ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 11.05.2016
Prítomní: Mgr. Júlia Bublavá, Mgr. Soňa Krištofíková, Bc. Elena Stančíková, Mgr. Jarmila
Lužná, Ing. Zdenka Pilátová, Mgr. Mária Gajarová, Alena Mockovčiaková, Bc. Helena
Fáberová, Ing. Lívia Galovičová, Mgr. Ivona Barbušinová
Neprítomní:, MUDr. Radovan Ammer,
Hostia: Ing. Anna Halinárová

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

Otvorenie zasadania
Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky
Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu
Informácia o aktuálnom stave KPSS
Informácie o príprave letných táborov a rekondičných pobytov spolufinancovaných
z charitatívneho účtu
6. Aktuálne informácie o podujatí Otvorená náruč v Podkylave
7. Rôzne – podnety a pripomienky členov
8. Ukončenie zasadania

1.

Predsedníčka komisie privítala prítomné členky a hosťa. Po úvodnom slove spoločne
prerokovali a schválili program komisie.

2. Komisia prerokovala nasledovné žiadosti občana mesta o sociálnu dávku:
J. H. Stará Turá, schválené 100 € - peňažnou formou súdom stanovenému opatrovníkovi
menovanej,
M. P. Stará Turá, schválené 100 € - vecnou formou, sociálne oddelenie poveruje
zabezpečiť účelné využitie dávky,
L. K. Stará Turá, neschválili jednorazovú dávku v hm. núdzi vzhľadom k tomu, že
v decembri 2015 žiadateľke mesto poskytlo jednorazovú dávku na mimoriadne výdavky
a zároveň jej odporúčajú nájsť si prácu a tak zlepšiť svoju situáciu.
M. K. Stará Turá, schválené 100 € - vecnou formou, sociálne oddelenie poveruje
zabezpečiť účelné využitie dávky.

1

3. Komisia prerokovala žiadosť o predĺženie nájmu:
CH. L. Stará Turá schválené predĺženie nájmu o 1 rok
K. Z. Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok
Ž. Z. Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 3 roky.
Ing. Galovičová informovala o žiadosti p. P. M. o výmenu súčasného podkrovného bytu za
3-izbový prízemný s ohľadom na TŽP syna.
P. Mockovčiaková informovala o sťažnostiach obyvateľov bytového domu na Mýtnej 595
na to, že niektorí podnájomníci neupratujú spoločné priestory, nechávajú otvorené vstupné
dvere cez ktoré chodia dnu mačky. Všetkých obyvateľov bytového domu Technotur
upozorní listom na ich povinnosti, ktoré majú ako podnájomníci aj na následky ich
neplnenia.
P. Gajarová upozornila na podobný problém s mačkami v novom bytovom dome na
Hlubockého ul., kde p. Z., ktorá chová mačky sa o ne riadne nestará, mačky znečisťujú
spoločné priestory a bytovkou sa šíri zápach.
Majetkové oddelenie predvolá p. Z. k pohovoru na zasadnutie budúcej komisie.
P. Mockovčiaková preverí u právnika, či je v súlade s legislatívou, keby mesto vo VZN
obmedzilo chov psov a mačiek v nájomných bytoch.
4.

Prítomné členky boli oboznámené s výsledkami dotazníkového prieskumu, v akom štádiu
je proces komunitného plánovania a konštatovanie, že účasť na prieskume bola veľmi
slabá. Do prieskumu sa zapojilo iba cca 15% z oslovených občanov. Mgr. Barbušinová
informovala o výsledku prieskumu, o ktoré sociálne služby je v meste najväčší záujem.
O tom, ktoré z nich bude mesto v nasledujúcich rokoch realizovať sa bude diskutovať na
ďalšom pracovnom stretnutí KPSS.

5. V tomto bode Mgr. Barbušinová informovala o záujme rodičov a ich detí o ponúknuté
letné tábory. Vzhľadom k tomu, že niektorí rodičia nemali záujem o tábory, boli navrhnutí
ďalší traja noví účastníci do pobytového tábora v Tatranskej Lesnej a dvaja účastníci do
denného tábora v CVČ Stará Turá. Vykreovaný zoznam detí do všetkých letných táborov
je v prílohe č. 2 tejto zápisnice. Mgr. Bublavá doplnila, že má vypracovaný projekt
v aktuálnom grantovom kole Nadácie ŽIVOT s možnosťou získať na pobytový letný tábor
500,-€. Poplatok 20 € od rodičov ako finančná spoluúčasť za tábor v Tatranskej Lesnej
bude vložený do charitatívneho účtu na tento účel. Poplatok rodičov 5 € za denný tábor
v CVČ, rodičia uhradia priamo v CVČ. Ostatné náklady (poplatky za tábor, cestovné
náhrady pre deti i 2 sprevádzajúce osoby, poistné) budú uhradené z charitatívneho účtu.
Mgr. Bublavá ďalej predložila členkám návrh účastníkov ako aj cenovú ponuku z Hotela
Kopanice v Žitkovej na Morave na uskutočnenie rekondičného pobytu. Členky navrhli
doplnenie tohto zoznamu o ďalšie deti s ŤZP.
6. Termín podujatia „Otvorená náruč v Podkylave“ sa blíži (28.5.2016), preto boli na
zasadnutí prediskutované podrobné úlohy a opatrenia na úspešné zvládnutie celej akcie.
Všetky členky ako aj pracovníčky soc. odd. boli informované o svojich úlohách a pozíciách
počas tohto dňa. Akcia sa začína o 8,00 registráciou účastníkov, preto je nutné, aby všetci
zainteresovaní prišli do Podkylavy podľa možnosti skôr.
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7. V poslednom bode nemali prítomní žiadne podnety ani pripomienky.
8. Predsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 18,00 h.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 15.6.2016 o 15,30 hod.
V Starej Turej, dňa 12.05.2016
Zapísala: Mgr. Barbušinová
Schválila: Mgr. Bublavá
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