ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 07.12.2016
Prítomní: Mgr. Bublavá, Bc. Stančíková, Mgr. Lužná, Mgr. Gajarová, A. Mockovčiaková,
Bc. Fáberová, Ing. Galovičová, Mgr. Barbušinová, Ing. Pilátová,
Neprítomní: MUDr. Ammer, Mgr. Krištofíková,
Hostia: Ing. Halinárová, Ing. Antalová,
oceňovaní dobrovoľníci, zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb a
komunitných organizácií podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadania
2. Jednanie s predvolaným M. Ď.
3. Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu, návrh nového podnájomníka na uvoľnený
byt
4. Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky
5. Vianočný trh – organizačné zabezpečenie v charitatívnom stánku
6. Informácie o sociálnom šatníku
7. Rôzne – podnety a pripomienky členov
8. Stretnutie s poskytovateľmi sociálnych služieb, ocenenie dobrovoľníkov za rok 2016
9. Ukončenie zasadania

1. Predsedníčka komisie Mgr. Bublavá privítala členov komisie a hostí. Spoločne prerokovali
a schválili program komisie.
2. Pred zasadnutím komisie si p. M. Ď. s bývalou manželkou, ako užívatelia nájomného bytu
vyriešili bytový problém, preto nebolo nutné p. M. Ď. predvolávať na zasadnutie komisie.
3. Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
E. Č. St. Turá, doporučené predĺženie nájmu o 1 rok,
V. P. St.Turá, doporučené predĺženie nájmu o 1 rok
M. B. St.Turá, doporučené predĺženie nájmu o 6 mes
K. E. K. St.Turá, doporučené predĺženie nájmu o 3 roky
B. T. St.Turá, doporučené predĺženie nájmu o 1 rok
M.Ď. St.Turá požiadala o ukončenie podnájmu k 31.12.2016
do voľného bytu doporučený nový nájomca: J.V. Stará Turá
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- žiadosti o výmenu bytov:
J. L. St.Turá doporučený spol. Stinex do nového bytu, následný nájomca po uvoľnení bytu
E. B. St.Turá,
Ing. Galovičová informovala, že opäť nastal problém s vlhkosťou spodnom byte v bytovke
na Mýtnej č. 595, ktoré boli pre rokom dané do užívania po rekonštrukcii a izolácii proti
vlhkosti.
4. Na sociálne oddelenie nebola podaná žiadna žiadosť o sociálnu dávku.
5. V tomto bode členky komisie dohodli posledné organizačné pokyny v súvislosti so
zabezpečením hladkého priebehu dobrovoľnej zbierky a predaja punču v charitatívnom
stánku počas vianočného trhu dňa 10.12.2016.
6. Ing. Antalová podala informáciu o sociálnom šatníku, v ktorom je potrebné už len postupne
ukladať do regálov oblečenie, obuv a iné veci, ktoré priebežne do šatníka ľudia prinášajú.
Je potrebné upevniť informačnú tabuľu na budovu. Stále platí, že treba hľadať a osloviť
dobrovoľníkov, ktorí by v sociálnom šatníku pomáhali vydávať aj prijímať veci.
7. Ing. Pilátová oboznámila prítomných o priebehu potravinovej zbierky, ktorú organizovala
evanjelická Diakonia v spolupráci s OD Tesco v dňoch 24. – 26.11.2016. Vyzbierali 18
nákupných košov trvanlivých potravín a hygienických potrieb (cca 314 kg), ktoré rozviezli
64 rodinám v Starej Turej a 10 rodinám do Lubiny. Na akcii pomáhalo cca 60
dobrovoľníkov.
8. V závere sa uskutočnilo každoročné oceňovanie dobrovoľníkov a spoločné stretnutie so
zástupcami poskytovateľov sociálnych služieb a komunitných organizácií pôsobiacich
v sociálnom priestore. Prítomní zotrvali v tvorivej besede o poskytovaných sociálnych
službách, činnosti jednotlivých organizácií, úspechoch i problémoch. Súčasťou stretnutia
bol aj akt poďakovania primátorkou mesta 23 dobrovoľníkom, ktorí sa aktívne a nezištne
angažujú v sociálnej oblasti.
9. Predsedníčka komisie poďakovala zúčastneným a ukončila rokovanie komisie o 19,00 h.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 11.1.2017 o 15,30 hod. vo veľkej
zasadačke MsÚ.
V Starej Turej, dňa 09.12.2016
Zapísala: Mgr Barbušinová
Schválila: Mgr. Bublavá
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