ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 02.09.2020.

Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny
Ing. Halinárová, Bc. Hučková, Ing. Mgr. Pilátová, p. Janovicová, p. Mockovčiaková, Mgr.
Bublavá, Bc. Stančíková, Mgr. Sládková, Mgr. Lužná, Bc. Fáberová. Mgr. Gajarová
Ospravedlnení členovia: Ing. Remiášová, p. Durcová
Ostatní hostia: p. M. Baranovičová, JUDr. Šuchta, Mgr. Martinková, Bc. Macúchová

Program:
1. Otvorenie zasadania.
2. Prerokovanie žiadostí o predĺženie podnájmu, výmenu a pridelenie
nájomných/obecných bytov.
3. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky.
4. Smernica o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
a jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi
5. Návrh VZN o poskytovaných druhoch sociálnych služieb a úhradách za sociálne
služby na území mesta Stará Turá
6. Rôzne – podnety a pripomienky členov.
7. Záver.
1. Otvorenie zasadania
Predsedníčka komisie Ing. Mgr. Pilátová privítala prítomných na zasadnutí komisie.
2. Prerokovanie
žiadostí
nájomných/obecných bytov

o predĺženie

podnájmu,

výmenu

a pridelenie

Predĺženie nájmu Gen. Štefánika č. 380, Stará Turá o 1 rok:
H. D., K. A., K. J., G.N.
Predĺženie nájmu Mýtna č. 595, Stará Turá o 1 rok:
V.A., K. A., M. V.
Opätovné pridelenie nájomného bytu Ul. Mýtna č. 537:
V. J. o 3 roky, S. A. o 1 rok /bezbariérový byt/
Opätovné pridelenie nájomného bytu Ul.Hlubockého č. 676:
M. A. o 3 roky
Opätovné pridelenie nájomného bytu Ul.Hlubockého č. 306:
G. V. o 3 roky
Komisia rokovala o výmene 3-izbového bytu /R. R./. Na základe momentálnych okolností sa
toto riešenie odkladá.

3. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky.
P. Martinková informovala prítomných, že neboli doručené žiadne žiadosti o jednorazové
sociálne dávky.

4.
Smernica o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
a jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi
JUDr. Šuchta informoval členky komisie, že dôvodom zrušenia VZN č.7/2014 bola skutočnosť,
ktorú zdôrazňuje aj prokuratúra, lebo toto nariadenie nemalo zmocnenie zákona. Potrebujeme
jednotné pravidlá a na základe diskusie na poslednom zasadnutí MsZ sme pripravili novú
smernicu. Naším cieľom bolo zosúladiť terminológiu v smernici so zákonom a vytvoriť
predpis, ktorý bude riešiť všetky sociálne príspevky ako doteraz. Pojem náhlej núdze vychádza
zo zákona o obecnom zriadení. Vymedzili sme všetky prípady a udalosti náhlej núdze, aby
smernica bola flexibilná. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa zosúladilo so
zákonom o pomoci v hmotnej núdzi. V prípade jednorazovej dávky v náhlej núdzi sme
zachovali 1,8 násobok sumy životného minima, alebo úhrnu súm životného minima ako hornú
hranicu príjmu žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb, pričom táto podmienka sa
neuplatní voči žiadateľovi v prípade dôvodov hodných osobitného zreteľa. Podmienkou
získania výpomoci v náhlej núdzi je aj povinnosť žiadateľa a sním spoločne posudzovaných
osôb uplatniť si zákonné nároky na miernenie nepriaznivej sociálnej situácie. P. Martinková
vysvetlila členkám komisie, o aké zákonné nároky má možnosť občan požiadať a informovala,
že v tejto oblasti poskytujeme občanom sociálne poradenstvo. P. Bublavá ocenila fakt, že boli
zachované finančné limity a dokonca boli rozšírené možnosti nad rámec oproti pôvodnému
VZN. P. Pilátová sa vyjadrila, že napriek pochybnostiam, ktoré vznikli na zastupiteľstve
zrušením pôvodného VZN je nová smernica rozpracovaná veľmi dobre. P. Martinková
konštatovala, že v prípade náhlej výpomoci je smernica rozšírená o viac možností riešenia, lebo
sociálna problematika je veľmi široká. P. Šuchta informoval, že v smernici sú rozpracované
konkrétne postupy, ako má občan postupovať. P. Martinková doplnila informáciu, že v smernici
sa ošetrilo aj to, že ak sa dávka poskytne občanovi neoprávnene, žiadateľ musí dávku vrátiť.

5. Návrh VZN o poskytovaných druhoch sociálnych služieb a úhradách za sociálne
služby na území mesta Stará Turá .
P. Sládková informovala členky komisie, že oddelenie školstva a sociálnych vecí predkladá
návrh VZN o úhradách za sociálne služby, ktorý bol stiahnutý z rokovania minulého
zasadnutia z dôvodu, že nezapracovala do materiálu na rokovanie MsZ návrh sociálnej
komisie v druhej časti VZN- návrh úhrady v ZOS. Prvá časť VZN – úhrada za terénnu
opatrovateľskú službu bola doporučená sociálnou komisiou aj komisiou pre ekonomiku
a majetok mesta na schválenie poslancom. Z toho dôvodu predkladáme opätovný návrh VZN
o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby s účinnosťou od 01.02.2021. P. Pilátová
upozornila, že v priloženej tabuľke, kde sa porovnávajú pôvodné a navrhované úhrady, je
potrebné opraviť výšku životného minima, ktorá sa menila od 01.07.2020. P. Sládková
poďakovala za upozornenie a povedala, že pripomienku zapracuje do materiálov pre
rokovanie zastupiteľstva. P. Pilátová vyjadrila názor, že ona aj tak nesúhlasí so zvýšením
úhrady pre klientov v zariadení opatrovateľskej služby, nakoľko to nemá významný vplyv na
rozpočet mesta. P. Macúchová vyjadrila názor, že je síce pravdou, že v našom zariadení
neposkytujeme porovnateľné služby, ako v niektorých iných zariadeniach, čo je ale spôsobené
nízkou kapacitou a celkovým dispozičným riešením. Na druhej strane je pravdou, že náklady
na prevádzku sa zvyšujú najmä zvyšovaním mzdových a prevádzkových nákladov. Na
úhradách za poskytované sociálne služby sa podieľajú rodinní príslušníci a doposiaľ nemáme
žiadne pohľadávky. P. Halinárová dala protinávrh, aby členky hlasovali za predložený návrh

VZN s podmienkou, že úhrady sa budú meniť od 01.02.2021 a v budúcom roku sa už úhrady
nebudú meniť a zvyšovať, ani po prepočítaní ekonomicky oprávnených nákladov. S takto
podaným návrhom nesúhlasila jedna členka komisie a súhlasili všetky ostatné prítomné
členky komisie, v počet 9 hlasov a
odporúčajú MSZ schváliť Návrh VZN o poskytovaných druhoch sociálnych služieb a
úhradách za sociálne služby na území mesta Stará Turá s účinnosťou od 01.02.2021.
6.
Záver.
P. predsedníčka Ing. Pilátová poďakovala prítomným za účasť.
V Starej Turej, dňa 09.09. 2020
Zapísala: Mgr. Sládková, tajomník komisie

...........................................

Schválila: Ing. Mgr. Zdena Pilátová, predseda komisie

...........................................

