ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 13.12.2017
Prítomní: Mgr. Bublavá, Bc. Stančíková, Mgr. Lužná, Ing. Pilátová, Mgr. Gajarová,
A. Mockovčiaková, Bc. Fáberová, Ing. Galovičová, Mgr. Barbušinová,
Neprítomní: PharmDr. Leopold Barszcz
Hostia: Ing. Halinárová, Ing. Antalová,
oceňovaní dobrovoľníci pozvaní zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb a
komunitných organizácií podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadania
Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu
Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky
Vianočný trh – organizačné zabezpečenie v charitatívnom stánku
Rôzne – podnety a pripomienky členov
Stretnutie s poskytovateľmi sociálnych služieb, ocenenie dobrovoľníkov za rok 2017
Ukončenie zasadania

1. Predsedníčka komisie Mgr. Bublavá privítala členov komisie a hostí. Spoločne prerokovali
a schválili program komisie.
2. Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
E. Č. 380, S.Turá, doporučené predĺženie nájmu o 1 rok,
H. T., S.Turá, doporučené predĺženie nájmu o 1 rok.
Do uvoľneného bytu po J. B., S.Turá doporučili nájomníkov v poradí:
1. R. J., ST
2. Š. M. ST
3. B. R. R., ST
4. I. M., ST
5. Ž. A., ST
Po skončení rekonštrukcie bytu na Mýtnej 595 doporučili nového nájomníka v poradí:
1. K. L., ST
2. M. R. Bzince pod Jav.
Jednomyseľne doporučili návrh na zrušenie nájmu N. M., ST vzhľadom na neuhradené
nájomné, zmenu rodinných pomerov ako aj časté sťažnosti susedov na nevhodné správanie
nájomníčky a jej návštevníkov v priestoroch bytovky.

3. V tomto bode bola prerokovaná jediná podaná žiadosť občianky mesta o sociálnu dávku a
členky jednomyseľne odporučili priznať nasledovnú dávku:
G. D., Stará Turá – mimoriadna sociálna dávka 100 € vecnou formou na liečebné náklady
(lieky, zdravot. úkony ap.). Dávka bude poskytnutá zariadeniu sociálnych služieb,
v ktorom je menovaná umiestnená.
4. V tomto bode členky komisie dohodli posledné organizačné pokyny v súvislosti so
zabezpečením hladkého priebehu dobrovoľnej zbierky a predaja punču v charitatívnom
stánku počas vianočného trhu v sobotu dňa 16.12.2017.
5. Medzi rôznymi podnetmi a pripomienkami bola informácia Mgr. Bublavej o pripravovanej
už tradičnej akcii „Urobme si štedrejšie Vianoce“ .
Ing. Antalová vyjadrila poďakovanie Mgr. Gajarovej a Danke Pevnej, ktoré dobrovoľne
pracujú v Sociálnom šatníku. Najmä ich pričinením sa táto služba dostala do širšieho
povedomia občanov mesta a že odvádzajú kvalitnú prácu, je vidieť už v samotných
priestoroch.
6. Od 16 h. sa uskutočnilo každoročné oceňovanie dobrovoľníkov a spoločné stretnutie so
zástupcami poskytovateľov sociálnych služieb a komunitných organizácií pôsobiacich
v sociálnom priestore. Primátorka mesta poďakovala 16 dobrovoľníkom, ktorí sa počas roka
aktívne a nezištne angažujú v sociálnej oblasti. Následne sa pokračovalo v besede
o poskytovaných sociálnych službách, činnosti jednotlivých organizácií, úspechoch
i problémoch.
7. Predsedníčka komisie poďakovala zúčastneným a ukončila rokovanie komisie o 19,00 h.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 10.1.2018 o 15,30 hod. vo veľkej
zasadačke MsÚ.
V Starej Turej, dňa 14.12.2017
Zapísala: Mgr Barbušinová
Schválila: Mgr. Bublavá

