Naša značka: 7384/MSUST/SOCSKOLA/91/2022

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 30.03.2022.

Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny
Mgr. Ing. Zdena Pilátová, p. Zuzana Durcová, Ing. Anna Halinárová, Bc. Helena Fáberová,
Mgr. Júlia Bublavá, Mgr. Mária Gajarová, Bc. Gabriela Hučková, Mgr. Jarmila Lužná, p. Alena
Mockovčiaková, Bc. Elena Stančíková
Tajomníčka komisie: Mgr. Ivona Martinková
Ospravedlnení: p. Ivana Janovicová
Ostatní hostia: Mgr. Elena Sládková, Ing. Jaroslava Antalová

Program:
1. Otvorenie zasadania.
2. Zabezpečenie prevádzky sociálneho šatníka
3. Jednorazové dávky
4. Podpora utečencov z charitatívneho účtu
5. Plán aktivít na rok 2022- letné tábory pre ŤZP deti
6. Rôzne- pripomienky členov.
7. Záver.

1. Otvorenie zasadania.
Predsedníčka komisie Mgr. Ing. Pilátová privítala prítomných na zasadnutí komisie
informovala ich, že p. Ivana Janovicová sa ospravedlnila a zasadania komisie sa dňa
30.03.2022 nezúčastnila.
2. Zabezpečenie prevádzky sociálneho šatníka.
Pani predsedníčka komisie v úvode poďakovala členkám Komisie pre sociálne veci a bývanie
pani Mgr. Márii Gajarovej a pani Bc. Gabriele Hučkovej za doterajšiu dlhoročnú prácu, ktorú
vykonávali ako dobrovoľníčky v sociálnom šatníku, pričom zabezpečovali prevádzku
sociálneho šatníku po všetkých stránkach. Komisia odsúhlasila nové otváracie hodiny
v sociálnom šatníku, a to každý utorok v týždni v čase od 15,30 hod. do 16,30 hod. a každý
štvrtok v týždni v čase od 14,30 hod. do 16,30 hod.. Zároveň komisia odsúhlasila, že je
potrebné upraviť podmienky návštevy sociálneho šatníka, ako i množstvo vecí, ktoré si možno
vziať zo sociálneho šatníka pre občanov Ukrajiny. Prevádzku sociálneho šatníka bude
v utorok zabezpečovať pani Mgr. Mária Gajarová a vo štvrtok sa budú striedať na základe
dohody ostatné členky Komisie pre sociálne veci a bývanie. Pani Zuzana Durcová navrhla,
aby sa prevádzka sociálneho šatníka zabezpečila v spolupráci s ÚPSVaR. P. Sládková uviedla,
že
zistíme informácie o prebiehajúcich projektoch pre evidovaných uchádzačov
o zamestnanie a ak to bude reálne, zapojíme sa, aby sme získali finančný príspevok na mzdu
zamestnanca, ktorý by zastrešoval prevádzku sociálneho šatníka a zberne šatstva.

3. Jednorazové dávky.
Komisia pre sociálne veci a bývanie prerokovala žiadosť pani B. B. o jednorazovú výpomoc
v náhlej núdzi zo dňa 01.03.2022, ktorú by použila na zabezpečenie základných životných
potrieb. Komisia bola oboznámená so žiadosťou pani B.B..
Komisia pre sociálne veci a bývanie odporučila nepriznať jednorazovú výpomoc v náhlej
núdzi pre pani B.B., nakoľko situáciu jej rodiny nemožno posudzovať za stav náhlej
núdze. Riešenie nepriaznivej finančnej situácie v rodine by sa malo predovšetkým sústrediť
na riadne uzatvorenie pracovného pomeru druha pani B.B., čo bude žiadateľke, ktorá je toho
času na rodičovskej dovolenke i doporučené.
4. Podpora utečencov z charitatívneho účtu Mesta Stará Turá.
Z rokovania krízového štábu vyplynula požiadavka, zabezpečiť deťom z Ukrajiny pobyt detí
v základnej škole a materskej škole bez úhrady poplatkov za pobyt detí a žiakov v MŠ alebo
ŠKD pri ZŠ, prípadne bez doplatkov na stravu. P. Sládková informovala, že zatiaľ nemáme
legislatívne žiadnu možnosť odpustiť tieto poplatky. Členovia krízového štábu navrhli, aby sme
tieto poplatky uhradili z charitatívneho účtu a z toho dôvodu predkladáme túto požiadavku
na rokovanie komisie.
P. Pilátová upozornila, že na charitatívnom účte nie je dostatočný objem finančných
prostriedkov a myslí si, že tieto financie sú prednostne určené pre občanov Starej Turej.
Dala hlasovať, kto je za to, aby boli poskytnuté FP z charitatívneho fondu na uhradenie
poplatkov deťom a žiakom z Ukrajiny. Všetky členky komisie boli jednohlasne proti.
P. Sládková uviedla, že v tomto prípade budú evidovať neuhradené platby ako pohľadávky,
ktoré si uplatnia od zákonných zástupcov po tom, ako sa zamestnajú, alebo im bude poskytnutá
dávka v hmotnej núdzi.
5. Plán aktivít na rok 2022 – Letné tábory pre ŤZP deti.
V čase od 11. – 15. júla 2022 bude realizovaný OZ Čmelík, Bujnáková 1, 841 01 Bratislava
Letný tábor v penzióne v Stupave pre deti s ŤZP. Záujem o účasť v Letnom tábore prejavili 3
deti zo Starej Turej. Jedno dieťa je telesne postihnuté a dve deti s autizmom. Cena tábora pre
jedno dieťa predstavuje sumu 250,-Eur. Pani Mgr. Júlia Bublavá vypracovala na finančnú
podporu letného tábora projekt cez Nadáciu život, kde jej bola odsúhlasená suma 500,-Eur.
Spoluúčasť zo strany rodín je 20,-Eur na každé dieťa t .j spolu vo výške 60,-Eur. Zvyšok
úhrady vo výške 190,-Eur navrhuje pani Mgr. Bublavá uhradiť z finančných prostriedkov
vedených na charitatívnom účte Meste Stará Turá.
Komisia pre sociálne veci a bývanie jednohlasne odsúhlasila finančnú podporu pre 3 deti
s ŤZP na Letný tábor v Stupave ( 11. – 15. júla 2022) vo výške 190,-Eur z charitatívneho
účtu Mesta Stará Turá.
Pani Mgr. Júlia Bublavá predniesla členom komisie návrh, na odsúhlasenie finančnej pomoci
z charitatívneho účtu i pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré sa zúčastnia
na dennom letnom tábore, ktorý organizuje CVČ v Starej Turej, a to sumou 40,- Eur na každé
dieťa.
Komisia pre sociálne veci a bývanie jednohlasne odsúhlasila finančnú podporu
z charitatívneho účtu Mesta Stará Turá pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,

ktoré sa zúčastnia na dennom letnom tábore, ktorý organizuje CVČ v Starej Turej, a to
sumou 40,- Eur na každé dieťa.

6. Rôzne- pripomienky členov.
Pani Mgr. Bublavá informovala členov Komisie pre sociálne veci a bývanie o pripravovanom
podujatí pre deti s ŤZP a ich rodinných príslušníkov, ktoré sa uskutoční dňa 28.05.2022 t. j.
v sobotu v Podkylave. Mgr. Bublavá predniesla plán aktivít a činností, ktoré budú na danom
podujatí realizované ako napr. hypoterapia, canisterapia, oxygenoterapia, dentálna hygiena,
masáže, plávanie, keramika – modelovanie s hlinou, košíkarstvo, lesná pedagogika, opekačka,
hudba, nápoje a ovocie. V rámci podujatia bude návštevníkom poskytované i sociálne
poradenstvo, a to pracovníčkami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad
Váhom a Mestským úradom v Starej Turej. Zároveň pani Mgr. Bublavá na zasadnutí komisie
dohodla s členmi Komisie pre sociálne veci a bývanie a zamestnankyňami Oddelenia školstva
a sociálnych vecí MsÚ predbežne i organizačné zabezpečenie uvedeného podujatia.
Pani Mgr. Bublavá informovala členov komisie o zámere uskutočniť počas konania
Remeselného trhu v Starej Turej v auguste 2022 zbierku na charitatívny účet Mesta Stará Turá.
V prípade, že by sa uvedená zbierka realizovala, je potrebné, aby poslanci MsZ Stará Turá
v mesiaci 06/2022 odsúhlasili jej uskutočnenie.

6. Záver.
Pani predsedníčka Mgr. Ing. Pilátová poďakovala prítomným za účasť.
V Starej Turej, dňa 30.03.2022
Zapísala: Mgr. Ivona Martinková, tajomník komisie

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

Schválila: Mgr. Ing. Zdena Pilátová, predseda komisie

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

