
MSUST/ 14179 /SOC/2656/2019 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 09.10.2019 

 
Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny 
Bc. Fáberová, Mgr. Gajarová, Ing. Halinárová, Bc. Hučková, Ing. Mgr. Pilátová, 
Ing. Remiášová, p. Janovicová, Mgr. Lužná, p.  Mockovčiaková 
     
Ospravedlnení členovia: p. Zuzana Durcová, Mgr. Bublavá, Bc. Stančíková 
Ostatní hostia: PharmDr. Barszcz, p. L. Galbavá, Ing. Antalová,  

 

Program: 

1. Otvorenie zasadania. 

2. Prerokovanie  žiadostí o predĺženie podnájmu, výmenu a pridelenie 

nájomných/obecných bytov.  

3. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky. 

4. Prerokovanie využitia FP z charitatívneho fondu a s tým súvisiace aktivity. 

5. Prerokovanie návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky. 

6. Návrhy na oceňovanie dobrovoľníkov. 

7. Rôzne – podnety a pripomienky členov. 

8. Záver.  

 
1.Predsedníčka komisie Ing. Mgr. Pilátová privítala prítomných, navrhla zmenu programu 
v druhom bode ohľadom kritérií a plánu do budúcnosti ako prideľovať byty. Členovia komisie  
spoločne prerokovali a schválili program komisie aj s navrhovanou zmenou. 
 
2.P. Pilátová  požiadala p. Halinárovú, aby sa pokúsila zistiť, ako to funguje a ako tento 
proces prebieha v iných mestách a následne nás o tom informovala. P. Halinárová upozornila, 
že komisia a poslanci nie sú kompetentní rozhodovať o prideľovaní bytov, môžeme len 
odporúčať. Hovorilo sa o tom na poslednom zastupiteľstve a vyplynulo to z upozornenia 
prokurátora, že v prípade rozhodnutia, ktoré sa vydáva v zmysle zákona o správnom konaní, 
rozhoduje primátor. 
     P. primátor upozornil, že vzhľadom na prípravu nových bytov v centre mesta by bolo 
vhodné zamyslieť sa nad tým, do akej miery a ako vytvoriť kritériá pre prideľovanie bytov. 
O rok bude nová situácia a dovtedy by sme mali premyslieť podmienky a urobiť analýzu, aby 
to bolo objektívne a spravodlivé voči všetkým žiadateľom. Vždy doteraz sa uprednostňovali 
žiadatelia v nepriaznivej životnej situácii (rodičia s maloletými deťmi) a tak napr. mladí 
bezdetní ľudia, ktorí majú podanú žiadosť aj dlhodobo, nemajú šancu na pridelenie bytu. Bola 
predstava vytvoriť novú komisiu pre prideľovanie bytov, ale zatiaľ to zostáva v kompetencii 
komisie pre sociálne veci a bývanie v tom zmysle, že na rozhodnutí sa nebude uvádzať, že 
komisia rozhodla, ale odporúča. 



P. Pilátová upozornila, že zasadnutie komisie pre sociálne veci a bývanie býva vždy každú 
prvú stredu v mesiaci. Vzniklo nedorozumenie v komunikácii, nakoľko p. Sládková vykonáva 
túto funkciu krátko. P. Sládková  mala informáciu, že zasadnutie komisií sa koná vždy pred 
zastupiteľstvom, nakoľko komisia dáva výstup pre zastupiteľstvo, ktoré sa koná 31.10.2019. 
V dôsledku toho mala za to, že komisiu stačí pozvať v polovici októbra. Dohodli sme sa 
naďalej na tom, že komisia bude zasadať vždy prvú stredu v mesiaci, prípadne podľa potreby. 

 
  

1. Prerokovanie  žiadostí o predĺženie podnájmu, výmenu a pridelenie 

nájomných/obecných bytov.  

P. Galbavá informovala prítomných členov komisie o žiadostiach o predĺženie podnájmu. 
Komisia ich prerokovala a vyjadrila stanovisko nasledovne:  
a/ žiadosť o predĺženie podnájmu v byte a jednomyseľne odporúčajú schváliť:     
Z. J., Mýtna 537/46, Stará Turá – 3 roky (vyzvať a skontrolovať úhradu za smeti vo výške 
64,50€) 
A. S., Mýtna 537/54, Stará Turá – 1 rok 
R. T., Mýtna 537/42, Stará Turá – 3 roky 
A. Š. , Mýtna 537/42, Stará Turá – 3 roky 
N. G., Gen. M. R. Štefánika 380/45, Stará Turá – 1 rok 
J. K. , Gen. M. R. Štefánika 380/45, Stará Turá – 1 rok (skontrolovať úhradu za smeti II. 
polrok) 
R. D., Gen. M. R. Štefánika 380/45, Stará Turá – 1 rok 
Ľ. K. , Mýtna 537/48, Stará Turá – do 31.1.2020 s upozornením, že si má svoju bytovú otázku 
riešiť podnájmom - presahuje príjem 
 
2. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky. 

P. Sládková informovala, že boli podané dve žiadosti – p. Galbavý Jaroslav, ktorý nespĺňa 
podmienky, nakoľko nemá trvalý pobyt na území Mesta Stará Turá. 
Druhú žiadosť podala Gabriela Hučková, ktorá ale tiež nespĺňa podmienky, nakoľko ešte 
nemá vyčíslené dávky v hmotnej núdzi. P. Sládková prečítala dôvody žiadosti a  navrhla, že 
by sme mohli podporiť túto žiadosť z charitatívneho fondu vzhľadom na vážnosť situácie 
a vyzvala členky o návrh sumy. P. Pilátová navrhla finančnú podporu pre p. Hučkovú vo 
výške 500€. Všetky členky jednohlasne schválili tento návrh. 

 
3. Prerokovanie využitia FP z charitatívneho fondu a s tým súvisiace aktivity. 

Členky prerokovali a odsúhlasili čerpanie finančných prostriedkov nasledovne: 
P. Antalová informovala členky, že zostatok na charitatívnom účte k dnešnému dňu je 
6 111,87€.  Vypracovala zoznam seniorov,  pre ktorých sú určené tento rok poukážky vo 
výške 20€ na lieky- týka sa to 48 ľudí, v celkovej sume 960€.  
Návšteva v zariadeniach pre 35 ľudí (suma na jedného približne 4€)- 100-150€ 
Bzince pod Javorinou- p. Bublavá, p. Pilátová, p. Lužná 
Nové Mesto, Krajné, Hrachovište – p. Halinárová, p. Hučková, 
Papraď – p. Sládková, p. Antalová 
 
4. Prerokovanie návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky. 

P. Sládková informovala, že na zasadnutie MsZ pripravuje Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej 

zbierky, ktorá sa bude konať 14.12.2019 počas trvania Vianočných trhov na Nám, slobody. Je 

potrebné určiť osoby zodpovedné za konanie zbierky. Navrhujem predsedníčku komisie Ing. 



Pilátovú, poslankyňu Ing. Halinárovú a poverenú vedúcu sociálneho oddelenia Mgr. 

Sládkovú. Členky odsúhlasili tento návrh a odporúčajú ho schváliť. 

 

5. Návrhy na oceňovanie dobrovoľníkov. 

P. Antalová informovala členky, že osloví organizácie ohľadom návrhov na oceňovanie 

dobrovoľníkov. Členky sa dohodli, že oceňovanie dobrovoľníkov sa bude konať na 

decembrovej komisii dňa  4.12.2019.  o 16.00 hod. Komisia pre sociálne veci a bývanie bude 

zasadať o 15.00 hod. P. Antalová s p. Sládkovou zabezpečia prezenty a upomienkové 

predmety spolu s oddelením kancelárie primátora zabezpečia občerstvenie.  

 

6. Rôzne – podnety a pripomienky členov. 

P. Sládková informovala členky, že dňa 22.10.2019 sa bude konať v Klube dôchodcov 

v rámci Mesiaca úcty k starším prednáška na tému „Desatoro bezpečného seniora“, na ktorú 

sme pozvali aj vedenie Mesta a pozývame aj členky komisie. P. Halinárová upozornila, že by 

bolo vhodné informovať aj Jednotu dôchodcov. P. Antalová ich bude informovať o tomto 

podujatí. 

Nasledujúca komisia sa bude konať 13.11.2019 v ZOS Stará Turá o 15.00 hod. 

P. Antalová navrhla vzhľadom na to, že na charitatívnom účte disponujeme dostatočným 

objemom finančných prostriedkov oceniť rodiny so ZŤP – navrhuje príspevok 100€. Členky 

súhlasili s týmto návrhom a požiadali ju pripraviť zoznam. 

P. Pilátová sa informovala, kto by v prípade potreby podporil potravinovú pomoc v Tescu. 

Prihlásili sa p. Pilátová, p. Hučková, p. Lužná. 

P. Sládková poďakovala členkám komisie za pomoc pri organizovaní podujatia „Pomôžme 

deťom s autizmom“ v Podvišňovom. Poďakovala p. Gajarovej za program, ktorý pripravili 

s kolegyňou so ZŠ, zabezpečili tiež pekné kostýmy, ktoré sa deťom veľmi páčili. Informovala  

členky komisie, že pripravili spolu s p. Hučkovou, p. Halinárovou  a učiteľkami s Centra 

špeciálno-pedagogického poradenstva Myjava  a Súkromného centra špeciálno-

pedagogického poradenstva Kálnica  športový program pre deti v telocvični z dôvodu 

nepriaznivého počasia. Deťom sa veľmi páčila kanisterapia- fyzický kontakt so psíkmi mal 

veľmi priaznivý účinok na ich správanie. Deti mali počas tvorivých dielní  možnosť vyskúšať 

si prácu s hlinou, modelovanie na hrnčiarskom kruhu, maľovanie na tričká, šiltovky, hrnčeky 

a rôzne iné predmety. Rodičia mali možnosť vyskúšať si rôzne relaxačné a uvoľňovacie 

techniky a dozvedieť s potrebné informácie prostredníctvom prednášok rôznych odborníkov 

a diskusie. Toto podujatie sa podarilo zorganizovať za podpory TSK, Nadácie a život, 

sociálnej komisie a sociálneho oddelenia pri MsÚ. 

 

7. Záver. 

P. predsedníčka poďakovala všetkým za účasť. 

 

V Starej Turej, dňa 11.10.2019  
 

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



 

 

 




