ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 07.03.2018
Prítomní: Mgr. Júlia Bublavá, PharmDr. Leopold Barszcz, Bc. Elena Stančíková, Mgr.
Jarmila Lužná, Mgr. Mária Gajarová, Alena Mockovčiaková, Bc. Helena Fáberová, Ing.
Radka Remiašová, Ing. Lívia Galovičová, Mgr. Ivona Barbušinová
Neprítomní: Ing. Zdenka Pilátová,
Hostia: Ing. Anna Halinárová, Ing. Jaroslava Antalová, Bc. Janka Macúchová

Program:

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

1.

Otvorenie zasadania
Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu
Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky
Návrh úpravy VZN o peňažnom príspevku na prepravu
Návrh úpravy VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby
Návrhy na finančnú podporu a pomoc z charitatívneho účtu
Rôzne – podnety a pripomienky členov
Ukončenie zasadania
Predsedníčka komisie privítala členov komisie a hostí. V úvode prerokovali a schválili
program komisie.

2. V tomto bode komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu a členovia jednomyseľne
odporučili tieto žiadosti schváliť nasledovne:
A P, Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 3 roky,
T Š Stará Turá, schválené predĺženie o 3 roky,
H D Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 3 roky,
Ž G Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 3 roky,
Z S Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 3 roky,
Ing. Galovičová upozornila, že u viacerých podnájomníkov sa zmenili príjmové pomery
tak, že čistý mesačný príjem rodiny za predchádzajúci kal. rok presahuje 3 násobok
životného minima, čím nespĺňajú zákonnú podmienku pre užívanie nájomného bytu.
V takomto prípade môže mesto predĺžiť nájom najdlhšie o 1 rok. V tejto súvislosti
nasledovným žiadateľom doporučila komisia predĺžiť nájom nasledovne:
S D Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok,
M M Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok,

H M, Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok,
A J, Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok.
Ďalej Ing. Galovičová informovala, že majetkové oddelenie eviduje žiadosti rodín
s deťmi o výmenu za väčší byt. V tejto súvislosti komisia doporučila osloviť
podnájomníkov, u ktorých sa znížil počet členov domácnosti (deti sa už osamostatnili),
aby prehodnotili výmenu bytu za menší (zabezpečí majetkové oddelenie).
3. Členky prerokovali podanú žiadosť o mimoriadnu sociálnu dávku a jednomyseľne
odporučili schváliť jednorazovú dávku nasledovne:
S M Stará Turá – mimoriadna sociálna dávka 100 € vecnou formou na požadovaný účel.
V súvislosti s problémami v rodinách požiadali členovia komisie o predvolanie B J Stará
Turá a R K s družkou Stará Turá na aprílové zasadnutie komisie (zabezpečí sociálne
oddelenie).
4. K úprave súčasného VZN č. 2/2017 – Nar. o peňažnom príspevku na prepravu nemali
členovia komisie žiadne pripomienky a jednomyseľne odporúčajú mestskému
zastupiteľstvu návrh na úpravu VZN schváliť. (Návrh VZN je v prílohe).
5.

Pri návrhu na úpravu súčasného VZN č. 3/2017 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb
a o výške úhrady za sociálne služby členovia prerokovali financovanie terénnej
opatrovateľskej služby a pobytovej sociálnej služby v ZOS.
Ekonomicky oprávnené náklady (EON) na opatrovateľskú službu za rok 2017 sú v sume
147 224,38 Eur a po prepočítaní na hodinu poskytnutej služby je suma 100% EON na 1
hodinu opatrovateľskej služby 6,47 Eur.
Vychádzajúc z ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017 a po zohľadnení
finančného dopadu ako pre klientov tak aj pre mesto jednomyseľne odporučili výšku
úhrady nasledovne:
 za opatrovateľskú službu (v domácnosti) zvýšiť zo súčasnej sumy 1,40 € na sumu
1,50 Eur/ 1 hod.
 za dovoz stravy do domácnosti zvýšiť zo súčasnej sumy 0,40 € sumu 0,45 Eur za
jedno prinesené jedlo.
Ekonomicky oprávnené náklady na pobytovú službu v zariadení opatrovateľskej službe
za rok 2017 sú v sume 116 691,97 Eur a finančný príspevok z MPSVaR na túto službu za
rok 2017 bol v sume 48 762,80 Eur. Rozdiel medzi EON a finančným príspevkom
z MPSVaR je 67 929,17 Eur čo je 100% ročných EON, z ktorých sa vychádza pri
určovaní úhrady za sociálne služby v ZOS t.j.
za odborné činnosti: 220,50 Eur mesačne/klient 100 % EON
za obslužné činnosti: ubytovanie 5,04 Eur/m2/mesačne 100% EON
upratovanie 2,44 Eur/m2/mesačne 100% EON
pranie, žehlenie 23,44 Eur mesačne 100% EON
stravovanie: úhradu za stravu platí klient v plnej výške podľa sumy
určenej dodávateľom stravy a počtu odobratých jedál.
Od 1.1.2018 sa však zmenilo financovanie sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu
a príspevk sú určené podľa stupňa odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu. Vzhľadom
k tejto zmene mesto dostane v roku 2018 finančný príspevok z MPSVaR nižší
o 18 600 Eur oproti roku 2017.

Vychádzajúc z ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017 a po zohľadnení
finančného dopadu ako pre klientov tak aj pre mesto členovia komisie jednomyseľne
odporučili výšku úhrady nasledovne:
 v zariadení opatrovateľskej služby:
za odborné činnosti v II. stupni odkázanosti občana na soc.službu
20 Eur mes.
v III. stupni
-//72 Eur mes.
v IV. stupni
- //127 Eur mes.
v V. stupni
-//197 Eur mes.
v VI. stupni
-//220 Eur mes.
obslužné činnosti: ubytovanie sumu 5 Eur/m2/mes. podlahovej plochy obyt. miestn.
upratovanie sumu 1,22 Eur/m2/mes.
-//pranie a žehlenie sumu 20 Eur mesačne.
nadštandard: v prípade používania svojho elektrického spotrebiča na izbe platí klient
za každý elektrický spotrebič t. j. TV, rádio, chladnička paušálnu sadzbu 2 Eurá
mesačne bez zmeny.
Ostatné znenie VZN členovia komisie schválili bez pripomienok (návrh VZN je
v prílohe).
6. Použitie finačných prostriedkov z charitatívneho účtu, na ktorom je v súčasnej dobe suma
9434 Eur, schválili členovia pre kategóriu detí s ŤZP a občanov s ŤZP v produktívnom
veku. Do zasadnutia budúcej komisie každý pripraví návrh konkrétnych osôb.
7. V tomto bode Mgr. Bublavá informovala o úspešnej zbierke na Tradičnom plese v Hoteli
Lipa, z ktorej mesto získalo výnos do charitatívneho účtu v sume 2684 Eur.
Termín podujatia „Otvorená náruč Podkylava 2018“ je dňa 26.5.2018.
Členovia schválili predbežné termíny zasadnutia komisie počas kal. roka 2018 dňa:
11.apríla, 9.mája, 13.júna, 5.septembra, 10. októbra, 7. novembra, 5. decembra.
8. Predsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 19,30 h.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 11.4.2018 o 15,30 hod.
V Starej Turej, dňa 13.03.2018
Zapísala: Mgr. Barbušinová
Schválila: Mgr. Bublavá

