ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 10.5. 2015
Prítomní: Mgr.Bublavá, Mgr. Krištofíková, Bc. Stančíková, Mgr. Gajarová, Ing. Pilátová
A. Mockovčiaková, H. Fáberová, Ing.Galovičová, Ing. Zapletalová,
Neprítomní: MUDr. Ammer, Mgr. Lužná,
Hostia: Ing. Halinárová, Mgr.Barbušinová,

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

Otvorenie zasadania
Prejednanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky
Prejednanie žiadostí o predĺženie nájmu
Zhodnotenie podujatia Otvorená náruč v Podkylava
KPSS – návrh časového harmonogramu, vytvorenie riadiacej a pracovných skupín
Rôzne – podnety a pripomienky členov
Ukončenie zasadania

1. Predsedníčka komisie Mgr. Bublavá

privítala členov komisie a hostí. Spoločne

prerokovali a schválili program komisie.
2. Komisia prerokovala žiadosti občanov mesta o sociálne dávky:
J. M. Stará Turá, schválená mimoriadna soc. dávka 200 € v peňažnej forme
Mgr. Barbušinová informovala, že M. B. Stará Turá, nesplnil povinnosť a nepreukázal
účelné využitie poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. V tomto prípade
najskôr soc. odd. odošle výzvu na preukázanie využitia dávky a ak výzve nevyhovie,
mesto mu uloží povinnosť poskytnutú dávku vrátiť.
3.

Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
Č. I. Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 3 roky
M. M. Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 3 roky
Na zasadnutie komisie bola prizvaná p. D. A. Stará Turá k zisteniu skutočností
k ďalšiemu predĺženiu nájmu. Pani A. D. sa na zasadnutie komisie dostavila aj so synom,
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ktorý s ňou žije v domácnosti. Po vyjasnení skutočností komisia schválila predĺženie
nájmu o 1/2 roka, po predložení potvrdenia o zárobku syna.
Komisia schválila zoznam nájomníkov, ktorým boli pridelené nové nájomné byty na
ul. Hlubockej 676/1.
Č. M. Stará Turá uvoľní k 31.8.2015 sociálny byt, ktorý od 1.9.2015 komisia schválila
prideliť v nasledovnom poradí:
1. G. M., Lubina
2. Z. M. Stará Turá
3. M. Z. Stará Turá
4. B. J. Rudník
P. M. Stará Turá od 1.8.2015 uvoľní 3- izb.byt, do ktorého komisia schválila p. D. A.
Stará Turá čím sa uvoľní 2-izb.byt, ktorý komisia schválila prideliť v poradí:
1. T. D. Stará Turá
2. G. L. St.Turá
3. Š. V. St.Turá
4. B. P. St. Turá.
4. Predsedníčka komisie spolu s členmi komisie zhodnotili tohtoročné podujatie Otvorená
náruč v Podkylave, ako mimoriadne vydarené aj vďaka peknému počasiu. Poďakovanie
za túto akciu vyslovila všetkým aj p. primátorka.
5. V tomto bode sa komisia zaoberala prípravou nového komunitného plánu sociálnych
služieb. Členovia komisie schválili riadiacu skupinu a lídrov pracovných skupín
v nasledovnom zložení: riadiaca skupina: 2 pracovníčky soc. oddelenia MsÚ
Mgr. Bublavá, Mgr. Krištofíková
pracovná skupina (rodina s deťmi a mládež): Mgr. Krištofíková (Ing. Gajarová, Bc.
Fáberová)
pracovná skupina (občania s ŤZP): Mgr. Bublavá
pracovná skupina (seniori): p. Stančíková (Mgr. Lužná, Ing. Pilátová).
Na základe údajov na ÚPSVR komisia rozhodne o potrebe vytvoriť ďalšiu pracovnú
skupinu pre cieľovú skupinu občanov ohrozených soc. vylúčením (napr. dlhodobo
nezamestnaní, v hmotnej núdzi a i.).
Oznamom zverejneným na úradnej tabuli a v Staroturianskom spravodajcovi mesto
zároveň vyzve k spolupráci na KPSS občanov aj poskytovateľov soc. služieb.
Lídri pracovných skupín oslovia ďalšie osoby, ktoré budú ochotné spolupracovať pri
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tvorbe KPSS a spoločne začnú pripravovať dotazníky k prieskumu. Vzhľadom k tomu,
že súčasný KPSS platí do konca roku 2016, je potrebné do tohto termínu schváliť nový
KPSS na ďalšie roky.
6. Mgr. Barbušinová informovala členov komisie, že letné tábory sú zabezpečené. Bude
nasledovať ešte úhrada 315,- Eur za prímestský tábor do CVČ avšak iba pre 9 detí
z pôvodných 15 schválených. Po ponuke táborov zákonným zástupcom sa pre nezáujem
niektorých z nich, z pôvodne schválených detí vykreovali skupiny detí záväzne
prihlásených do letných táborov.
Dňa 16.6.2015 bude ešte uhradený z charitatívneho účtu poplatok 200,- Eur za rekondičný
pobyt p. Jane Kubánovej predsedníčke Zväzu pre zdravotne postihnutých v NMNV, čím
budú ukončené všetky doteraz schválené úhrady z charitatívneho účtu.
Riaditeľka centra voľného času Mgr. Viera Tepličková predstavila svoj projekt sociálneho
pedagóga v CVČ ako novú službu pre občanov mesta Stará Turá a ponúkla komisii
spoluprácu pri riešení problémov rodín s deťmi.
7. Predsedníčka komisie poďakovala prítomným a ukončila rokovanie komisie o 18,30 hod.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 9.9.2015 o 15,30 hod. zasadačke MsÚ
V Starej Turej, dňa 10.6.2015
Zapísala: Mgr. Barbušinová
Schválila: Mgr. Bublavá
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