
Naša značka:15062/2073/2021 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 08.09. 2021. 

Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny 

Bc. Hučková, Ing. Mgr. Pilátová,  p. Janovicová,    Mgr. Bublavá,  Mgr. Sládková,  p. Durcová, 

Mgr. Gajarová,  Bc. Fáberová 

Ospravedlnení: Ing. Halinárová, p.  Mockovčiaková, Bc. Stančíková, Mgr. Lužná 

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

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadania. 

2. Prerokovanie žiadostí o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi 

3. Oboznámenie s prípravou Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb na roky 2022-

2030 

4. Rôzne- pripomienky členov. 

5. Záver. 

 

1. Otvorenie zasadania 

Predsedníčka komisie Ing. Mgr. Pilátová privítala prítomných na  zasadnutí komisie. Navrhla 

zmenu programu rokovania komisie z dôvodu prerokovania VZN o určení  prípadov  hodných 

osobitného   zreteľa a okruhu oprávnených osôb v rámci   sociálneho bývania  na území   mesta 

Stará Turá. Tento materiál navrhla prerokovať ako druhý bod rokovania a ostatné body 

posunúť. 

 

 

2.Prerokovanie návrhu VZN o určení  prípadov  hodných osobitného   zreteľa a okruhu 

oprávnených osôb v rámci   sociálneho bývania  na území   mesta Stará Turá. 

 

P. Gavačová informovala prítomné členky komisie o tom, že od 01.01.2021 je účinná 

významná novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Tento zákon 

umožňuje obciam upraviť vo všeobecne záväznom nariadení len prípady hodné osobitného 

zreteľa a okruh osôb, ktorým je možné prideliť nájomný byt z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa. V rámci prebiehajúcej činnosti dohľadu prokuratúr v SR bolo podaných zo strany 

prokurátorov viacero protestov proti VZN samospráv, ktoré upravujú problematiku nájomných 

bytov v rozpore so zákonom, čomu sa my chceme vyhnúť. 

Ďalej oboznámila členky komisie, že bola zriadená bytová komisia ako poradný orgán 

primátora, ktorý rozhoduje o prideľovaní obecných bytov ako štatutárny orgán mesta. Každá 

komisia pri MsZ má okruh svojej činnosti uvedený v Rokovacom poriadku komisií. Bolo by 

potrebné zmeniť obsahové náplne komisií, pretože komisie  MsZ ako poradné orgány MsZ by 

mali rokovať a dávať výstupy len  v tých oblastiach, v ktorých rozhoduje  MsZ. Je nelogické, 

aby komisia MsZ rokovala o veciach, ktoré patria do kompetencie primátora. P. Pilátová 



uviedla, že Rokovací poriadok je platný dokument, a preto komisia pre sociálne veci a bývanie 

bude naďalej rokovať o prideľovaní bytov. 

 P. Gavačová uviedla, že podklady pre prideľovanie bytov bude dostávať Bytová komisia. P. 

Pilátová uviedla, že si tieto materiály budú naďalej žiadať. Ďalej p. Pilátová upozornila, že tie 

isté členky, čo sú v bytovej komisii sú aj v komisii pre sociálne veci a bývanie a nerozumie, 

prečo by sa to malo meniť.  Podľa členiek komisie MsZ nie je logické, aby sa menili teraz pred 

koncom volebného obdobia obsahové náplne komisií. Členky vyjadrili nespokojnosť s tým, že 

komisii pre sociálne veci a bývanie má byť odobratá kompetencia vyjadrovať sa k prideľovaniu 

nájomných bytov. P. Pilátová vyjadrila za všetky členky, že nie sú stotožnené s tým, že bola 

vytvorená nová komisia a komisii pre sociálne veci a bývanie nebola oficiálne oznámená zmena 

a odobratá kompetencia. P. Gavačová informovala, že pripravuje zmenu Rokovacieho poriadku 

mesta Stará Turá a tiež pripomenula, že o zamýšľanom návrhu zmeny Rokovacieho poriadku 

informovala na pracovnej porade poslancov ešte v roku 2019, kde poslanci nevyjadrili podporu 

jej návrhu. Zastáva však názor, že by si orgány mesta, ktorými sú primátor a MsZ, nemali 

vzájomne zasahovať do kompetencií. Preto vo veciach, o ktorých je kompetentný rozhodnúť 

primátor, má plné právo zriadiť si svoj poradný orgán a vo veciach, o ktorých je  kompetentné 

rozhodovať zastupiteľstvo, môže žiadať o posúdenie veci svoje poradné orgány – komisie. 

Rozhodovanie o prideľovaní nájomných bytov však nie je kompetencia MsZ, teda ani jeho 

komisie.  Nevidí dôvod, prečo by sa Rokovací poriadok a obsahové náplne komisií nemohli 

meniť počas volebného obdobia. 

Členky sa vyjadrili, že súhlasia s návrhom VZN o určení  prípadov  hodných osobitného   

zreteľa a okruhu oprávnených osôb v rámci   sociálneho bývania  na území   mesta Stará Turá. 

Navrhujú, aby sa doplnil okruh osôb do VZN, napr. týrané ženy, príslušníci policajného zboru, 

hasiči, sociálne slabšie rodiny... Na základe toho členky navrhujú, aby sa návrh VZN posunul 

na schválenie až na rokovanie októbrového zastupiteľstva. 

P. Gavačová informovala členky komisie, že sa pripravujú zásady prideľovania bytov, kde budú 

bližšie špecifikované podmienky, ktoré nie sú uvedené v zákone.  

 

3. Prerokovanie žiadostí o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi 

 

 G.J. 

Pán J. G. podal dňa 13.08.2021 žiadosť o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi. Žiadateľ splnil   

podmienky pre priznanie uvedenej dávky podľa smernice IS číslo 3/2020 o podmienkach 

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

Pán G. je invalidný dôchodca a poberá invalidný dôchodok. Iný príjem neudáva.  Jednorazovú 

výpomoc v náhlej núdzi chce použiť na nákup chladničky.  

Členky komisie schválili poskytnutie výpomoci vo výške 150€ s povinnosťou vydokladovať 

účelné využitie priznanej dávky. 

 

 K.P. 

Pán P.K. podal dňa 24.08.2021 žiadosť o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi. Žiadateľ splnil   

podmienky pre priznanie uvedenej dávky podľa smernice IS číslo 3/2020  

o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej výpomoci  

v náhlej núdzi. Pán K. je starobný dôchodca a poberá starobný dôchodok. Iný príjem neudáva.  

Jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi chce použiť na splatenie dlhu, ktorý mu vznikol z dôvodu 

uhradenia pohrebných nákladov  jeho zosnulého brata, s ktorým žil v spoločnej domácnosti.  



Členky komisie schválili poskytnutie výpomoci vo výške 150€ bez povinnosti vydokladovať 

účelné využitie priznanej dávky, nakoľko si požičal peniaze na pohreb brata. 

 

 B. E. zostatok na charitatívnom účete 

Pánovi E. B. bola dňa 19.01.2021 poskytnutá finančná výpomoc z charitatívneho účtu Mesta 

Stará Turá vo výške 900,-Eur na úhradu nákladov na bývanie v nájomnom byte Mesta Stará 

Turá na obdobie od 01.01.2021 do 31.08.2021. Po uhradení uvedených nákladov za dané 

obdobie vznikol zostatok z priznanej dávky vo výške 25,06 Eur.  

Členky komisie súhlasili, aby bol zostatok FP vyplatený p. B. na účet. 

 

 

4. Oboznámenie s prípravou Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb na 

roky 2022-2030 

P. Antalová oboznámila členky komisie s prípravou KPSS formou prezentácie. Oboznámila ich 

s časovým harmonogramom a jednotlivými fázami komunitného plánovania, s výsledkami 

analýzy súčasného stavu sociálnych služieb v našom meste a s požiadavkami občanov, ktoré sa 

javili najviac opakované. Na základe toho ich informovala o navrhovaných cieľoch  

a opatreniach na ďalšie plánované obdobie  na roky 2022-2030 v sociálnej oblasti. Ciele sme 

navrhovali v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2021-2030. 

Požiadali sme členky komisie, aby sa vyjadrili k materiálu- k akčnému plánu, ktorý im zašleme 

elektronicky a poslali svoje pripomienky do 20.09.2021, aby sme ich mohli prípadne 

zapracovať  a predložiť na schválenie vedeniu mesta a v záverečnej fáze poslancom MsZ. 

 

5. Rôzne- pripomienky členov. 

P. Bublavá informovala členky komisie o tom, z akých dôvodov sa nerealizovali plánované 

aktivity v Podvišňovom a v Podkylave. 

. 

 

6. Záver 

P. predsedníčka Ing. Pilátová poďakovala prítomným za účasť. 

 

V Starej Turej, dňa 13.09.2021  

 

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

 

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


