
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 10.10.2018 

 

Prítomní: Mgr. Júlia Bublavá, Ing. Mgr. Zdena Pilátová, Mgr. Mária Gajarová, Bc. Helena 

Fáberová, Ing. Radka Remiašová, Ing. Lívia Galovičová, Mgr. Ivona Barbušinová 

  

Neprítomní: PharmDr. Leopold Barszcz, Mgr. Jarmila Lužná,   

Ostatní: Ing. Jaroslava Antalová 

 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadania 

2. Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu , návrh nového podnájomníka na uvoľnený byt 

3. Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky 

4. Prerokovanie návrhu na usporiadanie dobrovoľnej zbierky počas vianočného trhu 

5. Prerokovanie návrhu návštev staroturianskych seniorov využívajúcich služby zariadení 

pre seniorov v blízkom okolí 

6. Návrh pomoci seniorom s vážnymi zdravotnými problémami z charitatívneho účtu 

7. Informácie o podujatí Pomoc deťom s autizmom v Prašníku  

8. Rôzne – podnety a pripomienky členov 

9. Ukončenie zasadania 

 
1. Predsedníčka komisie otvorila zasadnutie komisie, prítomné členky spoločne prerokovali 

a schválili program komisie. 

 

2. Predložené žiadosti o predĺženie podnájmu odporučili schváliť nasledovne: 

B. T., Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok,  

P. D. St.Turá, schválené predĺženie o 1 rok,  

B. Z. Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok,  

L. Ž. Stará Turá, schválené predĺženie o 3 roky,  

M. P., Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok,  

M. G., Stará Turá, schválené predĺženie o 3 roky,  

I. D., Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok,  

O ukončenie podnájmu k 31.10.2018 požiadala M.Ď. Stará Turá, do uvoľneného bytu 

odporučili nového podnájomníka: J. M., Stará Turá a náhradníkov v poradí: 

1. M. P. Moravské Lieskové  

2. L. N. Stará Turá 

3. J. K. Stará Turá  

 

3. Nebola podaná žiadna žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Prišla však žiadosť 

od M. K. Stará Turá o finančný príspevok z charitatívneho účtu na zakúpenie osobného 

motorového vozidla so špeciálnou úpravou na prevoz imobilných detí. Členky 

jednomyseľne schválili poskytnutie finančného príspevku z charitatívneho účtu na 



požadovaný účel v sume 500 €, ktorý mu mesto vyplatí až pri kúpe auta, najneskôr však 

do 2 rokov od prijatia jeho žiadosti, t.j. do 5.10.2020. Ak do stanoveného termínu 

žiadateľ motorové vozidlo neobstará musí podať novú žiadosť o poskytnutie príspevku.  
 

4. Prítomné členky prerokovali návrh na usporiadanie dobrovoľnej zbierky počas 

vianočného trhu dňa 8.12.2018 a jednomyseľne odporúčajú MsZ Stará Turá návrh 

schváliť. Osoby zodpovedné za zbierku: Mgr. Bublavá, PharmDr. Barszcz, Mgr. 

Barbušinová. 
 

5.  Návrh na uskutočnenie návštev staroturianskych seniorov v zariadeniach sociálnych 

služieb (ZSS) bol jednomyseľne schválený. V mesiaci  október navštívia členky komisie 

v súčinnosti s prac. soc. oddelenia 15 občanov v ZSS Domicile na Papradi, 10 občanov 

v ZSS Domov Javorina v Bzinciach pod Javorinou, 4 občanov v ZSS Adonis Krajné,  6 

občanov v ZSS Domov dôchodcov v Hrachovišti. Komisia poverila pracovníčky 

sociálneho oddelenia zabezpečením malého darčeka všetkým občanom v uvedených 

zariadeniach a  odsúhlasili úhradu výdavkov v sume 3 €/osoba z charitatívneho účtu.  
 

6. V tomto bode členky prerokovali návrh pomoci z prostriedkov na charitatívnom účte pre 

seniorov so zdravotnými problémami, žijúcich vo svojich domácnostiach. Tento rok 

schválili výberové kritéria: vek nad 80 rokov, bez manžela/manželky, žijúci v miestnej 

časti Starej Turej, ktoré splnilo celkom 29 seniorov. Týmto schválili pomoc vo forme 

poukážky na nákup liekov a zdravotných doplnkov v lekárni v sume 20 Eur na osobu. 

Výdavok za poukážky bude uhradený z charitatívneho účtu. Poukážky odovzdajú členky 

komisie v súčinnosti s pracovníčkami soc. oddelenia osobne jednotlivým občanom, 

podľa dohody.  

 

7. Mgr. Bublavá informovala o pripravenom podujatí „Pomoc deťom s autizmom“, ktoré sa 

uskutoční počas víkendu 19. -21.10.2018 v Rekreačnom stredisku Dúbrava v Prašníku. 

Na základe ponuky sa prihlásilo 7 detí s rodičom zo Starej Turej. Podujatia sa súčasne 

zúčastnia odborníci zo špeciálnych škôl a asistenti, ktorí zabezpečia všetky činnosti 

počas víkendu. Predpokladané náklady spojené s podujatím  pre našich občanov a 

odborníkov sú cca 1000 Eur (ubytovanie, strava, materiál pre 21 osôb). Členky komisie 

schválili úhradu týchto výdavkov z prostriedkov na charitatívnom účte. Cudzí účastníci 

podujatia si uhrádzajú plné náklady.  
 

8.  V bode rôzne predsedníčka komisie podala informáciu o výzve zo Slovenskej sporiteľne, 

kde je možnosť získať až 8000 Eur na naše projekty v budúcom roku „Otvorená náruč 

Podkylava“, „Pomoc deťom s autizmom“, „Vzdelávanie dobrovoľníkov“.  

Mgr. Gajarová požiadala o úpravu otváracích hodín v Sociálnom šatníku, pretože 

vzhľadom k pracovným povinnostiam nestíhajú otvárať už o 14 h. Doporučili zmenu  

otváracích hodín od 01.11.2018 každý štvrtok od 14,30 hod. – 16,30 hod.  

V závere zasadania komisie, ktoré sa uskutočnilo v zariadení opatrovateľskej služby, si 

členky prezreli novo zrekonštruované priestory v objekte.  

 

9.  Predsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 19,00 h. Termín nasledujúceho 

zasadnutia  komisie je 07.11.2018.   

 

V Starej Turej, dňa 11.10.2018  

Zapísala: Mgr. Barbušinová  

Schválila: Mgr. Bublavá 


