ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 08.03.2017
Prítomní: Mgr. Júlia Bublavá , Mgr. Soňa Krištofíková, Bc. Elena Stančíková, Mgr. Jarmila
Lužná, Ing. Zdenka Pilátová, Mgr. Mária Gajarová, Alena Mockovčiaková, Bc. Helena
Fáberová, Lenka Galbavá, Mgr. Ivona Barbušinová
Neprítomní:,
Hostia: Ing. Anna Halinárová, Ing. Jaroslava Antalová

Program:

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

1.

Otvorenie zasadania
Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu
Prerokovanie žiadostí o jednorazové dávky
Návrh VZN o peňažnom príspevku na prepravu
Návrhy na finančnú podporu a pomoc z charitatívneho účtu
Informácia o príprave podujatia Otvorená náruč v Podkylave
Rôzne – podnety a pripomienky členov
Ukončenie zasadania
Predsedníčka komisie privítala členov komisie a hostí. Po úvodnom slove spoločne
prerokovali a schválili program komisie.

2. V tomto bode komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu a jednomyseľne odporučili
tieto žiadosti schváliť nasledovne
Č. G., Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 3 roky,
N. T., Stará Turá, schválené predĺženie o 3 roky,
V. J., Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
K. R., Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 3 roky.
3. V tomto bode boli prerokované nasledovné žiadosti občanov mesta o sociálne dávky
a členky jednomyseľne odporučili schváliť nasledovné dávky:
P. M., Stará Turá – jednorazová dávka v hmotnej núdzi 150€ peňažnou formou na
požadovaný účel.
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Mgr. P. I., Stará Turá – jednorazová dávka v hmotnej núdzi 150 € vecnou formou na
požadovaný účel.
4. K návrhu VZN o peňažnom príspevku na prepravu sa v diskusii zapojili všetky členky aj
hostia. Prerokovali jednotlivé body a dohodli sa na konkrétnych úpravách VZN, ktoré
pracovníčky sociálneho oddelenia zapracujú a výslednú podobu VZN predložia na budúce
zasadnutie komisie.
5.

Aktuálny stav charitatívneho účtu je 6670 Eur. Členky prerokovali jednotlivé návrhy
a schválili využitie prostriedkov na účte na nasledovné aktivity a pomoc: letný tábor pre
deti zo znevýhodneného prostredia – pobytový (lokalita bude zvolená nabudúce) pre 6
detí, prímestský v CVČ pre 5 detí, relaxačno-vzdelávací krátkodobý pobyt v Podvišňovom
pre deti s autizmom, finančná pomoc pre rodiny s ŤZP deťmi a mládežou, darčekové
poukážky pre seniorov v nepriaznivej sociálnej situácii.
Komisia zároveň poverila pracovníčky sociálneho oddelenia, aby zabezpečili výplatu sumy
100 Eur, ktorú schválili na zasadnutí komisie dňa 5.4.2016 pre p. M. E. na rekondičný
pobyt. P. M. sa v minulom roku z rodinných dôvodov rekondičného pobytu nemohla
zúčastniť a poskytnutý príspevok vrátila na účet mesta.

2. Predsedníčka informovala o termíne tohtoročného podujatia Otvorená náruč Podkylava pre

deti a mládež s ŤZP a ich rodičov z Podjavorinskej oblasti, ktoré sa uskutoční 27.5.2017.
Aj tento rok je generálnym sponzorom podujatia ČSOB. Ďalej informovala o aktivitách
a programe počas dňa a členky komisie si rozdelili jednotlivé úlohy. Tento rok sa očakáva
účasť 147 osôb.
3. V bode rôzne neboli žiadne pripomienky.
4. Predsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 18,00 h.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 5.4.2017 o 15,30 hod.
V Starej Turej, dňa 9.3.2017
Zapísala: Mgr. Barbušinová
Schválila: Mgr. Bublavá
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