ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 11.3. 2015
Prítomní: Mgr.Bublavá, Mgr. Krištofíková, Bc. Stančíková, Mgr. Lužná, Ing. Pilátová,
Mgr. Gajarová, A. Mockovčiaková, H. Fáberová, Ing.Galovičová, Ing. Zapletalová
Neprítomní: MUDr. Ammer
Hostia: Mgr.Barbušinová

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadania
Prejednanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky
Prejednanie žiadostí o predĺženie nájmu
Prejednanie a osúhlasenie návrhov na využitie finančných prostriedkov
z charitatívneho účtu počas roka 2015
5. Informácia o podujatí Otvorená náruč v Podkylave
6. Rôzne – podnety a pripomienky členov
7. Ukončenie zasadania

1. Predsedníčka komisie Mgr. Bublavá

privítala členov komisie a hostí. Spoločne

prerokovali a schválili program komisie.
2. V tomto bode boli prerokované nasledovné žiadosti občanov mesta o sociálne dávky:
S. S. Stará Turá, odsúhlasené 150 € peňažnou formou,
3.

Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
M. P. Stará Turá,schválené predĺženie nájmu o 3 mesiace
M. J. Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 3 roky
S. Z. Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 3 roky
J. V. Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok
Bola prediskutovaná a schválená vzájomná výmena bytov nájomníkov nasledovne:
O. A. Stará Turá, ktorej byt je zavlhnutý a bude sa opravovať pôjde do bytu po M. R.
StaráTurá, ten do bytu po H. N. , ktorá ukončuje nájom a vracia byt.
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P.O. by sa do bytu rada vrátila, avšak je potrebné urýchlene zabezpečiť odstánenie
vlhnutia bytu.
4. Komisia opakovane podrobne prejednala jednotlivé návrhy na využitie prostriedkov z
charitatívneho účtu v prospech osôb s ŤZP, do prímestského tábora a letného tábora pre
deti z narušených resp. sociálne odkázaných rodín a do letného tábora Patrika Hermana .
Konečný, odsúhlasený zoznam vybratých detí a osôb s ŤZP je

prílohou

zápisnice

z konania komisie.
5. Predsedníčka komisie podala podrobnú informáciu o poriadaní podujatia Otvorená náruč
v Podkylave dňa 30.5.2015 a oboznámila nových členov komisie s projektom v prílohe
tohto zápisu. Členovia komisie prisľúbili svoju účasť na tomto podujatí

vrátane

zabezpečovania dielčich úloh.
6. V tomto bode členovia komisie opakovane prejednali zabezpečenie Zbierky použitého
textilu a oblečenia, ktorá sa bude konať 20.3.2015 v čase 15h – 18 h v priestoroch Domu
kultúry v Starej Turej.
7. Predsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 18,00 h.

Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 15.4.2015 o 15,30 hod.
V Starej Turej, dňa 11.3.2015
Zapísala: Ing.Zapletalová
Schválila: Mgr. Bublavá
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