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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 11.04.2018 

 

Prítomní: Mgr. Júlia Bublavá, PharmDr. Leopold Barszcz, Bc. Elena Stančíková, Ing. Mgr. 

Zdenka Pilátová, Alena Mockovčiaková, Bc. Helena Fáberová, Mgr. Mária Gajarová, Ing. 

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

 

Neprítomní: Mgr. Jarmila Lužná,  

Hostia:  Ing. Anna Halinárová, Ing. Jaroslava Antalová    

 

 
Program: 

 
 

1. Otvorenie zasadania 

2. Jednanie s predvolanými občanmi 

3. Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu, návrhy podnájomníkov na uvoľnené byty 

4. Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky 

5. Podpora financovania sociálnych služieb poskytovaným občanom mesta inými 

poskytovateľmi 

6. Návrhy na finančnú podporu a pomoc z charitatívneho účtu    

7. Informácia o príprave podujatia Otvorená náruč v Podkylave – organizačné zabezpečenie 

8. Rôzne – podnety a pripomienky členov 

9. Ukončenie zasadania 

 
1. Predsedníčka komisie privítala členov komisie a hostí. Po úvodnom slove spoločne 

prerokovali a schválili program komisie. 

 

2. Pozvaní občania p. B. J. a p. R. K. sa dostavili na zasadnutie komisie, na ktorú boli 

pozvaní k pohovoru o možnostiach riešenia nepriaznivej situácie v rodine svojimi silami 

či za pomoci mesta. P. B. J. uviedol, že sa mu podarilo od 13.3.2018 zamestnať a chcel 

by sa ubytovať v meste na slobodárni aj pre lepšiu dochádzku do práce. Členovia 

doporučili podať žiadosť o nájomný byt, pretože Technotur  už izby neobsadzuje. P. R. 

K. objasnil situáciu v ich rodine, ktorá sa pred rokom prisťahovala do nášho mesta. 

Potrebujú všetci čas na adaptáciu a udomácnenie sa, hlavne deti a najstaršia dcéra, ktorá 

navštevuje II. ročník ZŠ. Predmetom pohovoru boli najmä výchovné problémy s mal. 

dcérou, o ktorých nás informovala škola. Tieto vyjadrenia školy p. K. poprel s tým, že 

nie sú pravdivé. Problémy s nedoplatkom v ŠKD vyrieši a dlžnú sumu uhradí ešte tento 

mesiac.  
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3. V tomto bode komisia prerokovala žiadosti o predĺženie podnájmu a členovia odporučili 

tieto žiadosti schváliť nasledovne  

Ch. L. Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok, 

D. L. Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok,  

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

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

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

D. J. Stará Turá, schválené predĺženie o 3 roky,  

K. E. Stará Turá schválené predĺženie o 3 roky,  

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

R. R. Stará Turá schválené predĺženie o 3 roky, 

M. A. Stará Turá schválené predĺženie o 3 roky 

D. A. Stará Turá schválené predĺženie o 3 roky, 

U. M., Stará Turá schválené predĺženie o 3 mesiace, 

výmeny bytov schválili nasledovne: 

A. J.  S Turá, požiadal o ukončenie podnájmu dohodou k 30.4.2018  

– do uvoľneného bytu po J. A   následný podnájomník R. R., S. Turá,   

– do uvoľneného bytu po R. R.   následný podnájomník M. J.  S.Turá,  

– do uvoľneného bytu po M. J. následný podnájomník V. Š.  S.Turá, 

– do uvoľneného bytu po V. Š .následný podnájomník M.  G.  S.Turá,  

– do uvoľneného bytu po M. G.  nový podnájomník L. V  St. Turá a následní náhradníci:     

1. E.  B. Stará Turá 

           2. J. L.  Stará Turá 

            3. M. V.  Stará Turá, 

           4. Z. Z.  Moravské Lieskové 

 

Komisia doporučila vyhovieť žiadosti M. H. Stará Turá o prihlásenie partnera P. L. Stará 

Turá do  nájomného bytu.  

 

4.  Členky prerokovali podané žiadosti o jednorazové dávky doporučili poskytnúť dávky 

nasledovne:  

P. M. Stará Turá  – jednorazová dávka v hmotnej núdzi 100€ peňažnou formou na 

požadovaný účel s povinnosťou preukázať použitie finančných prostriedkov,  

P. I. Stará Turá – mimoriadna sociálna dávka 100€ vecnou formou na požadovaný účel. 

Poveruje sociálne oddelenie zabezpečením vecnej dávky. 

Informácia o žiadosti o finančnú pomoc P. F. bytom Komjatice, ktorej bola odoslaná 

odpoveď, že mesto aj Nadácia Život poskytuje pomoc iba občanom mesta a odporúčanie, 

aby sa so žiadosťou obrátila na obec v mieste svojho trvalého bydliska.   

 

5.  V tomto bode členovia prerokovali žiadosť neziskovej organizácie Domov sociálnych 

služieb Úsvit Myjava o príspevok na prevádzku tohto zariadenia sociálnych služieb 

z dôvodu, že poskytujú soc. službu aj 6 občanom mesta Stará Turá. Vzhľadom na 

zmenené financovanie sociálnych služieb im na prevádzku chýba mesačne cca 100 Eur 

na klienta. Vzhľadom k tomu, že mesto nemá zákonnú povinnosť poskytovať finančný 

príspevok verejnému poskytovateľovi sociálnych služieb a ide o dobrovoľný príspevok 

vzhľadom na služby poskytované našim občanom, členovia komisie doporučili 

preddavkovo príspevok 70 Eur mesačne/klient od 1.5.2018 do 31.12.2018 s podmienkou,  

štvrťročne predložiť vyúčtovanie koľko hodín naši občania využili služby a za 

nevyčerpané hodiny príspevok vrátiť.  
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6. Členovia komisie schválili nasledovné spôsoby použitia prostriedkov na charitatívnom 

účte:  

A. Letný tábor pre 6 detí  s ŤZP: S. S., M. P., L. K., T. K., S. O., N. P., ktorý organizuje 

OZ Čmelík Bratislava v dňoch 23. - 27.7.2018 na Duchonke. Úhradu poplatku za  

tábor schválili nasledovne: 150 Eur/dieťa bude uhradený z charitatívneho účtu, 

spoluúčasť rodičov  20 €, ktoré vložia na charitatívny účet. Dopravu do aj z tábora 

zabezpečia individuálne rodičia.  

B. Finančná podpora ZŤP detí aj ZŤP dospelých občanov v produktívnom veku; konečný 

počet osôb bude určený na nasledujúcom zasadnutí komisie.    

         
7. V súvislosti s pripravovaným podujatím „Otvorená náruč v Podkylave“ konané dňa 

26.5.2018, predsedníčka komisie informovala o organizačnom, ale najmä o finančnom 

zabezpečení akcie, pretože doterajší „generálny“ sponzor ČSOB tento rok projekt  

nepodporil. Záverečné organizačné pokyny budú prediskutované na budúcom zasadnutí.  

 

8. V bode rôzne I. Barbušinová opäť vyzvala členov na pripomienky a námety k aktualizácii 

„Sociálneho sprievodcu“.  

 

9. Predsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 19,30 h. 

 

Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie:  streda 09.05.2017 o 15,30 hod.                                                     

 

V Starej Turej, dňa 13.04.2017  

Zapísala: Mgr. Barbušinová  

Schválila: Mgr. Bublavá 

 

 

 

 

 

 

 


