aktivity sociálnej komisie do konca roka 2019. 



P. Bublavá nás informovala o príprave  a organizácii vianočných trhov, ktoré sa budú konať 

14.12.2019.  Pošle všetkým členkám na mejl harmonogram aktivít a rozpis služieb v stánku. 

Informovala nás  o tom aké šálky sa budú predávať na vianočných trhoch (s motívom anjelika). 

Hodnota šálky je 2,70€. Oficiálne vianočné trhy začínajú o 9.00 hod. P. Gajarová upozornila, 

že by bolo vhodné, keby vianočný punč bol pripravený skôr ( o 8.00hod.) na základe skúseností 

z predchádzajúcich rokov. P. Macúchová zabezpečí nákup potravín, P. Bublavá chleba 

v Bzinskej pekárni- 5 ks, p. Lužná – oškvarkovú pomazánku, p. Stančíková, p. Janovicová, p. 

Lužná – príprava punču v kuchyni MŠ pri cukrárni. P. Bublavá, p.Antalová- zistí počet pohárov 

a hrnčekov z minulého roka, nádoby na punč, košíky, tácky. P. Bublavá- spolupráca SOŠ – 

žiaci na prenášanie punču. Členky komisie sa dohodli na cene hrnčeka – 3€, cena punču alko 

bez hrnčeka 3€, s hrnčekom 4€, nealko bez hrnčeka 2,50€ a nealko s hrnčekom3,50€. Je 

potrebné pripraviť priehľadnú nádobu na dobrovoľnú zbierku a trezor- pokladničku. Môžeme 

prispieť pečením koláčikov. 

P. Antalová informovala členky ohľadom poukážok pre seniorov v počet 48ks poukážok – 

rozdelí odovzdávanie podľa ulíc a pošle oznam- podpisuje sa prevzatie  a súhlas so 

spracúvaním osobných údajov. 

Oceňovanie dobrovoľníkov sa bude konať dňa 04.12.2019  o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke 

MsÚ. Predtým o 15.00 hod. sa bude konať zasadanie sociálnej komisie. P. Antalová 

informovala, že doposiaľ má navrhnutých 7 dobrovoľníkov na ocenenie. P. Halinárová navrhla, 

že za sociálnu komisiu by ocenila v tomto roku p. Stančíkovú a p. Barbušinovú. Darčeky 

a občerstvenie pripraví MsÚ. 

Členky komisie navrhli, že by bolo vhodné zorganizovať stretnutie s opatrovateľkami. P. 

Macúchová vyjadrila názor, že toto stretnutie by bolo vhodné a veľmi by si zaslúžili všetky 

tieto ženy uznanie, nakoľko každá jedna robí nad rámec svojich pracovných povinností. 

Predbežne sme sa dohodli, že toto stretnutie zorganizujeme v januári. 

P. Antalová nás informovala o ďalšej aktivite z charitatívneho fondu- podpora občanov s ŤZP- 

po diskusii a v súlade s finančnými prostriedkami na charitatívnom účte členky odsúhlasili 

finančnú čiastku 50€ pre všetkých občanov, ktorí sú na zozname – celkovo 40 osôb.  

 

5.Zhrnutie a vyhodnotenie aktivít a činnosti komisie za predchádzajúce obdobie. 

P. Bublavá pripravila DVD z jednotlivých aktivít, ktoré venovala členkám komisie –letný  tábor 

Stará Myjava, otvorená náruč  Podkylava a tábor Podvišňové – podujatie pre deti s autizmom. 

Poďakovala sa všetkým za spoluprácu pri organizovaní týchto podujatí. Informácie o činnosti 

sociálneho oddelenia a komisie prezentovala a  vyhodnotila aj p. Antalová  p. Bublavá 

v Staroturianskom spravodajcovi.  

 

6.Rôzne – podnety a pripomienky členov. 

P. Sládková požiadala o prípravu podkladov k vyhodnoteniu Komunitného plánu za rok 2019. 

Informovala členky o aktuálnom telefónnom čísle. 

 

7.Záver. 

P. predsedníčka poďakovala všetkým za účasť a p. Macúchovej za pohostenie. Členky komisie 

navštívili individuálne jednotlivých klientov v ZOS, s ktorými viedli rozhovory. 

V Starej Turej, dňa 15.11.2019  
 

Zapísala: Mgr. Sládková, tajomník komisie 

 

Schválila: Ing. Mgr. Zdena Pilátová, predsedníčka komisie 


