ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 04.10.2017
Prítomní: Mgr. Júlia Bublavá, Bc. Elena Stančíková, Mgr. Jarmila Lužná,
Mgr. Mária Gajarová, Alena Mockovčiaková, Ing. Lívia Galovičová, Mgr. Ivona Barbušinová
Neprítomní: PharmDr. Leopold Barszcz, Ing. Zdenka Pilátová, Bc. Helena Fáberová
Hostia: Ing. Anna Halinárová, Ing. Jaroslava Antalová,

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadania
Riešenie bytových záležitostí
Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky
Prerokovanie návrhu na usporiadanie dobrovoľnej zbierky počas vianočného trhu
Prerokovanie návrhu návštev staroturianskych seniorov využívajúcich služby zariadení
pre seniorov v blízkom okolí
6. Návrh pomoci seniorom s vážnymi zdravotnými problémami z charitatívneho účtu
7. Stretnutie s poskytovateľmi sociálnych služieb, ocenenie dobrovoľníkov za rok 2017
8. Informácie o podujatí pre deti s autizmom v Tábore Podvišňové 6. 10. – 8. 10. 2017
9. Rôzne – podnety a pripomienky členov
10. Ukončenie zasadania
1. Predsedníčka komisie Mgr. Bublavá privítala prítomných. Po úvodnom zahájení
zasadnutia členovia komisie prerokovali a schválili program komisie.
2. Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
D. R. Stará Turá – schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
Z. B. Stará Turá – schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
J. M. Stará Turá – schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
R. Z. Stará Turá – schválené predĺženie nájmu o 1 rok.
uvoľnenie a výmena bytu:
H. O. uvoľní k 1.11.2017 nájomný byt na S.Turá – schválená žiadateľka o výmenu bytu
G. V., Stará Turá,
do uvoľneného bytu po G. V. – schválená žiadateľka o výmenu bytu M. A., Stará Turá,
do uvoľneného bytu po M. A. – schválení podnájomníci v poradí:
1. P. M. Stará Turá
2. B.J. Stará Turá
3. D. A., Stará Turá
4. Z. Z. Moravské Lieskové.
V. M., uvoľní k 1.11.2017 nájomný byt na S.Turá – schválení podnájomníci v poradí:
1. P. A., Košecké Podhradie
2. K. L. Stará Turá

3. R. J. Stará Turá
4. M. B. Stará Turá.
3. Neboli podané žiadne žiadosti o jednorazové sociálne dávky.
4. Prítomné členky prerokovali návrh na usporiadanie dobrovoľnej zbierky počas vianočného
trhu dňa 16.12.2017 a jednomyseľne odporúčajú MsZ Stará Turá návrh schváliť.
5. Sociálne oddelenie na základe údajov od poskytovateľov pobytových sociálnych služieb
spracovalo zoznam občanov mesta Stará Turá, ktorí sú celoročne umiestnení
v zariadeniach sociálnych služieb v blízkom okolí.
Členky komisie prerokovali a jednomyseľne schválili návrh uskutočniť v spolupráci s
pracovníčkami sociálneho oddelenia návštevu staroturianskych seniorov v zariadení na
Papradi, Bzinciach pod Javorinou, Krajnom a Hrachovišti pri príležitosti Októbra –
mesiaca úcty k starším. Zoznam tvorí prílohu zápisnice. Pracovníčky sociálneho oddelenia
poverili zabezpečením malého darčeka všetkým občanom v uvedených zariadeniach
a jednomyseľne odsúhlasili úhradu výdavkov za darček z charitatívneho účtu.
6. Členky prerokovali návrh pomoci pre seniorov so zdravotnými problémami, žijúcich vo
svojich domácnostiach. Zo všetkých návrhov komisia vybrala 34 seniorov, ktorým
schválila pomoc vo forme poukážky na nákup liekov a zdravotných doplnkov v lekárni
v sume 20 Eur na osobu. Výdavok za poukážky bude uhradený z charitatívneho účtu.
V rámci Mesiaca úcty k starším v októbri členky komisie a pracovníčky soc. oddelenia
osobne podľa dohody odovzdajú túto pomoc adresátom, tak ako je uvedené v priloženom
zozname seniorov.
7. V tomto bode komisia odsúhlasila, že poďakovanie dobrovoľníkom sa v tomto roku
uskutoční dňa 6.12.2017 (pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníctva, ktorý je
5.12.). Súčasťou bude aj stretnutie zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb
a komunitných organizácií pôsobiacich v soc. priestore. Sociálne oddelenie vyzve
jednotlivé organizácie k nominácií angažovaných dobrovoľníkov a na zasadnutie budúcej
komisie pripraví zoznam navrhnutých dobrovoľníkov.
8. Mgr. Bublavá ako autorka projektu Relaxačno-terapeuticko-poradenského pobytu pre
rodiny s autistickým dieťaťom, informovala komisiu o organizačnom zabezpečení
pripravenej akcie. Táto sa uskutoční v školiacom a rekreačnom stredisku Tábor Podvišňové
v obci Bzince pod Javorinou v termíne od 6. – 8.10.2017. Okrem detí a sprevádzajúcich
rodičov zo Starej Turej sa podujatia zúčastnia odborníci zaoberajúci sa výchovou a
vzdelávaním týchto detí z Metodicko-pedagogického centra Trenčín, Špeciálnej základnej
školy v Trenčíne a v Myjave, Špeciálnej materskej školy v Myjave, odborníčka na
výživové poradenstvo, animátori a ďalší dobrovoľníci, ktorí sa postarajú o program
a aktivity pre deti aj ich rodičov. Členovia jednomyseľne schválili využitie finančných
prostriedkov z charitatívneho účtu pre účastníkov tejto akcie počas jednotlivých dní
(predbežne sú prihlásení: piatok 22 osôb, sobota 34 osôb, nedeľa 23 osôb) za ubytovanie,
stravu a wellness služby podľa využitia a podľa cenovej ponuky strediska. Náklady na túto
akciu budú čiastočne uhradené aj z prostriedkov, ktoré p. Bublavá získala z Nadácie Život.
9. V bode rôzne: I. Barbušinová informovala o úspešnom projekte, v ktorom získalo mesto
dotáciu 11.000 Eur na podporu sociálnych služieb t.j. na kúpu osobného auta
s izotermickou úpravou na rozvoz stravy občanom. Členky navrhli zakúpiť do Sociálneho

šatníka ohrievač, pretože začína chladné obdobie a zároveň vysávač, pretože s metlou sa
nedá udržať čistota v priestoroch. Ďalej členky začali s počiatočnými prípravami na
dobrovoľnú zbierku počas Vianočného trhu. V závere prerokovali zoznam občanov do už
pravidelnej aktivity „Urobme si krajšie Vianoce“.
10. Predsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 19,30 h.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 15.11.2017 o 15,30 hod.
V Starej Turej, dňa 04.10.2017
Zapísala: Mgr. Barbušinová
Schválila: Mgr. Bublavá

