ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 09.02.2016
Prítomní: Mgr. Soňa Krištofíková, Bc. Elena Stančíková, Ing. Zdenka Pilátová,
Mgr. Mária Gajarová, Alena Mockovčiaková, Bc. Helena Fáberová, Ing. Lívia Galovičová,
Mgr. Ivona Barbušinová
Neprítomní: Mgr. Júlia Bublavá, MUDr. Radovan Ammer, Mgr. Jarmila Lužná,
Hostia: Ing. Anna Halinárová

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

Otvorenie zasadania
Rokovanie s predvolanou P. D. Stará Turá.
Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky
Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu, návrhy podnájomníkov na uvoľnené byty
Návrh VZN 1/2016 o nakladaní s obecnými bytmi a bytmi postavenými s podporou štátu
Informácia o stave charitatívneho účtu, návrhy na využitie finančných prostriedkov počas
roka 2016
Rôzne – podnety a pripomienky členov
Ukončenie zasadania

1.

Podpredsedníčka komisie Mgr. Krištofíková privítala členov komisie a hostí. Po úvodnom
slove spoločne prerokovali a schválili program komisie.

2.

Na zasadnutie komisie bola predvolaná p. P. D. z dôvodu jej dlhu voči mestu v sume cca
700 Eur (nezaplatený poplatok za smeti a psa). P. D. sa dostavila na majetkové oddelenie
pred zasadnutím komisie z dôvodu, že poobede má pracovnú smenu. Ing. Galovičová
informovala členov komisie, že dlžníčku upozornila na vyrovnanie pohľadávky do
30.9.2016, inak sa zohľadní pri rozhodovaní o ďalšom užívaní nájomného bytu.

3. V tomto bode boli prerokované nasledovné žiadosti občanov mesta o sociálne dávky:
P. I. Stará Turá, odsúhlasené 150 € vecnou formou -palivo,
J. Ľ. Stará Turá, odsúhlasené 250 € vecnou formou –palivo,
I. J. Stará Turá – odsúhlasené 80 € - peňažnou formou,
V. P. Stará Turá – odsúhlasené 200 € - peňažnou formou,
D. G. Stará Turá – neodsúhlasené.
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T. T., Stará Turá, z charitatívneho účtu odsúhlasené 150 € na základné životné podmienky
– ubytovanie, strava, ošatenie – zabezpečí sociálne oddelenie MsÚ.
G. L. Stará Turá – z charitatívneho účtu odsúhlasená úhrada poplatku 21,50 € do ZUŠ
St.Turá za tanečný odbor za II. polrok šk.r. 2015/2016.
4. Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
P. J. Mýtna, Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
D. Z. Mýtna Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
D. T. Mýtna Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
K. M. Mýtna Stará Turá, schválené predĺženie o 3 roky,
M. A. Štefánika Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok,
E. J., Štefánika Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok,
G. E. Štefánika Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok,
Š. I. oznámila, že k 29.2.2015 uvoľní nájomný byt na Mýtnej, Stará Turá
Do uvoľneného bytu po p. Š. I. schválení nájomníci v poradí:
1. U. T. Stará Turá,
2. B. R. Stará Turá,
3. D. D. Stará Turá.
B. M. skončí dňa 29.2.2016 nájom v byte na Hlubockého.
Do uvoľneného bytu po p. B. M. schválení nájomníci v poradí:
1. D. D. Stará Turá,
2. F. J. Stará Turá,
3. N.S. Stará Turá.
5.

Prítomní členovia jednohlasne schválili predkladaný návrh VZN č. 1/2016 o obecných
bytoch.

6. V tomto bode Mgr. Barbušinová informovala členov o stave charitatívneho účtu:
k 1.1.2016 bolo na účte 4185,23 Eur, dňa 1.2.2016 bol na účet vložený výťažok z Plesu
mernej techniky v sume 3874 Eur, čím sa stav na CHÚ zvýšil na sumu 8059,23 Eur. Ďalej
členovia rokovali o využití fin. prostriedkov na účte počas roku 2016. S pozitívnym
ohlasom sa ujal návrh na zabezpečenie relaxačného pobytu rodičom s ŤZP deťmi. Ďalším
návrhom bol príspevok na letný tábor pre deti s ľahším stupňom zdravotného
znevýhodnenia.
Ďalej bol predložený návrh zabezpečenie letného tábora pre deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia, ktorý pripravuje Matica slovenská v Tatrách a prímestského
tábora v CVČ Stará Turá z prostriedkov na charitatívnom účte. Na zasadnutie budúcej
komisie pripraví sociálne oddelenie aj členovia komisie návrhy detí do táborov.
7. V poslednom bode Ing. Halinárová predložila informáciu TSK o ich aktivitách na projekte
deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach,
vybudovanie nového autistického centra pre cca 30 klientov a zabezpečovaní
bezbariérovosti v zariadeniach sociálnych služieb vyššieho územného celku.
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8. Podpredsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 17,45 h.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 16.3.2016 o 15,30 hod.
V Starej Turej, dňa 12.2.2016
Zapísala: Mgr. Barbušinová
Schválila: Mgr. Krištofíková
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