ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 11.01.2017
Prítomní: Mgr. Soňa Krištofíková, Bc. Elena Stančíková,
Ing. Zdenka Pilátová,
Mgr. Mária Gajarová, Alena Mockovčiaková, Ing. Lívia Galovičová, Mgr. Ivona Barbušinová
Neprítomní: Mgr. Júlia Bublavá, Mgr. Jarmila Lužná, Bc. Helena Fáberová
Hostia: Ing. Jaroslava Antalová

Program:
1. Otvorenie zasadania
2. Rokovanie s predvolanými
3. Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu
4. Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky
5. Informácia o sociálnom šatníku, oficiálne zahájenie prevádzkovania šatníka
6. Rôzne – podnety a pripomienky členov
7. Ukončenie zasadania
1. Podpredsedníčka komisie Mgr. Krištofíková privítala prítomných. Po úvodnom zahájení
prvého zasadnutia v novom roku členky komisie spoločne prerokovali a schválili program
komisie.
2.

Na zasadnutie komisie bola predvolaná p. Z. M. bytom Stará Turá a to na základe podnetu
susedov v bytovom dome, ktorý dostalo majetkové oddelenie MsÚ. Ing. Galovičová
informovala členov komisie, že podľa vyjadrenia susedov v byte žije iba plnoletý syn p.
Z.M. – A. Z., ktorý ich obťažuje svojim neprispôsobivým správaním (je hlučný, ignoruje
upozornenia susedov, neplní si povinnosti podnájomníka...) a p. Z.M. údajne v byte už
nebýva. Vzhľadom k tomu, že tieto sťažnosti sa opakujú a p. Z.M. sa na zasadnutie komisie
k vysvetleniu situácie nedostavila, členovia komisie jednomyseľne odporúčajú dať p. Z.
M. výpoveď podľa zmluvy k ukončeniu podnájmu.

3. Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
B. J. Stará Turá – schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
žiadosti o výmenu bytov:
V. A. Stará Turá, žiadosť o výmenu bytu – požadovaný byt nie je k dispozícii
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B. E. Stará Turá, žiadosť o výmenu bytu z dôvodu, že je v byte vlhko a tvoria sa plesne.
Členovia komisie poverujú majetkové oddelenie MsÚ, aby v súčinnosti s Technoturom
preverili skutočný stav v byte.
Členovia komisie odporúčajú vyhovieť žiadosti p. M. J. Stará Turá, ktorá požiadala
o zmenu spolužívateľa nájomného bytu: namiesto p. M. J. bude byt užívať p. J. K..
4. V tomto bode boli prerokované nasledovné žiadosti občanov mesta o sociálne dávky
a jednomyseľne odporučili schváliť nasledovné dávky:
I. V. Stará Turá – mimoriadnu sociálnu dávku 200 € peňažnou formou.
Súčasne členky jednomyseľne schválili poskytnutie sociálnej pomoci z charitatívneho účtu
p. I. V., s ohľadom na jej dlhodobo nepriaznivú sociálnu situáciu, vo forme peňažnej dávky
v sume 500 € ako príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré potrebuje na
prepravu svojho imobilného syna. Peňažný príspevok z charitatívneho účtu mesto p. V.I.
vyplatí až pri kúpe auta.
Ľ. J. Stará Turá – jednorazová dávka v hmotnej núdzi 250 € vecnou formou – nákup paliva
na kúrenie. Komisia poveruje sociálne oddelenie na zabezpečenie vecnej dávky.
P. V. Stará Turá – mimoriadna sociálna dávka 100 € - vecnou formou na základné životné
potreby. Komisia poveruje sociálne oddelenie na zabezpečenie vecnej dávky.
5. V tomto bode pracovníčky sociálneho oddelenia informovali o úspešnom dokončení
„Sociálneho šatníka“, ktorý bude oficiálne uvedený do prevádzky dňa 12.1.2017 o 14,00
h. a všetky členky zároveň pozvali na jeho otvorenie.
6. Mgr. Barbušinová informovala o výnose na dobrovoľnej zbierke počas vianočného trhu.
Celkovo sme získali sumu 1739,17 Eur, ktorá bola 12.12.2016 vložená na charitatívny účet.
Iné informácie či pripomienky neboli.
7. Podpredsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 16,50 h.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 08.02.2017 o 15,30 hod.
V Starej Turej, dňa 13.01.2017
Zapísala: Mgr. Barbušinová
Schválila: Mgr. Krištofíková
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