
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 05.09.2018 

 

Prítomní: Mgr. Júlia Bublavá, PharmDr. Leopold Barszcz, Mgr. Jarmila Lužná,  Ing. Mgr. 

Zdena Pilátová, Mgr. Mária Gajarová, Bc. Helena Fáberová, Ing. Radka Remiašová,  

Ing. Lívia Galovičová, Mgr. Ivona Barbušinová 

  

Neprítomní: Bc. Elena Stančíková, Alena Mockovčiaková,  

Hostia:  Ing. Anna Halinárová, Ing. Jaroslava Antalová 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadania 

2. Prerokovanie žiadostí o  predĺženie nájmu 

3. Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky 

4. Informácia o podujatí Pomoc deťom s autizmom 

5. Rôzne – podnety a pripomienky členov 

6. Ukončenie zasadania 

 

 
1. Predsedníčka komisie otvorila zasadnutie komisie, prítomné spoločne prerokovali 

a schválili program komisie. 

 

2. Členovia prerokovali žiadosti o predĺženie podnájmu a  odporučili schváliť žiadosti 

nasledovne: 

Z.  Č., Stará Turá, schválené predĺženie o 3 roky,  

M. F.,  St.Turá, schválené predĺženie o 3 roky,  

H. N. Stará Turá, schválené predĺženie o 3 roky,  

R. S., Stará Turá, schválené predĺženie o 3 roky,  

Z. K.,  Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok,  

J. R., Stará Turá, schválené predĺženie o 3 roky,  

Z. R., Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok,  

M. K., Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok, 

R. D., Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok, 

M. I., Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok,. 

 

O výmenu bytu na nižšom poschodí zo zdravotných dôvodov požiadala p. B. E., Stará 

Turá. V súčasnej dobe nie je voľný vhodný byt, preto jej žiadosti nie je možné vyhovieť.    

 

3. Nebola podaná žiadna žiadosť o jednorazovú dávku.  

 

4.   Mgr. Bublavá informovala o zmene termínu plánovaného podujatia „Pomoc deťom 

s autizmom“. Víkendový pobyt v Rekreačnom stredisku Dúbrava v Prašníku sa 



uskutoční v novom termíne 19. – 21.10.2018.  Momentálne je prihlásených 6 detí zo 

Starej Turej a 15 detí z okolitých obcí. Ostatná organizácia podujatia je zatiaľ bez 

zmeny.  
 

5.  V bode rôzne bola podaná informácia o letných táboroch (LT).  LT Nadácie Markíza sa 

zúčastnili  2 deti, bez nákladov.  LT v Duchonke sa zúčastnilo  6 detí s ŤZP, úhrada za 

tábor z char. účtu 520 €, dobrovoľný príspevok rodičov detí do char. účtu 120 €.   

 

Návrh na využitie fin. prostriedkov na charitatívnom účte v tomto roku schválený 

prítomnými členmi:  

a/ pre seniorov so zdravotnými problémami, v nepriaznivej ekonomickej situácii 

s žijúcim vo svojich domácnostiach poukážka na nákup liekov či zdravotných potrieb 

v lekárni, na zasadnutie budúcej komisie členky a prac.soc. odd. predložia návrhy 

konkrétnych osôb.    

b/ pre seniorov celoročne umiestnených v okolitých zariadeniach sociálnych služieb 

darčekový balíček. Soc. oddelenie zistí, koľko našich občanov je umiestnených v  ZSS na 

Papradi, Bzinciach pod Javorinou, Hrachovišti, Krajnom, Novom Meste nad Váhom 

a Myjave.   

 

Mgr. Bublavá vyzvala prítomných, aby sledovali grantové výzvy, z ktorých by bolo 

možné získať prostriedky na podujatie „Otvorenú náruč Podkylava 2019“ a o vhodnej 

výzve ju informovali. 

 

 

6.  Predsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 16,45 h. Termín nasledujúceho 

zasadnutia  komisie je 10.10.2018 v zariadení opatrovateľskej služby.  

 

 

V Starej Turej, dňa 06.09.2018  

Zapísala: Mgr. Barbušinová  

Schválila: Mgr. Bublavá 

 

 

 

 

 


