
Naša značka:13061 /2073/2021 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 08.06. 2021. 

Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny 

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

Bublavá,  Mgr. Sládková, Mgr. Lužná, p. Durcová, Mgr. Gajarová, Bc. Stančíková, Bc. 

Fáberová 

Ostatní hostia:  Ing. Krištofíková,  Mgr.  Martinková, Ing. Antalová 

Program: 

1. Otvorenie zasadania. 

2. Prerokovanie žiadostí o predĺženie podnájmu, výmenu a pridelenie nájomných/obecných 

bytov  

3. Prerokovanie žiadostí o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi 

4. Prerokovanie umiestnenia klientov do ZOS- zníženie poplatkov. 

5. Prerokovanie plánovaných aktivít.  

6. Rôzne- pripomienky členov. 

7. 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 na ul. Mýtnej, Stará Turá 

- K. Z., ul. Mýtna 595/58, Stará Turá, 1 osoba, predĺženie nájmu o 1 rok 

- V. A., ul. Mýtna 595/58, Stará Turá, 2 osoby, predĺženie nájmu o 1 rok 

- D. A., ul. Mýtna 537/54, Stará Turá, 3 osoby predĺženie nájmu o 3 roky 

- T. D., ul. Mýtna 537/42, Stará Turá, 2 osoby, predĺženie nájmu o 3 roky 

- B. B., ul. Mýtna 537/54, Stará Turá, 1 osoba- z dôvodu, že prevyšuje príjem  komisia 

navrhuje nepredĺžiť nájom 

- M. M., ul. Mýtna 537/52, Stará Turá, 4 osoby, predĺženie o 3 roky 

- V.  P., ul. Mýtna 595/58, Stará Turá, 4 osoby, predĺženie o 1 rok 

 

Predĺženie nájmu na ul. Hlubockého 676/1, Stará Turá 

- Š. J., ul. Hlubockého 676/1, Stará Turá,4 osoby, predĺženie nájmu o 3 roky 

- B.M., ul. Hlubockého 676/1, Stará Turá,1 osoba- komisia navrhuje predĺžiť nájom 

do 31.12.2021  

- G. K., ul. Hlubockého 676/1, Stará Turá,4 osoby, predĺženie nájmu o 3 roky 

- K. E., ul. Hlubockého 676/1, Stará Turá, 2 osoby, predĺženie nájmu o 3 roky 

- M. A., ul. Hlubockého 676/1, Stará Turá, 3 osoby, predĺženie nájmu o 3 roky 

 

Predĺženie nájmu na ul. Hlubockého 306/27, Stará Turá 

- M. L., ul. Hlubockého 306/27, Stará Turá, 3 osoby – predĺženie nájmu o 3 roky 

 



Žiadosť o ukončenie nájmu k 1.7.2021   p. K., Ul. Mýtna 537/42 

Pridelenie bytu: 

- K.P., ul. Mýtna 537/42, Stará Turá, 2 osoby  

Ukončenie nájmu k 31.8. 2021 p. B. B., ul. Mýtna 537/54, Stará Turá, 

Pridelenie bytu: 

- N. L., ul. Gen. M. R. Štefánika 380/45, Stará Turá 2 osoby  

Ukončenie nájmu (výmena bytu za dvojizbový):  

Ukončenie: K. P., ul. Mýtna 537/42, Stará Turá 

Pridelenie: Ch. K., Gen. M. R. Štefánika,(2 osoby)  

Náhradník. N. N., Gen. M.R. Štefánika ,(2osoby)  

Ukončenie: N.L., ul. Gen. M. R. Štefánika 380/45 

Pridelenie: p. Ď., trvale bytom P.R. - 0, 916 01 Stará Turá 

Komisia pre sociálne veci a bývanie jednohlasne schvaľuje vybaviť všetky žiadosti 

o pridelenie bytov a ukončenie nájmov tak, ako je to predložené vyššie v návrhu. 

 

3. Prerokovanie žiadostí o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi 

 

 Žiadosť o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi zo dňa 10.05.2021  p. A. Ď. 

Žiadateľka A. Ď., podala dňa 10.05.2021 žiadosť o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi.  

Jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi by chcela použiť na zabezpečenie základných životných 

potrieb. Pani Ď. spĺňa všetky kritéria (príjmové, majetkové, rodinné) pre priznanie jednorazovej 

výpomoci v náhlej núdzi podľa Smernice č. 3/2020 IS o podmienkach poskytovania 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi.  

Komisia pre sociálne veci a bývanie neodporučila priznanie jednorazovej výpomoci v náhlej 

núdzi z dôvodu, že p. Ď. bol ponúknutý do nájmu jednoizbový byt, nakoľko nemá riadne bývanie, 

ktorý odmietla. Priznanie jednorazovej dávky nerieši z dlhodobého hľadiska jej sociálnu 

situáciu. Komisia odporučila, že pani Ď. si  môže  opätovne uvedenú žiadosť o jednorazovú 

výpomoc podať v prípade, že si vezme do nájmu mestský byt, a priznané financie použije  na 

čiastočnú úhradu finančnej zábezpeky na byt.  

 Žiadosť o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi zo dňa 26.05.2021  p. K. N.  

Žiadateľ K. N., podal dňa 26.05.2021 žiadosť o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi.  

Jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi by chcel použiť na zabezpečenie základných životných 

potrieb. Pán N.  spĺňa všetky kritéria ( príjmové, majetkové, rodinné) pre priznanie jednorazovej 

výpomoci v náhlej núdzi podľa Smernice č. 3/2020 IS o podmienkach poskytovania 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi.  

Komisia pre sociálne veci a bývanie odporučila priznanie jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi 

vo výške 150,-Eur s povinnosťou vydokladovať  využitie priznanej jednorazovej  výpomoci v 

náhlej núdzi na priznaný účel. 

 Žiadosť o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi zo dňa 04.06.2021  p. M.S.  



Žiadateľ M. S., podal dňa 04.06.2021 žiadosť o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi.  

Jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi by chcel použiť na zabezpečenie základných životných 

potrieb. Pán S.  spĺňa všetky kritéria ( príjmové, majetkové, rodinné) pre priznanie jednorazovej 

výpomoci v náhlej núdzi podľa Smernice č. 3/2020 IS o podmienkach poskytovania 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi.  

Komisia pre sociálne veci a bývanie odporučila priznanie jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi 

vo výške 180,-Eur bez povinnosti vydokladovať  využitie priznanej jednorazovej  výpomoci v 

náhlej núdzi na priznaný účel. Vedúca ZOS bude dohliadať na účelové využitie finančných 

prostriedkov. 

 Žiadosť o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi zo dňa 07.06.2021  p. R. R.  

Žiadateľ R. R., podal dňa 07.06.2021 žiadosť o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi.  

Jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi by chcel použiť na zabezpečenie základných životných 

potrieb. Pán R.  spĺňa všetky kritéria ( príjmové, majetkové, rodinné) pre priznanie jednorazovej 

výpomoci v náhlej núdzi podľa Smernice č. 3/2020 IS o podmienkach poskytovania 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi.  

Komisia pre sociálne veci a bývanie odporučila priznanie jednorazovej výpomoci v náhlej 

núdzi vo výške 150,-Eur s povinnosťou vydokladovať  využitie priznanej jednorazovej  

výpomoci v náhlej núdzi na priznaný účel. 

 

4. Prerokovanie umiestnenia klientov do ZOS- zníženie poplatkov. 

P. Sládková informovala členky komisie, že do ZOS Stará Turá bol bezodkladne umiestnený 

občan ST, ktorý bol hospitalizovaný v nemocnici a nemal sa kde vrátiť, nakoľko žil ako 

bezdomovec. Ďalší dvaja občania - matka so synom, musia opustiť bydlisko z dôvodu, že boli 

v prenájme a majiteľ tejto nehnuteľnosti zomrel. Jeho dedičia neplánujú naďalej predĺžiť ich 

nájom a zostali by z nich bezdomovci. Z dôvodu, že momentálne máme v ZOS 3 voľné miesta, 

zabezpečili sme im bezodkladné umiestnenie v zariadení od 07.06.2021. Do budúcnosti ich 

plánujeme umiestniť do zariadenia, ktoré patrí pod VUC z dôvodu, že majú nízky príjem 

a nemajú žiadny majetok ani príbuzných, ktorí by sa podieľali na platení časti úhrady za sociálnu 

službu. Za obdobie, keď budú umiestnení v našom zariadení by im mesto malo odpustiť časť 

tejto úhrady. Sú zaradení v VI. stupni odkázanosti, kde je dostatočná finančná dotácia zo štátu 

na pobyt v zariadení. 

Členky komisie sa jednohlasne vyjadrili, že odporúčajú umiestnenie týchto občanov v ZOS 

s odpustením časti úhrady. 

 

 

5. Prerokovanie plánovaných aktivít.  

P. Bublavá informovala prítomných o podujatí, ktoré je naplánované pre deti s autizmom 

v Podvišňovom v dňoch 20.-22.8.2021. Na zabezpečenie tejto akcie získala 1 300 € v rámci 

predloženého projektu na TSK a 500€ z Nadácie život, ostatné výdavky budú hradené 

z charitatívneho účtu mesta. Najväčším problémom je to, že nevieme, v akom rozsahu bude 

z dôvodu protiepidemiologických opatrení realizovať toto podujatie. P. Bublavá bude 

kontaktovať hygienu a osobne aj s p. Halinárovou pôjdu prerokovať podmienky, ktoré budeme 

musieť dodržať pri organizovaní tejto aktivity. 

Ďalšie podujatie pre zdravotne znevýhodnené deti plánujeme organizovať dňa 04.09.2021 

v Podkylave. Podujatie Otvorená náruč bude hradené zo získaného finančného daru 3 000 € od 

firmy Magna Slovteca s.r.o. O dar sme požiadali spolu s OZ Bazalka, s ktorou spolupracujeme 



na podujatí. Taktiež bol schválený projekt vo výške 500 € od Nadácie Život. Podmienky 

podujatia budú prerokované s pracovníčkou hygieny v Trenčíne, na základe dohodnutých 

opatrení sa podujatie zrealizuje. 

P. Martinková navrhla finančnú podporu na čiastočnú úhradu letného tábora pre dve deti zo 

sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 40 € na každé dieťa z charitatívneho účtu ( 

poplatok za tábor je 60€, 20 € uhradili rodičia). Členky schválili navrhovaný príspevok. 

 

 

6. Rôzne- pripomienky členov. 

P. Sládková informovala a pozvala prítomných- dňa 23.6.2021 sa bude konať verejná diskusia 

k príprave Koncepcie rozvoja práce s mládežou a k príprave Komunitného plánu rozvoja 

sociálnych služieb v jedálni  ZŠ na Komenského ulici o 15.00 hod. Poprosila členky komisie, 

aby pozvali aj ďalších občanov na toto stretnutie, pozvánku zašle všetkým aj e-mailom. 

Informovala ďalej, že p. prednostku navštívila zástupkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne s 

ponukou odbornej prednáškovej činnosti, ktorú by vedeli poskytnúť podľa nášho záujmu pre 

školy, prípadne aktivity, ktoré organizujeme napr. pre rodičov alebo pre seniorov. 

 

7. Záver 

P. predsedníčka Ing. Pilátová poďakovala prítomným za účasť. 

 

V Starej Turej, dňa 09.06. 2021 

 

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

 

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


