ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 05.10.2016
Prítomní: Mgr. Bublavá, Mgr. Krištofíková, Bc. Stančíková, Ing. Pilátová, Mgr. Gajarová, A.
Mockovčiaková, Bc. Fáberová, Ing. Galovičová, Mgr. Barbušinová,
Neprítomní: MUDr. Ammer, Mgr. Lužná,
Hostia: Ing. Halinárová, Ing. Antalová,

Program:
1. Otvorenie zasadania
2. Jednanie s predvolanou E. H.
3. Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu, návrh nového podnájomníka na uvoľnený
byt
4. Predbežný výber nájomníkov do nového bytového domu na Hlubockého ul.
5. Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky
6. Schválenie návrhu na usporiadanie dobrovoľnej zbierky počas vianočného trhu
7. Informácie o sociálnej výdajni – aktuálna situácia, diskusia o zabezpečení finančného
a personálneho prevádzkovania
8. Návrh pomoci seniorom s vážnymi zdravotnými problémami z charitatívneho účtu
9. Informácie o podujatí pre deti s ŤZP v Žítkovej 12.-14.9.2016
10. Rôzne – podnety a pripomienky členov
11. Ukončenie zasadania

1. Predsedníčka komisie Mgr. Bublavá privítala členov komisie a hostí. Spoločne prerokovali
a schválili program komisie.
2. Na zasadnutie komisie sa dostavila predvolaná p. E. H. spoločne so synom, vo veci jej
žiadosti o predĺženie podnájmu v nájomnom byte. Vzhľadom k zistenej novej skutočnosti,
že sa stala jedinou vlastníčkou rodinného domu a ďalších nehnuteľností v miestnej časti,
nespĺňa podmienky na užívanie obecného bytu stanovené VZN 1/2016- Nar. o obecných
bytoch. Vzhľadom k tomu, ju členovia komisie upozornili, aby sa snažila riešiť bytovú
otázku užívaním alebo správou (predajom, prenájmom) vlastných nehnuteľností. P. H. so
synom informáciu zobrali na vedomie.
3. Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
E. H. St. Turá, doporučené predĺženie nájmu o 6 mesiacov.
M. J., St.Turá, doporučené predĺženie nájmu o 1 rok
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G. J. St. Turá, doporučené predĺženie nájmu o 3 roky
- prenájom uvoľnených bytov:
B. B., dňa 31.10.2016 uvoľní byt.na St.Turá – následný nájomca od 1.11.2016 R. M.
Nové Mesto NV
M.M. dňa 31.10.2016 uvoľní byt na St. Turá – následný nájomca od 1.11.2016 R. T. St.
Turá.
;

- žiadosti o výmenu bytov:
J. T. ST – schválená výmena a doporučený spol. Stinex do nového bytu – následný
nájomca po uvoľnení bytu S. N. Stará Turá,
S. N. uvoľní – následný nájomca B. Z. Stará Turá,
L. B. ST – schválená výmena a doporučený spol. Stinex do nového bytu – následný
nájomca po uvoľnení bytu T. V. A. Kochanovce

4. Komisia prerokovala výber nájomníkov do nových bytov na Hlubockého ulici a po
dohode, majiteľovi bytov –spoločnosti STINEX odporúča predbežný zoznam vybratých
žiadateľov o nájomný byt do konkrétneho bytu.
5. Nebola podaná žiadna žiadosť o poskytnutie sociálnej dávky.
6. Komisia prerokovala návrh na usporiadanie dobrovoľnej zbierky počas vianočného trhu
dňa 10.12.2016 a jednomyseľne odporúča MsZ Stará Turá návrh schváliť.
7. Mgr. Barbušinová a Ing. Antalová informovali o aktuálnej situácii pripravovanej sociálnej
výdajne (šatníka). Podľa možnosti do konca roka dokončiť úpravu priestorov
(vymaľovanie, upratanie) a vybaviť miestnosť potrebným zariadením (police, stojany
a pod.), aby sa služby v sociálnej výdajni mohli poskytovať občanom od 1.1.2017.
Očakávané finančné náklady budú za prenájom a elektrickú energiu a tieto soc. oddelenie
navrhlo do v rozpočtu mesta na r. 2017. Členky ďalej odsúhlasili, že personálne
zabezpečenie bude realizované dobrovoľníkmi, predbežne sa výdaj vecnej pomoci
občanom uskutoční 1x za 2 týždne na cca 2 hodiny a to bezplatne. Sociálne oddelenie začne
s prípravou zásad poskytovania bezplatnej vecnej pomoci v sociálnej výdajni občanom
mesta a informačných letákov o novej službe občanom mesta.
8. Členky prerokovali návrh pomoci pre seniorov so zdravotnými problémami a nízkym
príjmom. Zhodnotili situáciu všetkých navrhnutých občanov a komisia vybrala 33
seniorov, ktorým schválila pomoc vo forme poukážky na nákup liekov a zdravotných
doplnkov v lekárni v sume 20 Eur na osobu, ktorá bude uhradená z charitatívneho účtu.
V rámci Mesiaca úcty k starším v októbri členky komisie a pracovníčky soc. oddelenia
osobne podľa predošlej dohody odovzdajú túto pomoc adresátom, ktorí sú uvedení tak ako
je uvedené v zozname seniorov, ktorý je v prílohe.
9. Mgr. Bublavá informovala prítomných o uskutočnenom podujatí pre deti s ŤZP v Žitkovej
v dňoch 12.-14.9.2016, ktorého sa ako iniciátorka podujatia a hlavná koordinátorka aj
osobne zúčastnila. Okrem 11 detí a ich rodičov sa pobytu zúčastnili ako dobrovoľníci
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animátor p. M. M. a dve špeciálne pedagogičky, ktoré poskytovali poradenstvo
predovšetkým 6 deťom s autizmom a ich rodičom. Prezentovala veľkú spokojnosť
a nadšenie všetkých zúčastnených. Prítomná p. primátorka, ktorá účastníkov podujatia bola
v Žitkovej osobne pozdraviť, vyjadrila poďakovanie za úspešnú akciu všetkým aktivistom.
10. V tomto bode členky komisie schválili poskytnutie finančného príspevku pre deti a mládež
s ZŤP na zvýšené výdavky spojené s ich zdravotným znevýhodnením podľa vlastného
uváženia v hotovosti z charitatívneho účtu. Deti a mládež rozdelili do dvoch skupín a
jednomyseľne schválili návrh na príspevok v sume 50 Eur deťom s ľahším postihnutím
a v sume 100 Eur deťom s ťažším postihnutím príspevok, ktorý bude vyplatený ich
zákonným zástupcom. Na výplatu príspevku, podľa zoznamu vybratých detí, ktorý je
v prílohe, komisia pre sociálne veci a bývanie splnomocňuje ekonomické oddelenie.
Na základe informácie, že mesto dňa 5.10.2016 požiadala Diakonia Broumov
o usporiadanie zberu použitého oblečenia, obuvi a potrieb do domácnosti, členky komisie
sa zhodli, že v spolupráci so soc. oddelením uskutočnia zbierku a to dňa 16.11.2016 od
14,00 do 18, 00 h. vo vstupnej hale Domu kultúry.
Ing. Pilátová informovala, že dňa 22.10.2016 sa uskutoční v evanjelickom kostole koncert
„Pieseň ktorá prebúdza“ (OZ Sluha) a zároveň všetkých pozvala.
Na koniec členky dohodli, že ocenenie dobrovoľníkov súčasne so stretnutím zástupcov
poskytovateľov sociálnych služieb a organizácií pôsobiacich v soc. priestore sa tento rok
uskutoční dňa 7.12.2016 (pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníctva 5.12.).
11. Predsedníčka komisie poďakovala zúčastneným a ukončila rokovanie komisie o 19,00 h.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 09.11.2015 o 15,30 hod. v zasadačke
MsÚ.
V Starej Turej, dňa 07.10.2016
Zapísala: Mgr Barbušinová
Schválila: Mgr. Bublavá
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