
Naša značka:15658/MSUST/SOCSKOLA/91/2022 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 21.09.2022. 

Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny 

Mgr. Ing. Zdena Pilátová, p. Zuzana Durcová, Ing. Anna Halinárová, Mgr. Júlia Bublavá,  

Mgr. Mária Gajarová, p. Ivana Janovicová,  Mgr. Jarmila Lužná, p. Alena Mockovčiaková,  

Bc. Elena Stančíková  

Tajomníčka komisie: Mgr. Ivona Martinková 

Ospravedlnení: Bc. Helena Fáberová   

Ostatní hostia:  Mgr.  Elena Sládková 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadania. 

2. Organizácia podujatia pre deti s autizmom a ich rodičov v Tábore Podvišňové, ktoré sa 

uskutoční dňa 01.10.2022. 

3.   Prerokovanie žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 

4. Rôzne - pripomienky členov. 

5. Záver. 

 

 

1.  Otvorenie zasadania. 

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

a informovala ich, že p. Bc. Helena Fáberová sa ospravedlnila a zasadania komisie sa dňa 

21.09.2022 nezúčastní.  Pani predsedníčka úvodom zasadania  poďakovala všetkým členkám 

komisie za účasť a pomoc pri podujatí Otvorená náruč pre deti a mládež s ŤZP a ich  rodičov 

z   Podjavorinskej  oblasti, ktoré sa konalo dňa 28.05.2022 v Podkylave. Pani predsedníčka 

konštatovala spolu s členkami komisie, že uvedené podujatie sa vydarilo a bolo pre účastníkov 

prínosom, nakoľko sa mohli vzájomne stretnúť a užiť si športové, relaxačné a tvorivé aktivity, 

ktoré boli pre nich pripravené. Zároveň mali všetci účastníci i možnosť využiť odborné  

sociálne poradenstvo.   

Vzhľadom ku skutočnosti, že sa na prerokovanie žiadosti o jednorazovú dávku dostavil osobne 

i žiadateľ pán M.P., predsedníčka komisie presunula prerokovanie jeho žiadosti z tretieho na 

druhý bod.   

 

2. Prerokovanie žiadosti o jednorazovú dávku. 

Na zasadanie Komisie pre sociálne veci a bývanie sa dostavil osobne i žiadateľ o jednorazovú 

dávku v hmotnej núdzi pán M.P., bytom Stará Turá, ktorý osobne komisii ozrejmil svoju 

sociálnu a finančnú situáciu, ako i účel, na ktorý by priznanú dávku použil. Komisia si 

vypočula argumenty pána  M.P. a pani predsedníčka sa mu  poďakovala  za účasť.  

Komisia pre sociálne veci a bývanie následne  prerokovala  žiadosť pána M. P. o  jednorazovú 

dávku v hmotnej núdzi  zo dňa 16.09.2022, ktorú by použil na zakúpenie tuhého paliva.  Pán 



M.P., splnil všetky zákonom stanové podmienky pre priznanie jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi.  

Komisia pre sociálne veci a bývanie  odporučila priznať jednorazovú dávku v hmotnej 

núdzi  na kúpu tuhého paliva pre pána M.P. vo výške 270,-Eur s povinnosťou 

vydokladovať využitie dávky na priznaný účel,  a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia o jej priznaní.  

 

 

 

3. Organizácia podujatia pre deti s autizmom a ich rodičov v Tábore Podvišňové, ktoré 

sa uskutoční dňa 01.10.2022. 

Pani predsedníčka komisie odovzdala slovo pani Mgr. Júlii Bublavej, ktorá všetkých 

prítomných oboznámila s plánom organizácie podujatia pre deti s autizmom a ich rodičov 

v Tábore Povišňové, ktoré sa uskutoční dňa 01.10.2022. Pani Bublavá predstavila súhrn 

všetkých športových, relaxačných a tvorivých aktivít, ktoré budú pre účastníkov podujatia 

k dispozícii.  Nosnou témou podujatia  bude celodenný workshop MUDr. Sylvie Bzdúchovej 

na tému sexualita detí a mladistvých s poruchami autistického spektra ( PAS).  Podujatia sa 

zúčastnia i odborní pracovníci v oblasti práce s deťmi s PAS zo  Spojenej školy v Myjave.   

Účasť na podujatí potvrdilo 14 rodín so 16 prevažne s väčšími deťmi.  Na podujatí bude pre 

účastníkov zabezpečený  obed a večera. Pani Bublavá uviedla, že účelom podujatia je nielen 

socializácia detí s uvedeným zdravotným problémom a ich rodín a vzájomná výmena 

skúsenosti, ale predovšetkým   snaha živou diskusiou s odborníkmi hľadať riešenia pre ich 

vážne výchovné a sociálne problémy.  

 

4.  Rôzne - pripomienky členov. 

Na zasadaní  komisie sa otvorila i téma prípravy charitatívnej zbierky, predaja vianočného 

punču a hrnčekov na  vianočnom trhu mesta Stará Turá, ktorý by sa mal uskutočniť dňa 

10.12.2022. Všetky členky komisie sa zhodli na tom, že na vianočnom trhu by sa realizovali 

uvedené aktivity, ktoré by boli finančným prínosom na charitatívny účet mesta Stará Turá. 

Z uvedeného dôvodu bude potrebné na Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční dňa 

27.10.2022 podať návrh na schválenie verejnej zbierky na vianočnom trhu 2022.    

 

 

5.  Záver. 

Pani  predsedníčka Mgr. Ing. Pilátová  poďakovala prítomným za účasť. 

 

V Starej Turej, dňa 21.09.2022  

 

Zapísala: Mgr. Ivona Martinková, tajomník komisie         ........................................... 

 

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


