
6792/SOCSK/1675/2020 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 04.03.2020. 

Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny 

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

Mockovčiaková,  Mgr. Bublavá, Bc. Stančíková, Mgr. Sládková, Mgr. Lužná, Bc. Fáberová 

Ospravedlnení členovia: Ing. Remiášová, Mgr. Gajarová 

Ostatní hostia:  p. M. Baranovičová,  Mgr.  Martinková,  

Program: 

1. Otvorenie zasadania. 

2. Prerokovanie  žiadostí o predĺženie podnájmu, výmenu a pridelenie 

nájomných/obecných bytov.  

3. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky. 

4. Rôzne – podnety a pripomienky členov. 

5. 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 

Predĺženie nájmu v obecných bytoch na Ul. Mýtna č. 595, Stará Turá: 

P. J., D.T., D.Z.       - 1 rok 

 

Predĺženie nájmu v obecných bytoch na Ul. Gen.M.R.Štefánika č. 380, Stará Turá: 

E.J., G.E.                 -  1 rok 

 

Opakované pridelenie nájomného bytu Ul. Mýtna č. 537/42, 44, 48, 54, Stará Turá: 

J. B.  (bezbariérový byt)    - 1 rok 

Č. G.                                  - 3 roky 

V.J.  (bezbariérový byt)       - 1 rok  

K.R.                                    - 3 roky 

 

Pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 14, Ul. Mýtna č. 537/48, Stará Turá (voľný od 

1.5.2020): 

1. O. S.                         - (1 dospelý + 2 deti) 

2. K. K.                        - (1 dospelý + 2 deti) 

3. S.J.                           - (2 dospelý + 1 dieťa) 

 

 

Žiadosť o výmenu 1-izbového nájomného bytu na Ul. Mýtnej č. 537/42 v Starej Turej za 2-

izbový nájomný byt: 



O výmenu požiadala p. P.K., ktorá býva v nájomnom byte s 1 dieťaťom. Komisia konštatovala, 

že v súčasnej dobe nemáme voľný väčší byt. 

 

Informácia k ubytovaným na Dome špecialistov na Ul. Gen. M.R. Štefánika č. 373 v Starej 

Turej, nakoľko budova sa bude prerábať na nájomné byty: 

Podľa podkladov z TECHNOTURU s.r.o. Stará Turá, ktorý je správcom ubytovne: 

- t. č. je v Dome špecialistov č. 373 ubytovaných 19 mužov,  

- z toho si 13 mužov si podalo žiadosť o obecný byt v Starej Turej, 

- a 6 mužov si žiadosť o obecný byt zatiaľ nepodalo. 
 

6. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky. 

Mgr. Martinková-referent oddelenia školstva informovala členky komisie o žiadostiach 

o jednorazové sociálne dávky. 

Žiadosť o finančnú pomoc z charitatívneho účtu mesta  podal dňa  3.3.2020 E. B., je 

polosirota, matka zomrela otec sa o neho vôbec nezaujíma, žiadnym spôsobom ho nekontaktuje 

a ničím mu nepomáha. V súčasnosti študuje v treťom ročníku na Strednej odbornej škole v 

Starej Turej. Je ťažko zdravotne postihnutý.  

Uvedené finančné prostriedky by chcel použiť na úhradu obedov v školskej jedálni v SOŠ Stará 

Turá, nakoľko na úhradu obedov nemá finančné prostriedky a musí jesť len suchú stravu.    

Výška výdavkov na stravu do konca roka 2020 by predstavovala cca 260,-Eur. 

Komisia jednohlasne  odporúča schválenie finančného príspevok na úhradu obedov pre 

žiadateľa. 

Dňa 5.2.2020 podal žiadosť o mimoriadnu sociálnu dávku pán J.Ť, starobný dôchodca, 

poberá starobný dôchodok, iný príjem nemá. Mimoriadnu sociálnu dávku chce použiť  

na nákup tuhého paliva.  Komisia odporúča schváliť mimoriadnu sociálnu dávku na nákup 

paliva na kúrenie  vo výške 100€, nakoľko p. Ťažký sa momentálne nachádza vo veľmi zlom 

zdravotnom stave a je pripútaný na lôžko, potrebuje 24 hodinovú starostlivosť. 

Dňa 26.02.2020 podala žiadosť o mimoriadnu sociálnu dávku pani B.T., je slobodná,  žije  

so svojou maloletou dcérou , otec dieťaťa  nie je uvedený. Mimoriadnu sociálnu dávku chce 

použiť  na ošetrenie zubov u lekára, nakoľko na toto ošetrenie nemá financie, z dôvodu, že sa 

sťahovala čo jej spôsobilo zvýšené finančné výdavky. Komisia neodporúča schváliť 

mimoriadnu sociálnu dávku z dôvodu, že sa v tomto prípade nejedná o naliehavú úhradu 

výdavkov súvisiacich so sociálnou alebo mimoriadnou udalosťou, v dôsledku ktorej sa občan 

ocitol v nepriaznivej sociálnej situácii. 

Na zasadnutí sociálnej komisie bola opätovne prerokovaná žiadosť o finančnú pomoc, 

ktorú podal dňa 17.12.2019 pán J.M., z dôvodu požiaru jeho rodinného domu. O tejto 

žiadosti rokovala komisia pre sociálne veci a bývanie už na svojom zasadaní dňa 15.1.2020, 

kde bolo rozhodnuté, že k predmetnej žiadosti zaujme komisia stanovisko až  po predložení 

dokladov z poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa, kde mal pán M. poistený dom. Pán M. 

telefonicky oznámil dňa 04.03.2020, že písomné stanovisko o poistnom plnení z uvedenej 

poisťovne zatiaľ nedostal. Pán M. v priebehu mesiaca január a február 2020 priebežne 

predkladal doklady o zmene svojich príjmov, trvalého a prechodného pobytu, doklady o konaní 

na poisťovni Allianz – Slovenská sporiteľňa a zmluvy o ubytovaní, ako i doklad o návrhu. 

 

4. Rôzne – podnety a pripomienky členov. 

P. Pilátová upozornila, že nás v nasledujúcom období čaká veľa aktivít, ktoré je potrebné 

pripraviť a zabezpečiť. Požiadala p. Bublavú, aby nás informovala o projektoch a letných 

táboroch pre deti.  



 OZ Čmelík organizuje pobytový tábor na Duchonke pre deti ŤZP v dňoch 3.8.-

7.8.2020. Výška príspevku na dieťa je predpokladaná vo výške 200€ na dieťa. P. 

Bublavá vypracuje projekt na nadáciu život  k tomuto podujatiu . 

 27.6.2020 – sa bude konať Podujatie Otvorená náruč pre deti s ŤZP a ich rodičov, 

v Agrofarme a v Penzióne Adam v Podkylave 

Komisia sa dohodla, že tento rok nebudeme organizovať letný tábor pre deti zo 

sociálne odkázaných rodín.  

 P. Bublavá informovala členky, že je odoslaný projekt na TSK na podporu podujatia 

pre deti s autizmom v Podvišňovom. 

Na podporu týchto  aktivít sme oslovili aj sponzorov, nakoľko sa tento rok nekonal tradičný 

ples a tým sa nám znížili aj príjmy na charitatívnom účte. Spoločnosť Magna sľúbila finančnú 

pomoc, oslovíme spoločnosť Hela, dostali sme sponzorský dar od firmy JUSTUR a Elster. 

Komisia sa dohodla, že tento rok nebudeme organizovať letný tábor pre deti zo sociálne 

odkázaných rodín.  

P. Sládková informovala členky, že prostredníctvom mejlu zaslala materiál na nasledujúce 

rokovanie MsZ- Vyhodnotenie KPSS  požiadala ich, aby sa s týmto materiálom oboznámili. 

5. Záver. 

P. predsedníčka Ing. Pilátová poďakovala prítomným za účasť. 

 

V Starej Turej, dňa 09.03.2020 

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

 

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


