ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 10.01.2018
Prítomní: Mgr. Júlia Bublavá, PharmDr. Leopold Barszcz, Bc. Elena Stančíková, Mgr. Jarmila
Lužná, Ing. Mgr. Zdenka Pilátová, Mgr. Mária Gajarová, Alena Mockovčiaková, Bc.
Helena Fáberová, Ing. Radka Remiašová, Ing. Lívia Galovičová, Mgr. Ivona
Barbušinová
Neprítomní:
Hostia:

Program:
1. Otvorenie zasadania
2. Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu, návrhy podnájomníkov na uvoľnené byty
3. Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky
4. Vianočný trh – zhodnotenie
5. Rôzne – podnety a pripomienky členov
6. Ukončenie zasadania
1. Predsedníčka komisie Mgr. Bublavá privítala prítomných. V úvode všetkým poďakovala
za ich prácu a angažovanosť na zasadnutiach komisie aj na aktivitách komisiou
organizovaných počas roku 2017. Zároveň privítala novú členku komisie Ing. Radku
Remiašovú, nového zástupcu spoločnosti Technotur. Následne členovia spoločne
prerokovali a schválili program komisie.
2. Na zasadnutie komisie bola predvolaná p. N. M. z dôvodu narastajúceho nedoplatku na
nájomnom. Menovaná sa nedostavila. Zástupkyňa za Technotur informovala, že menovaná
z tohto dôvodu už dostala výpoveď k ukončeniu podnájmu k 28.2.2018.
Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
F. R.,Stará Turá – schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
V. Z. Stará Turá - schválené predĺženie nájmu do 30.11.2018.
a ukončenie nájmu a určenie poradia nových nájomníkov do voľných bytov:
M. N. Stará Turá končí nájom výpoveďou k 28.2.2018,
H. M. Stará Turá končí nájom dohodou k 1.2.2018:
schválení noví nájomníci v poradí:
1. B. M. Lubina,
2. M. B. Stará Turá,

3. P. K. Stará Turá,
4. M. R. Bzince pod Javorinou
5. G. M. Stará Turá.
T. H. Stará Turá končí nájom dohodou k 28.2.2018:
schválení noví nájomníci v poradí:
1. Ž. A. Stará Turá,
2. R. S. Stará Turá,
3. Z. Z. Moravské Lieskové
4. V. M. Stará Turá.
Ing. Galovičová informovala o dokončenej injektáži na budove bytového domu č 595 na
Mýtnej ul., ktorá by mala zamedziť priesakom vody a následnému vlhnutiu muriva. Je však
ešte nevyhnutné dať do poriadku odkvapový systém na budove (opraviť rýny), pretože
v dôsledku nevyhovujúcich rýn budova neustále vlhne, čo spôsobuje opadávanie omietky
až muriva.
3. V tomto bode bola prerokovaná nasledovná žiadosť o sociálnu dávku a členovia
jednomyseľne odporučili schváliť nasledovne:
V. P. Stará Turá – mimoriadnu sociálnu dávku 200 € peňažnou formou.
4. Výnos v charitatívnom stánku na decembrovom vianočnom trhu bol tento raz v sume
2524,56 Eur, čo je historicky najvyšší výťažok z dobrovoľnej zbierky spojenej s predajom
punču. Okrem zbierky členky vyhodnotili priebeh celej aktivity v charitatívnom stánku,
poukázali na nedostatky, ktorým sa v budúcnosti treba vyhnúť a naopak padli návrhy na
zlepšenie organizácie tejto charitatívnej aktivity, napr. posunúť termín konania vianočného
trhu o týždeň skôr s ohľadom na konanie vianočných trhov v okolitých mestách a obciach,
čo znižuje počet návštevníkov.
5. V poslednom bode predsedníčka komisie poďakovala M. Gajarovej a D. Pevnej, ktoré
počas minulého roka dobrovoľne venovali každý štvrtok svoj voľný čas prevádzkovaniu
„Sociálneho šatníka“. Svojimi nápadmi a aktivitami sa táto služba dostáva do povedomia
čoraz širšiemu okruhu občanov. Podľa evidencie ju využilo 389 občanov, ktorým vydali
4332 kusov vecnej pomoci, najmä v podobe oblečenia a obuvi.
Predsedníčka komisie ďalej informovala, že tentoraz v ČSOB neprešiel projekt „Otvorená
náruč Podkylava“ a preto vyzvala prítomných na námety možných zdrojov/grantov na
tento projekt.
6. Predsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 17,30 h.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 07.02.2018 o 15,30 hod.
V Starej Turej, dňa 11.01.2018
Zapísala: Mgr. Barbušinová
Schválila: Mgr. Bublavá

