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                                                                ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 09.05. 2018 

 

Prítomní: Mgr. Bublavá, Ing. Mgr. Pilátová, Bc. Stančíková, Mgr. Gajarová, A. 

Mockovčiaková, Bc. Fáberová,  Ing. Galovičová, Mgr. Barbušinová 

 

Neprítomní: PharmDr. Barszcz, Ing. Remiašová, Mgr. Lužná,   

Hostia:  Ing. Halinárová 

 
 
Program: 

 

1. Otvorenie zasadania  

2. Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu 

3. Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky 

4. Vyhodnotenie KPSS za rok 2017 

5. Návrhy na finančnú podporu a pomoc z charitatívneho účtu 

6. Informácia o príprave podujatia Otvorená náruč v Podkylave – organizačné 

zabezpečenie 

7. Rôzne – podnety a pripomienky členov  

8. Ukončenie zasadania 

 
1.  Predsedníčka komisie Mgr. Bublavá  privítala členov komisie,  hostí. Spoločne 

prerokovali a schválili program komisie. 

  

2. V tomto bode komisia prerokovala žiadosti o predĺženie podnájmu a členky odporučili 

týmto žiadostiam vyhovieť nasledovne  

CH. K.  Stará Turá, doporučené predĺženie o 1 rok 

T. D. Stará Turá, doporučené predĺženie o 3 roky 

       K. G. St. Turá, doporučené predĺženie  o 3 roky 

       L. M. St. Turá, doporučené predĺženie o 3 roky 

       M. M. Stará Turá, doporučené predĺženie o 3 roky 

       Č. I. Stará Turá, doporučené predĺženie o 3 roky, 

U. M., Stará Turá, na základe jeho písomného podania a po zvážení nových skutočností, 

komisia doporučuje predĺženie podnájmu o ďalších 9 mesiacov. 

 Žiadosti o ukončenie nájmu:   

       H. K. Stará Turá požiadala o ukončenie podnájmu k 31.5.2018. Do uvoľneného bytu bol 

doporučený podnájomník V. M. s partnerkou, Stará Turá a v prípade jeho odmietnutia 

náhradníci v poradí:  

  1. J. M. Stará Turá  

  2. E. B. Stará Turá 

  3. Z. Z. Moravské Lieskové  

R. K., Stará Turá požiadala o ukončenie podnájmu k 30.6.2018.  

 

3. Nebola predložená žiadna žiadosť občanov mesta o sociálne dávky. 
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4. Komisia prerokovala vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb (KP) za rok 

2017. Keďže nemala k nemu žiadne pripomienky,  jednomyseľne odporúča mestskému 

zastupiteľstvu vyhodnotenie KP  zobrať na vedomie. Mgr. Barbušinová súčasne 

informovala o nutnosti aktualizovať existujúci KP v súlade s novelou zákona o sociálnych 

službách. Sociálne oddelenie pripraví návrh úprav k prerokovaniu, ktorého sa 

zúčastní riadiaca skupina KP a vedenie mesta. Následne je potrebné predložiť upravený 

KP na schválenie na júnové zasadanie mestského zastupiteľstva.  

 

5. Členky jednomyseľne doporučili využitie finančných prostriedkov na charitatívnom účte 

nasledovne:   

A. Náklady za letný tábor na Duchonke pre 6 detí s ŤZP:  S. S., M. P., L. K., T. K., S. O., 

N. P., ktorý organizuje OZ Čmelík Bratislava  predstavujú celkom sumu 1020 € (170 

€ x 6 detí).  Čiastku 500 Eur uhradí Mgr. Bublavá zo získaného grantu a zostávajúcu 

sumu 520 Eur uhradí mesto z charitatívneho účtu. Rodičia detí vložia na charitatívny 

účet dobrovoľný príspevok po 20 €. Dopravu do aj z tábora zabezpečia individuálne 

rodičia.  

B. Finančná podpora pre ŤZP deti, mládež a dospelých občanov s ŤZP v produktívnom 

veku na zvýšené výdavky spojené s ich zdravotným znevýhodnením v hotovosti 

v celkovej sume 3550 Eur, podľa zoznamu, ktorý je v prílohe č. 2. K výplate tejto 

finančnej podpory jednotlivým občanom členky komisie poverujú ekonomické 

oddelenie.  

 

6. Dňa 26.5.2018 sa uskutoční 6. ročník podujatia „Otvorená náruč Podkylava“ pre deti 

a mládež s ŤZP a ich rodičov z Podjavorinskej oblasti. Tento rok bude pre občanov mesta 

Stará Turá podujatie finančne zabezpečené z prostriedkov na charitatívnom účte a z 

projektu  Nadácie Život vypracovanom Mgr. Bublavou. Členky komisie preto schválili 

sumu 3000 Eur z charitatívneho účtu na úhradu jednotlivých výdavkov spojených s týmto 

podujatím. Zároveň bolo dohodnuté  organizačné zabezpečenie tohto podujatia.       

 

7. V bode rôzne Mgr. Bublavá informovala členky o príprave jesenného podujatia pre deti 

s autizmom.  

 

8. Predsedníčka komisie poďakovala zúčastneným a  ukončila rokovanie komisie o 18,00 

hod. 

 

Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie:  streda 13.06.2017 o 15,30 hod.  v zasadačke 

MsÚ. 

 

V Starej Turej, dňa 10.05.2018  

 

Zapísala: Mgr. Barbušinová 

Schválila: Mgr. Bublavá    

 

 

 

 

 


