ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 13.1. 2016
Prítomní: Mgr. Júlia Bublavá, 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, Mgr. Soňa Krištofíková
Hostia: Ing. Anna Halinárová, Ing. Jaroslava Antalová

Program:
1. Otvorenie zasadania
2. Rokovanie s predvolanými
3. Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky
4. Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu
5. Informácia o postupe pri riešení kritickej situácie občanov bez prístrešia
6. Vianočný trh – zhodnotenie
7. Rôzne – podnety a pripomienky členov
8. Ukončenie zasadania
1. Predsedníčka komisie Mgr. Bublavá privítala členov komisie a hostí. Po úvodnom slove
Mgr. Bulavej spoločne prerokovali a schválili program komisie.
2.

Na zasadnutie komisie bola predvolaná p. I. Š., ktorá sa dostavila aj s partnerom a to na
základe sťažnosti ostatných susedov - nájomníkov vchodu Mýtna na nevodné správanie
voči ostatným nájomníkom a na neplnenie si povinností. Za susedov sa na komisiu
dostavila aj p. A. O.. Členovia komisie vypočuli obe strany, odporučili účastníkom viac
vzájomnej tolerancie a zmenu správania. Pani Š. bola upozornená, že v prípade
opakujúcich sa takýchto podnetov, môže mesto Stará Turá ukončiť nájomnú zmluvu
k bytu.

3. V tomto bode boli prerokované nasledovné žiadosti občanov mesta o sociálne dávky:
M. P. Stará Turá, odsúhlasené 150 € peňažnou formou,
T. T. Stará Turá, odsúhlasené 150 € vecnou formou,

1

4. Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
Č. E., Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
B. M. Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 1/2 roka.
B. M. požiadal o ukončenie nájmu v mestskom byte k 29.2.2016.
Majetkové oddelenie zabezpečí predvolanie p. P. D., nájomcu bytu na Štefánikovej ul.
z dôvodu vysokého dlhu na poplatku za TKO a poplatku za psa.
5. Mgr. Barbušinová informovala členov komisie o postupe pri riešení kritickej situácie
občanov bez prístrešia a povinnosti zainteresovaných strán: mesto, Mestská polícia,
Technotur. Bezdomovci bez prístrešia majú počas mrazivého počasia možnosť za poplatok
4,80 Eur prenocovať v Dome špecialistov.
6. V tomto bode členovia komisie zhodnotili dobrovoľnú zbierku počas Vianočného trhu
v decembri 2015, počas ktorej sme od občanov vyzbierali sumu 562,94 Eur a predajom
punču a hrnčekov sme získali 987,01 Eur. Mgr. Barbušinová informovala, že stav na
charitatívnom účte k 31.12.2015 bol 4185 Eur.
7. V poslednom bode Mgr. Bublavá informovala členov, že ČSOB opäť prispela sumou
3000 Eur na projekt „Otvorená náruč Podkylava 2016“.
Mgr. Barbušinová informovala členov komisie o využití finančného príspevku 33 občanmi
s ŤZP, ktorý im komisia schválila na zasadnutí 11.3.2015.
V súvislosti s pripravovaným komunitným plánom Ing. Antalová informovala, že skončil
dotazníkový prieskum KP a do prieskumu sa zapojilo 439 občanov (distribuovaných bolo
3000 dotazníkov). Mgr. Barbušinová informovala, že z 12 oslovených subjektov
pôsobiacich v sociálnej oblasti, poskytli informácie o svojej činnosti len štyria.
Ing. Galovičová informovala, že je potrebné aktualizovať VZN o nájomných bytoch, preto
na zasadnutie budúcej komisie predloží návrh nového VZN.
8. Predsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 17,30 h.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 10.2.2015 o 15,30 hod.
V Starej Turej, dňa 18.1.2016
Zapísala: Mgr. Barbušinová
Schválila: Mgr. Bublavá
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