ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 05.04.2016
Prítomní: Mgr. Júlia Bublavá, Mgr. Soňa Krištofíková, Bc. Elena Stančíková, Ing. Zdenka
Pilátová, Mgr. Mária Gajarová, Alena Mockovčiaková, Bc. Helena Fáberová, Ing. Lívia
Galovičová, Mgr. Ivona Barbušinová
Neprítomní:, MUDr. Radovan Ammer, Mgr. Jarmila Lužná,
Hostia: Ing. Jaroslava Antalová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Otvorenie zasadania
Prerokovanie žiadostí o sociálne dávky
Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu
Pripomienkovanie VZN 6/2016 O poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za
sociálne služby
Odsúhlasenie zoznamu účastníkov rekondičného pobytu pre seniorov s ŤZP
spolufinancovaného z charitatívneho účtu
Rôzne – podnety a pripomienky členov
Ukončenie zasadania
Predsedníčka komisie privítala prítomné dámy. Po úvodnom slove spoločne prerokovali
a schválili program komisie.

2. Komisia prerokovala nasledovnú žiadosť občana mesta o sociálnu dávku:
H. P. Stará Turá, odsúhlasené 100 € - peňažnou formou.
3. Komisia prerokovala žiadosť o predĺženie nájmu:
H. D. Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 6 mesiacov.
4.

Prítomné členky prerokovali návrh VZN č. 6/2016 poskytovaní sociálnych služieb
a o výške úhrady za sociálne služby. Po zvážení rôznych alternatív jednomyselne schválili
výšku úhrady za sociálne služby nasledovne:
 opatrovateľská služba (v domácnosti): sumu 1,28 Eur/ 1 hod. čo predstavuje 23 %
ekonomicky oprávnených nákladov (EON) za rok 2015
 donášku stravy do domácnosti vo výške 0,40 Eur za jedno prinesené jedlo
 v zariadení opatrovateľskej služby: za odborné činnosti sumu 22,57 Eur mesačne
čo predstavuje 76 % EON za rok 2015
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za ubytovanie sumu 4,33 Eur/m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti mesačne, čo
predstavuje 80 % EON za rok 2015
 nadštandard: v prípade používania svojho elektrického spotrebiča na izbe platí klient
za každý elektrický spotrebič t. j. TV, rádio, chladnička, používaný na izbe, paušálnu
sadzbu 2 Eurá mesačne.
Ostatné znenie VZN členky komisie schválili bez pripomienok.
5. V tomto bode členky odsúhlasili zoznam účastníkov rekondičného pobytu seniorov s ŤZP
v Turčianskych Tepliciach v čase od 12.-19.6.2016 nasledovne:
M. E.trvale bytom Stará Turá,
H. M. trvale bytom Stará Turá,
s príspevkom 100,- Eur/osoba z charitatívneho účtu (schválený na minulom zasadnutí).
Príspevok za účastníčky bude uhradený v hotovosti p. Kubánovej, predsedníčke z.o.
Slovenského zväzu telesne postihnutých Nové Mesto nad Váhom, v spolupráci ktorej je
rekondičný pobyt organizovaný.
6. V poslednom bode predsedníčka komisie podala podrobné informáciu o prebiehajúcej
príprave a organizačnom zabezpečení podujatia „Otvorená náruč“ v Podkylave dňa
28.5.2016. Ďalej si prítomné dámy rozdelili časový harmonogram účasti na charitatívnej
zbierke oblečenia pre Diakoniu Broumov konanej dňa 6.4.2016. Termín letného
pobytového tábora Matice slovenskej je stanovený od 3.7. – 10.7.2016. Členky komisie
v spolupráci s pracovníčkami soc. oddelenia môžu priebežne navrhovať podnety na pomoc,
podujatie či aktivity pre seniorov – občanov ST, ktorí vzhľadom na svoj nízky príjem či
nepriaznivý zdravotný stav sú ohrození sociálnym vylúčením a ich realizáciu v budúcom
období.
7. Predsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 17,30 h.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 11.5.2016 o 15,30 hod.
V Starej Turej, dňa 08.04.2016
Zapísala: Mgr. Barbušinová
Schválila: Mgr. Bublavá
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