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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 07.05.2019 

 

Prítomní členovia: Mgr. Bublavá, Bc. Fáberová, Mgr. Gajarová, Ing. Halinárová, Bc. 

Hučková, Mgr. Lužná, A. Mockovčiaková, Ing. Mgr. Pilátová, Ing. Remiášová, Bc.  

Stančíková,        

Ospravedlnení členovia: Z. Durcová,  I. Janovicová, 

Ostatní: Mgr. Barbušinová, M. Baranovičová, Ing. Antalová 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadanie  

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

a obecných bytoch 

3. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky 

4. Informácia o príprave podujatia „Otvorená náruč v Podkylave 2019“  

5. Rôzne – podnety a pripomienky členov 

6. Záver  

 

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

schválili program komisie.   

 

2. V tomto bode prerokovali:  

a/ žiadosť o predĺženie podnájmu v byte a jednomyseľne odporúčajú schváliť:     

L. Ch., Stará Turá – predĺžiť o 1 rok, 

M. B., Stará Turá – predĺžiť o 1 rok, 

D. D., Stará Turá – predĺžiť o 1 rok, 

CH. K., Stará Turá – predĺžiť o 1 rok,  

 

b/ žiadosť o pridelenie bytu a jednomyseľne odporúčajú schváliť nasledovne:  

L. T., Senica – prideliť 1 izb. byt, ktorý od 1.6.2019 uvoľní M. I.,  

      navrhnutí náhradníci: Z. Z., Moravské Lieskové, 

      B. K., Stará Turá, 

K. K., Stará Turá – prideliť 2 izb. byt, ktorý od 1.6.2019 uvoľní E.B., 

navrhnutí náhradníci: I. K., Stará Turá, 

         J. L., Stará Turá, 

 

c/ žiadosť o výmenu bytu a jednomyseľne odporúčajú schváliť nasledovne:  

E. B., Stará Turá výmena 2. izb. bytu za 3. izb. byt, ktorý od 1.6.2019 uvoľní J. L.,  

navrhnutí náhradníci: M. S., Stará Turá, 

         M. B. Malý Čepčín, 

 

E. B., Stará Turá výmena 1. izb. bytu za garsónku, v ktorej býva K. R., od 1.6.2019.  

K. R., Stará Turá výmena garsónky za 2 izb. byt, v ktorom býva J. D., od 1.6.2019, 
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J. D., Stará Turá výmena 2 izb. bytu za 1 izbový byt po E. B. od 1.6.2019. 

 

P. Baranovičová z oddelenia ekonomiky a majetku mesta informovala členky komisie, že 

prišla žiadosť  M. K., ktorá je v podnájme, o pridelenie iného 3-izbového bytu, z dôvodu 

rekonštrukcie objektu „Domu špecialistov“. Túto informáciu komisia zobrala na vedomie. 

Ďalej informovala, že evidujú oznam o nevyužívaní nájomného bytu, v ktorý má pridelený 

Ľ. B.. Menovaná sa údajne väčšiu časť roka zdržiava v zahraničí a byt je prázdny. Keďže 

jej 31.8.2019 končí podnájomná zmluva, komisia odporučila menovanú predvolať na 

budúce zasadnutie komisie.  

   

3. Členky prerokovali žiadosti o sociálnu dávku a jednomyseľne odporučili poskytnúť 

jednorazovú dávku nasledovne:         

E.B., trvale bytom, Stará Turá  – mimoriadnu sociálnu dávku v sume 100 € na 

požadovaný účel (základné životné potreby a náklady spojené so štúdiom) vo peňažnej 

forme, 

K. P., trvale bytom Stará Turá – jednomyseľne schválili návrh na poskytnutie finančnej 

pomoci z charitatívneho účtu v sume 250 € na preklenutie vážnej sociálnej situácie občana 

s ŤZP na výdavky od 4.4.2019 spojené najmä so zabezpečením zdravotnej starostlivosti, 

sociálnej služby, osobného vybavenia (zabezpečí sociálne oddelenie). 

 

4. Mgr. Bublavá informovala o programe a aktivitách počas projektu pre deti a mládež s  

ŤZP „Otvorená náruč Podkylava 2019“, ktorý sa uskutoční dňa 25.5.2019. Členky 

spoločne prerokovali organizačné zabezpečenie celej akcie a jednomyseľne odsúhlasili 

úhradu nákladov spojených so zabezpečením jednotlivých aktivít počas podujatia 

(hipoterapia, canisterapia, wellness v Agropenzióne, lukostreľba, materiál na tvorivé 

činnosti, strava a občerstvenie, materiál na záznam z podujatia-foto, DVD) z prostriedkov 

na charitatívnom účte.  

 

5. V bode rôzne informovala Mgr. Barbušinová o pripravovaných letných táboroch. Do 

letných táborov pre ZŤP deti rodičia prihlásili 6 detí. Na ponuku letného tábora pre deti zo 

sociálne znevýhodneného prostredia reagovali rodičia 6 detí a keďže kapacita miest do 

tohto tábora je 8 detí, komisia poverila sociálne oddelenie, aby oslovili rodičov ďalších 

detí, spĺňajúcich podmienky tábora.  

Iné podnety ani pripomienky neboli. 

 

6. Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie o 17,30 h.    

 

Návrh termínu na ďalšie zasadnutia komisie:  streda 5.6.2019 o 15,30 h.                                                      

 

V Starej Turej, dňa 07.05.2019  

 

Zapísala: Mgr. Barbušinová, tajomníčka komisie 

 

Schválila: Ing. Mgr. Zdena Pilátová, predsedníčka komisie 


