ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 06.09.2017
Prítomní: Mgr. Júlia Bublavá, PharmDr. Leopold Barszcz, Mgr. Jarmila Lužná, Ing. Zdenka
Pilátová, Mgr. Mária Gajarová, Alena Mockovčiaková, Bc. Helena Fáberová Ing. Lívia
Galovičová, Mgr. Ivona Barbušinová
Neprítomní: Bc. Elena Stančíková
Hostia: Ing. Jaroslava Antalová,

Program:
1. Otvorenie zasadania
2. Riešenie bytových záležitostí
3. Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky
4. Charita – informácie o podporených letných aktivitách, plány ďalšej pomoci
5. Rôzne – podnety a pripomienky členov
6. 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:
G. M., Stará Turá – schválené predĺženie nájmu o 1 rok.
S. A. Stará Turá – schválené predĺženie nájmu o 1 rok, p. S. požiadala aj o výmenu bytu
za iný z dôvodu opätovného vlhnutia stien. Podľa informácie L. Galovičovej momentálne
nie je voľný žiadny nájomný byt.
H. K., Stará Turá – schválené predĺženie nájmu o 10 mesiacov.
M. R. a G. N., Stará Turá – schválené predĺženie nájmu o 1 rok a zároveň schválená
žiadosť o zmenu nájomcu bytu na G.N..
R. R., Stará Turá – schválená žiadosť o zvýšenie počtu užívateľov bytu o jednu osobu.
3. V tomto bode členky prerokovali nasledovné žiadosti občanov mesta o sociálne dávky
a jednomyseľne prijali nasledovné stanovisko:
O. I. Stará Turá – doporučili priznať mimoriadnu sociálnu dávku 200 € peňažnou formou
na požadovaný účel.
H. D., M.R.Štefánika 380/40, Stará Turá – doporučili priznať mimoriadnu sociálnu dávku
200 € peňažnou formou na požadovaný účel.
Ch. J. Stará Turá – vzhľadom na mimoriadnu situáciu doporučili priznať mimoriadnu
sociálnu dávku 100 € vecnou formou na požadovaný účel.
I. Barbušinová informovala, že čerpanie rozpočtu na prvku „Jednorazové sociálne dávky“
k 30.6.2017 bolo vo výške 39%.
4. Stav na charitatívnom účte k dnešnému dňu je 6087 Eur. I. Barbušinová informovala o
priebehu letných táborov, ktoré boli podporené z charitatívneho účtu. Samotné tábory
prebehli bez problémov. Problémy však boli pri prihlasovaní detí do táborov. Zo

schváleného zoznamu vybratých detí do letných táborov, viaceré oslovené rodiny ponuku
pobytového či denného tábora odmietli z rôznych dôvodov. Z prihlásených účastníkov sa
niektorí odhlásili pár dní pre nástupom do tábora a museli sa hľadať náhradníci, keďže
poplatok za tábor bol už uhradený. Vzhľadom k tomu členovia komisie zvážili, že
v nasledujúcom roku by sa letný tábor neorganizoval.
LT Nadácia Markíza: dve deti zo Starej Turej, bez nákladov, mesto zabezpečilo len
dopravu detí do a z tábora.
Crazy tábor v Kubrici: 6 detí, výdavky: 865 Eur (pobyt + poistenie), dopravu do a z tábora
zabezpečilo mesto, príjem: 100 Eur dobrovoľný príspevok od rodičov na charitatívny účet.
LT v Centre voľného času: 2 deti, výdavky: 80 Eur, rodič spoluúčasť 5 Eur uhradil CVČ.
Ďalšou aktivitou podporenou z charitatívneho účtu je relaxačno-terapeuticko-poradenský
pobyt pre rodiny s autistickým dieťaťom. Členovia jednomyseľne schválili využitie
finančných prostriedkov na tento účel pre 20 osôb (10 detí a 10 rodičov) v Školiacom a
rekreačnom stredisku Podvišňové v obci Bzince pod Javorinou v termíne od 6. – 8.10.2017
(podľa prílohy č. 2). Predbežná cenová ponuka na jednu osobu 16,50 Eur strava + 24 Eur
ubytovanie, ktorá však ešte nie je konečná.
Návrhy na využitie fin. prostriedkov na charitatívnom účte:
- pomoc seniorom s vážnymi zdravotnými problémami, nízkym príjmom s žijúcim vo
svojich domácnostiach formou poukážky na nákup v lekárni ako v minulom roku, na
zasadnutí budúcej komisie členky predložia návrhy osôb.
- na podnet primátorky mesta navštíviť občanov nášho mesta, ktorí sú celoročne umiestnení
v okolitých zariadeniach sociálnych služieb, sociálne oddelenie zistí koľko občanov je
umiestnených v ZSS v Bzinciach pod Javorinou, Hrachovišti, Krajnom, Novom Meste nad
Váhom, na Papradi, a Myjave, pretože takúto informáciu mesto nemá.
- letné tábory pre deti s ŤZP, ak bude vhodná ponuka na takúto aktivitu s ohľadom na
špecifiká jednotlivých zdravotných problémov detí a ich odkázanosť na pomoc.
5. V bode rôzne Z. Pilátová informovala, že sa treba registrovať do akcie potravinovej zbierky
v spolupráci s OD Tesco v prípade ak chceme pomôcť našim občanom.
L. Galovičová informovala, že od 1.9.2017 je nová bytovka na Hlubockého č. 306 už vo
vlastníctve mesta.
Na záver členky jednomyseľne schválili Dr. Barszcza za podpredsedu komisie pre sociálne
veci a bývanie.
6. Predsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 18,30 h.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 04.10.2017 o 15,30 hod. v Zariadení
opatrovateľskej služby Stará Turá.
V Starej Turej, dňa 07.09.2017
Zapísala: Mgr. Barbušinová
Schválila: Mgr. Bublavá

