
MSUST/13561/SOC/2656/2019 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 04.09.2019 

 
Prítomní členovia:podľa prezenčnej listiny 
 Mgr. Bublavá, Bc. Fáberová, Mgr. Gajarová, Ing. Halinárová, Bc. Hučková, Ing. Mgr. 
Pilátová, Ing. Remiášová, Bc.  Stančíková, Z. Durcová,  I. Janovicová, Mgr. Lužná     
Ospravedlnení členovia: Alena Mockovčiaková 
Ostatní: M. Baranovičová, 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. Rôzne – podnety a pripomienky členov 

5. Záver  

 
1. Predsedníčka komisie Ing. Mgr. Pilátová privítala prítomných, spoločne prerokovali a 

schválili program komisie.   
  

2. P. Baranovičová 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:     

1. V. M. , Mýtna 595, Stará Turá – predĺžiť o 1 rok, 
2. A. V., Mýtna 595, Stará Turá – predĺžiť o 1 rok, 
3. A. K., Mýtna 595, Stará Turá – predĺžiť o 1 rok 
4. D. H., Štefánikova 380- predĺžiť o 1 rok 
5. Ľ. K.r, Mýtna 537/44 – predĺžiť o 3 roky – má primátorskú výnimku, komisia berie 

na vedomie 
6. Z. K., Mýtna 537/42 – predĺžiť o 1 rok 
7. M. U., Mýtna 537/48- predĺžiť o jeden mesiac na základe žiadosti 
b/  ukončenie podnájmu 
R. S. , Mýtna 537/42 k 30.09.2019- ukončenie podnájmu dohodou 
B., Mýtna 537/44 k 30.11.2019- výpoveď z podnájmu 
c/žiadosť o pridelenie jednoizbového bytu – voľný byt na Mýtnej 537/48 po p. S. 

         Komisia odporúča prideliť byt žiadateľovi: 
                                   K. B., Hlubockého 676/1 
Navrhnutí náradníci:  P. K. , Lipová 370/4 
                                   C. G., Topolecká 2110 
 



     P. Kubišová žiada o odpoveď k ukončeniu nájmu na Štefánikovej 373, ktorý končí    
31.12.2019. Majetkové oddelenie ju už raz informovalo, že bude riešená koncom roka 
2019 vzhľadom na platnosť nájmu. P. Baranovičová zašle odpoveď v zmysle, že mesto má 
voľný byt len na Mýtnej ulici, o čo žiadateľka nemá záujem. 

3. P. Sládková informovala prítomných o žiadosti  o mimoriadnu  sociálnu dávku, 
predložených podkladoch a podmienkach k jej posúdeniu (strata zamestnania a splnenie 
podmienok v zmysle VZN 7/2014) a výsledku terénnej návštevy v rodine. Členky komisie 
prerokovali žiadosť  jednohlasne odporučili poskytnúť jednorazovú dávku pre rodinu 
pána:         
Olivera Hargaša  – mimoriadnu sociálnu dávku v sume 200 € na požadovaný účel 
(zabezpečenie domácnosti a potrieb pre deti) v peňažnej forme, s povinnosťou 
preukázania zakúpenia predmetnej veci. 

4. P. Sládková informovala prítomných o návrhu VZN, ktorým sa určujú pravidlá 
Participatívneho rozpočtu pre Starú Turú. Zámerom  môže byť napríklad konkrétny 
projekt na zlepšenie služieb pre obyvateľov mesta. Komisia berie na vedomie informáciu 
o plánovanej príprave participatívneho rozpočtu.   

5. Mgr. Bublavá informovala o pripravovanom víkendovom podujatí Pomôžme deťom 
s autizmom v dňoch 27.-29.9.2019  v Tábore Podvišňové. Na podujatie sú pozvaní dieťa a 
obidvaja rodičia, ktorí vychovávajú dieťa s autizmom. Rodičom ponúkneme rôzne terapie 
a diskusie s odborníkmi, ktoré im budú nápomocné pri zvládaní záťažových situácií pri 
výchove. Program pre deti bude zameraný na podporu motoriky, tvorivosti pomocou 
terapií – canisterapia, modelovanie s hlinou a množstva tvorivých a pohybových aktivít. 
Pripravené materiály (prihlášku, program rozpošle jednotlivým členom komisie) a srdečne 
ich pozvala na túto aktivitu. P. Gajarová sa ponúkla, že pripraví piatkový  programu pre 
deti. Účasť prisľúbila p. Hučková, p. Halinárová, p. Stančíková a p. Sládková. 
Pozvánky a prihlášky boli odoslané podľa zoznamu pozvaným účastníkom. Tí, ktorí sa 
prihlásia by mali do 13.9.2019 zaplatiť finančný príspevok vo výške 20€ v budove MsÚ. 
Podujatie bude hradené z vypracovaného projektu z Nadácie ŽIVOT, z dotácie TSK 
a z charitatívneho účtu Mesta Stará Turá. 

  P. Bublavá ďalej upozornila, že bude potrebné pripraviť nové šálky na vianočné trhy 
(200ks).  
P. Antalová informovala členky, že na charitatívnom účte disponujeme dosť veľkým 
objemom peňazí. Bolo by vhodné rozšíriť počet seniorov obdarovaných poukazmi na 
lieky. P. Antalová pripraví zoznam vhodných seniorov.  
Upozornila tiež členky komisie, že počas novembra bude potrebné navštíviť zariadenia 
pre seniorov, pripraviť pre nich vhodné darčeky. Na  decembrovej komisii bude prebiehať 
oceňovanie dobrovoľníkov za rok 2019 a zároveň stretnutie s poskytovateľmi sociálnych 
služieb zo Starej Turej. 
P. Pilátová otvorila diskusiu o záujme členiek zapojiť sa do potravinovej zbierky v Tescu. 
Členky skonštatovali, že do tejto akcie sa nezapojíme, nakoľko je to akcia  diakónie. 

6. Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť  
 

                                               
V Starej Turej, dňa 09.09.2019  
 
Zapísala: Mgr. Sládková 
 
Schválila: Ing. Mgr. Zdena Pilátová, predsedníčka komisie 
 




