ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 05.04.2017
Prítomní: Mgr. Júlia Bublavá, Mgr. Soňa Krištofíková, Bc. Elena Stančíková, Mgr. Jarmila
Lužná, Mgr. Mária Gajarová, Ing. Lívia Galovičová, Mgr. Ivona Barbušinová
Neprítomní: Ing. Zdenka Pilátová, Alena Mockovčiaková, Bc. Helena Fáberová,
Hostia: Ing. Anna Halinárová, Ing. Jaroslava Antalová

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

Otvorenie zasadania
Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu, návrh podnájomníka na uvoľnený byt
Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky
Návrh nového VZN č. 2/2017 – Nar. o peňažnom príspevku na prepravu
Pripomienkovanie VZN č. 3/2017 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a o výške
úhrady za sociálne služby
Informácia o príprave letných táborovo pre deti zo sociálne odkázaných rodín, návrhy
účastníkov táborov
Informácia o príprave podujatia Otvorená náruč v Podkylave
Rôzne – podnety a pripomienky členov
Ukončenie zasadania
Predsedníčka komisie privítala členov komisie a hostí. Po úvodnom slove spoločne
prerokovali a schválili program komisie.

2. V tomto bode komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu a členky jednomyseľne
odporučili tieto žiadosti schváliť nasledovne
V. A. Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
H. D. Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok,
M. V. Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
D. L. Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
D. D. Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
CH. L. Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok,
O. I. Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok,
B. M. Stará Turá, scvhálené predĺženie o 1/2 roka.
Do voľného 3-izb. podkrovného bytu na Mýtnej 537/50 bol doporučený nový nájomník:
P. A. Beckov a následní náhradníci:
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1. A. Š., Brunovce
2. R. M., Bzince pod Javorinou.
3. Členky prerokovali podanú žiadosť o mimoriadnu sociálnu dávku a jednomyseľne
odporučili schváliť jednorazovú dávku nasledovne:
V. P., trvale bytom Topolecká 2157, Stará Turá – jednorazová dávka v hmotnej núdzi
200 € peňažnou formou na požadovaný účel s povinnosťou preukázať použitie finančných
prostriedkov na schválený účel.
4. K návrhu VZN č. 2/2017 – Nar. o peňažnom príspevku na prepravu nemali prítomné žiadne
pripomienky a jednomyseľne odporúčajú mestskému zastupiteľstvu návrh VZN schváliť.
5.

Pri návrhu VZN č. 3/2017 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za
sociálne služby prítomné zvážili náklady a príjmy na sociálne služby a po zohľadnení
finančného dopadu pre klientov a mesto jednomyseľne schválili výšku úhrady za sociálne
služby nasledovne:
 opatrovateľská služba (v domácnosti): sumu 1,40 Eur/ 1 hod. čo predstavuje 24 %
ekonomicky oprávnených nákladov (EON) za rok 2016
 donášku stravy do domácnosti bez zmeny vo výške 0,40 Eur za jedno prinesené jedlo
 v zariadení opatrovateľskej služby:
za odborné činnosti sumu 37,41 Eur mesačne čo predstavuje 50 % EON za rok 2016,
vzhľadom k tomu, že náklady na tieto činnosti v roku 2016 vzrástli,
za ubytovanie sumu 3,75 Eur/m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti mesačne, čo
predstavuje 76 % EON za rok 2016, vzhľadom k tomu, že náklady na ubytovanie v roku
2016 klesli.
 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 bez zmeny.
V prílohe č. 1 v časti VI. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít /ďalej dohľad/ písm a) znie:
„potreba dohľadu v určenom čase 1hod./úkon“. Vypúšťa sa bod. 1 a 2.
V prílohe č. 2 v časti vyčíslenia podlahovej plochy jednotlivých miestností sa vypúšťa
posledný údaj o jednoposteľovej izbe
9,80 m2, pretože táto miestnosť podľa
prevádzkového poriadku slúži ako prevádzková miestnosť a nie obytná.
Ostatné znenie VZN členky komisie schválili bez pripomienok.

6.

Z ponuky letných táborov členky jednomyseľne vybrali letný tábor v Crazy tábor Kubrici
v termíne 22.7. – 31.7.2017. Z navrhnutých detí vybrali 6 detí do pobytového tábora
v Kubrici a 5 detí do prímestského tábora v CVČ Stará Turá, ktorých zoznam je v prílohe.
Spoluúčasť rodičov na nákladoch za letný tábor stanovili takto: poplatok 20 € od rodičov
detí do pobytového tábora v Kubrici, ktorý bude vložený do charitatívneho účtu a poplatok
za 5 € za denný tábor v CVČ, ktorý rodičia uhradia priamo v CVČ. Ostatné náklady
(poplatky za tábor, dopravu, poistné príp. iné) budú uhradené z charitatívneho účtu.
Sociálne oddelenie zabezpečí všetky organizačné záležitosti: oslovenie rodičov, prihlášky
do tábora, úhrada nákladov, doprava do a z tábora.
Mgr. Barbušinová informovala, že do letného tábora ponúknutého z Nadácie Markíza boli
už prihlásené dve deti, pretože bol stanovený termín zaslania prihlášky do 31.3.2017.
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7. V súvislosti s pripravovaným podujatím „Otvorená náruč v Podkylave“ predsedníčka
komisie a p. primátorka informovali o sponzoroch akcie. Záverečné organizačné pokyny
budú prediskutované na budúcom zasadnutí.
8. Ing. Antalová a Mgr. Gajarová informovali o situácii v „sociálnom šatníku“. Je nutné
obmedziť príjem šatstva, vzhľadom na kapacitu, čiže neprijímať zimné a zabezpečiť
uskladnenie zimných vecí do uskutočnenia zbierky.
9. Členky komisie sa zjednotili pri doručenej žiadosti „Tábor 2017 OBJAV NOVÚ ZEM“,
kde organizátori tábora žiadali o sponzorský dar, že sponzorský dar neposkytnú. Mesto
Stará Turá organizuje a zabezpečuje letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín formou
denných letných táborov a pobytových táborov. Každý rok sa deti striedajú, čiže touto
formou pokryje možnosť zúčastniť sa táborov i deťom zo sociálne slabších rodín.
10. Predsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 19,00 h.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 10.05.2017 o 15,30 hod.
V Starej Turej, dňa 06.04.2017
Zapísala: Mgr. Barbušinová
Schválila: Mgr. Bublavá
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