
MSUST/ 15289/SOCSK/2656/2019 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 04.12.2019 

 
Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny 

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

Janovicová, Mgr. Lužná, p.  Mockovčiaková,  Mgr. Bublavá, Bc. Stančíková, Mgr. Sládková 

Ospravedlnení členovia: P. Zuzana Durcová, Bc. Fáberová 
Ostatní hostia:  p. M. Baranovičová, Ing. Antalová, Mgr.  Martinková, Mgr. Gavačová, zástupcovia 

dobrovoľníckych organizácií 

 

 

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. Návrh programového rozpočtu na rok 2020. 

6. Zhrnutie a vyhodnotenie aktivít a Komunitného plánu za rok 2019. 

7. Rôzne – podnety a pripomienky členov. 

8. Oceňovanie dobrovoľníkov. 

9. 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.  
P. Baranovičová informovala, že na komisiu pre sociálne veci a bývanie bola predložená 1 
žiadosť o predĺženie nájmu obecného bytu: 
p. E. Č., bytom Stará Turá, Gen. Štefánika č. 380, byt č. 7 – predĺženie o 1 rok 
Informácia z minulej komisie: 
Komisia pridelila 2-izbový nájomný byt na Ul. Mýtnej č. 537/54 p. M. S.,  
Pán M. S. uvedený byt odmietol s tým, že má záujem len o 3-izbový byt, preto bol nájomný 
byt pridelený žiadateľke p. J. K., ktorá bola navrhnutá komisiou na 2. mieste. 
 
 
3. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky. 

Dňa 04.12.2019 bola na Komisii pre sociálne veci a bývanie prejednávaná žiadosť pani M. J. 

o poskytnutie finančnej pomoci z charitatívneho účtu. Pani J. žiadala o poskytnutie finančnej 



pomoci z dôvodu, že chce absolvovať finančne náročnú liečbu ochrnutej ľavej ruky v sume 

500,-Eur, ktorú pri jej diagnóze skleróza multiplex nehradí zdravotná poisťovňa. Pani J. je 

vdova,  žije sama v byte, pomáha jej syn a sestry. Väčšinou dňa je však odkázaná sama na 

seba. Vzhľadom k tomu, že je imobilná na invalidnom vozíku, prejde cca iba 2-3 kroky a má 

ľavú ruku ochrnutú, zovretú  a má v nej kŕče, vkladá do liečby veľkú nádej, nakoľko pri 

úspechu liečby by sa výrazne zlepšili  jej sebaobslužné schopnosti. Príjem pani J. tvorí 

invalidný dôchodok vo výške 387,30 Eur a vdovský dôchodok v sume 141,10 Eur, t.j. spolu 

528,40 Eur. Náklady na domácnosť a lieky predstavujú sumu 345,-Eur.  

Komisia schválila finančnú pomoc v sume 300,-Eur, pani Gabriela Hučková by odporučila 

schváliť  pre pani J. vyššiu sumu. P. Pilátová navrhla, či by sa nedalo pomôcť aj tým, že by 

bol p. J. odpustený dlh na prerábku kúpeľne, keďže potrebovala bezbariérový prístup. P. 

Bublavá vyjadrila názor, že tým sa zhodnotil aj byt. P. Remiášová povedala, že bude o tejto 

situácii hovoriť s p. riaditeľkou Technoturu a bude nás informovať. 

 

 
4. Plánované aktivity sociálnej komisie do konca roka 2019. 

P. Antalová nás informovala, že pripravili poukážky pre seniorov , ktoré bude potrebné 
rozniesť. Členky komisie si rozdelili poukážky podľa ulíc v okolí miesta ich bydliska. Bude 
potrebné podpísať prevzatie. P. Bublavá informovala, že členky dostali mejlom rozpis služieb 
v stánku počas vianočných trhov, sú pripravené hrnčeky v ZOS, ktoré bude potrebné previezť. 
Informovala sa, či majú členky zdravotné poukazy a či bude dostatok pohárov (zostatok 
z minulého roka 1000ks, zakúpené nové Bio – 500 ks). Sociálne oddelenie pripravilo 
podklady pre vyplácanie príspevku pre ŤZP, ktorý bol odsúhlasený na minulom zasadaní 
komisie. Občania si môžu vyzdvihnúť tento príspevok v pokladni na MsÚ. 
 
5. Návrh programového rozpočtu na rok 2020. 

P. Sládková informovala, že návrh programového rozpočtu si môžu členky  pozrieť na stránke 

mesta, prvý návrh bol schválený na októbrovom zastupiteľstve, teraz jednotlivé oddelenia 

a organizácie predkladajú na schválenie  do zastupiteľstva textovú časť rozpočtu. 

 

6. Zhrnutie a vyhodnotenie aktivít a Komunitného plánu. 

P. Sládková požiadala členky komisie o zhrnutie aktivít sociálnej komisie za rok 2019 

a poďakovala p. Bublavej za spoluprácu, ktorá jej už zaslala podklady. Bližšie zhrnutie aktivít 

bude prezentované na stretnutí s dobrovoľníkmi. 

 

7. Rôzne – podnety a pripomienky členov. 

P. Halinárová dala podnet komisii, že v prípade potreby by komisia  mala rokovať o finančnej 

pomoci pre p. Miroslava Hargaša – navrhuje sumu 300€, vzhľadom na to, že manželka, ktorá 

zabezpečuje manželovi 24 hod. starostlivosti je po úraze. V prípade nevyhnutnosti komisia 

schválila 300€, danú situáciu bude monitorovať sociálne oddelenie.  

 

8. Oceňovanie dobrovoľníkov. 

P. Pilátová- predseda sociálnej komisie privítala prítomných hostí -prítomných 

poskytovateľov sociálnych služieb: Materské centrum ŽABKA, Diakonia pri ECAV Stará 

Turá, Denné centrum seniorov Stará Turá, Jednota dôchodcov z.o. Stará Turá, Slovenský zväz 



telesne postihnutých Stará Turá, Únia nevidiacich a slabozrakých, Belina Papraď n. o.,  

Švajčiarska misia viery - Prameň na Súši,  OZ Sluha, Klub abstinentov, Katolícka cirkev (p. 

Lužná).   

 P. zástupkyňa primátora Mgr. Gavačová sa v slávnostnom príhovore poďakovala prítomným 

členom a zástupcom dobrovoľníckych organizácií za ich činnosť a nezištnú pomoc. Spoločne 

s predsedníčkou komisie a vedúcou sociálneho oddelenia ocenili jednotlivých dobrovoľníkov 

malým uznaním a pripraveným darčekom. P. Sládková informovala prítomných o novej 

forme sociálnej služby pre seniorov „SOS gombík“. V budúcom roku sociálne oddelenie 

pripraví informačný leták o tejto službe, prípadne prezentáciu v Dennom centre a zistí 

prípadný záujem o túto službu. Jedná sa o zariadenie, ktoré má senior nainštalované v byte 

a zároveň má na ruke náramok, ktorý môže mať nonstop a na ktorom je gombík. V prípade 

jeho stlačenia je okamžite prepojený na centrálny dispečing, ktorý funguje nepretržite 24-

hodina odborne zdatný operátor zabezpečí okamžitú adekvátnu pomoc. Ďalej požiadala 

zástupcov jednotlivých organizácií o spoluprácu pri vyhodnotení Komunitného plánu rozvoja 

sociálnych služieb v našom meste za rok 2019 a zaslanie podkladov.  

Zástupcovia jednotlivých organizácií informovali o činnosti: p. Beláková upozornila na 

zmenu formy poskytovania sociálnej služby na Papradi – Zariadenie pre seniorov s kapacitou 

40 miest, názov BELLINA, n. o. 

P. Hrabovská –informovala o činnosti evanjelickej diakonie: organizujú  
 Zbierku potravín v Tescu 
 Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok - vianočné darčeky pre srbské deti 
 Vianočná kapustnica a pečivo - roznášanie po rodinách 
 Dvakrát do roka nedeľné popoludnie pre seniorov – jubilantov 
 Pravidelné roznášanie narodeninových pozdravov, spojené s ponukou návštevy, 

prípadne praktickej pomoci 
  Roznášanie vianočných a veľkonočných pozdravov do evanjelických domácností 
 Návšteva seniorov v okolitých domovoch sociálnych služieb 

P. Ferík – OZ SLUHA: informoval o službách, ktoré poskytujú občanom v rámci 

zapožičiavania rôznych kompenzačných pomôcok. Venujú sa aktívne deťom a s nacvičeným 

muzikálom vystupujú po rôznych miestach a taktiež sa venujú a zveľaďujú múzeum Kristíny 

Royovej.   

Švajčiarska misia viery - Prameň na Súši- zástupcovia organizácie informovali prítomných, že 

sa im podarilo zrekonštruovať priestory. Zapojilo sa veľa dobrovoľníkov. P. Oľga Muller 

porozprávala o tom, ako sa starali o dve deti, ktorým zomrela matka-dievča a chlapec. Dievča 

zostalo u nich a je veľmi šikovné, chlapec odišiel a dal sa na zlú dráhu, ale po rokoch sa teraz 

vrátil a chce sa polepšiť. 

P. Bublavá- informovala prítomných o činnosti sociálnej komisie a využívaní finančných 

prostriedkov z charitatívneho účtu- podpora táborov a podujatí pre deti s autizmom, so ZP 

(Otvorená náruč, Víkend pre deti s autizmom), podpora seniorov vo forme poukážok do 

lekárne, návštevy seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, finančná podpora občanov so 

ZP z charitatívneho účtu. Počas podujatí ponúkame deťom a rodičom rôzne terapie na 

zlepšenie zdravotného stavu, tvorivé činnosti na zlepšenie motoriky a pohybové aktivity. 

Rodičom ponúkame odborné konzultácie s pracovníkmi sociálneho odd. MsÚ v Starej Turej 

a pracovníkmi ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom, Centra špeciálno-pedagogického 



poradenstva zo Spojenej školy na Myjave a Súkromného centra špeciálno-pedagogického 

poradenstva v Kálnici. 

 

9. Záver. 

P. predsedníčka Ing. Pilátová poďakovala prítomným zástupcom a členom dobrovoľníckych 

organizácií za všetky činnosti a aktivity, ktoré vykonávajú dobrovoľne a nezištne v prospech 

iných, ktorí to potrebujú. Vyzdvihla, že ich  dobrovoľná práca je výnimočná, vysoko 

prospešná a zároveň je inšpiratívnym príkladom aj pre ostatných. Zaželala všetkým 

prítomným pokojný predvianočný adventný čas, ako aj príjemné prežitie vianočných sviatkov 

v kruhu svojej rodiny. 

 
 
V Starej Turej, dňa 09.12.2019  
 

Zapísala: Mgr. Sládková, tajomník komisie                        ........................................... 
 
Schválila: Ing. Mgr. Zdena Pilátová, predseda komisie     ........................................... 
 
 




