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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 13.2.2019 

 

Prítomní členovia: Ing. Mgr. Pilátová, Mgr. Bublavá, Z. Durcová, Bc. Fáberová, Mgr. 

Gajarová, Bc. Hučková, I. Janovicová, Mgr. Lužná, A. Mockovčiaková, Ing. Remiášová, Bc.  

Stančíková,        

Ospravedlnení členovia: Ing. Halinárová 

Ostatní: M. Baranovičová, Mgr. Barbušinová 

 
 
Program: 

 

1. Zahájenie činnosti komisie, privítanie a predstavenie sa jednotlivých členov 

2. Zoznámenie sa s plánovanými činnosťami komisie na r. 2019 

3. Základné informácie o činnosti sociálneho oddelenia a oddelenia ekonomiky a majetku 

mesta v prepojení s prácou komisie 

4. Prerokovanie návrhu na VZN č. 1/2019-Nar. o obecných bytoch 

5. Prerokovanie žiadostí o zmeny podnájmu v mestských nájomných bytoch   

6. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky 

7. Rôzne – podnety a pripomienky členov 

8. Záver  

 

1. Predsedníčka komisie Ing. Mgr. Pilátová  privítala prítomných a po úvodnom slove 

a predstavení nových členov, prebehla voľba podpredsedu komisie. Jednomyseľne bola 

zvolená p. Zuzana Durcová. Následne komisia prerokovala a schválila program komisie. 

 

2. Predsedníčka komisie vyzdvihla význam a prínos aktivít, ktoré komisia realizovala 

v minulom období vďaka finančným príspevkom na charitatívnom účte mesta. Navrhla, 

aby sa v tomto roku pokračovalo v nasledovných aktivitách: „Otvorená náruč Podkylava“ 

pre deti, mládež s ŤZP a ich rodičov, „Pomoc deťom s autizmom“ -víkendový pobyt pre 

rodičov a deti, Letný tábor pre zdravotne znevýhodnené deti, Letný tábor pre deti zo 

sociálne znevýhodneného prostredia,  Dobrovoľná zbierka počas vianočného trhu, 

Potravinová zbierka v Tesco, „Urobme si štedrejšie Vianoce“. Spoločne s Mgr. Bublavou 

podrobne informovali najmä nové členky komisie o jednotlivých aktivitách. Súčasne 

vyzvali členky, aby pripravili nové návrhy a námety na zmysluplné a účelné využitie 

prostriedkov na charitatívnom účte v prospech občanov Starej Turej.  

 

3. Mgr. Barbušinová a p. Baranovičová poskytli základné informácie  o práci sociálneho 

oddelenia a oddelenia ekonomiky a majetku mesta vo vzťahu k činnosti komisie.  
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4. Členky komisie prerokovali predložený návrh VZN č. 1/2019-Nar. o obecných bytoch 

a tento bez pripomienok odporúčajú mestskému zastupiteľstvu schváliť.  

  

5. Žiadosti  o zmeny podnájmu v obecnom/nájomnom byte komisia prerokovala nasledovne: 

Žiadosti o predĺženie podnájmu obecných bytov odporúčajú schváliť nasledovne:   

E. J.,  Stará Turá – predĺžiť o 1 rok, 

R. J.  Stará Turá – predĺžiť o 1 rok, 

G. E. Stará Turá – predĺžiť o 1 rok, 

K. L. Stará Turá – predĺžiť o 1 rok, 

D. T.  Stará Turá – predĺžiť o 1 rok, 

D. Z. St. Turá – predĺžiť o 1 rok (1 členka sa zdržala hlasovania). 

 

Žiadosť o opakované pridelenie užívaného nájomného bytu schválili nasledovne:  

J. B., Stará Turá – prideliť byt na 1 rok, 

V. J. Stará Turá – prideliť byt na 1 rok, 

F. R. Stará Turá –  prideliť byt na 3 roky,  

B. R. Stará Turá – prideliť byt na 3 roky, 

D. D. St. Turá – prideliť byt na 3 roky  

K. Ľ. ST – prideliť byt na 6 mesiacov (1 členka nehlasovala) 

U. M. ST – prideliť byt na 6 mesiacov  (1 členka nehlasovala) 

 

Žiadosť o výmenu nájomných bytov: 

R. R. Stará Turá – žiada o výmenu za väčší byt z dôvodu  vyššieho počtu členov 

v domácnosti 

A. J., Stará Turá – žiada o výmenu za menší byt z dôvodu zníženia počtu členov 

v domácnosti 

Komisia jednomyseľne odporúča schváliť vzájomnú výmenu bytu medzi p. R.R. a  p.  

A.J..  

D. I., Stará Turá – žiada o výmenu bytu za menší pre bývalého manžela, pretože ona 

z bytu odchádza. Komisia konštatuje, že zatiaľ nie je voľný žiadny vhodný byt. 

 

Žiadosť o pridelenie bytu p. K.  A., Stará Turá, v ktorej uvádza, že žije  

s mal. dcérou v podnájme, ktorý musí opustiť a nemá kde bývať. P. Baranovičová 

z oddelenia ekonomiky a majetku informovala komisiu, že momentálne nie je voľný 

žiadny byt. Komisia túto žiadosť prerokovala a v prípade uvoľnenia vhodného bytu sa 

budú jej naliehavou žiadosťou zaoberať. Jednou z možností je dočasné krátkodobé  

bývanie azylovej izbe, aby nezostala s dieťaťom na ulici.      

 

Ďalej komisia prerokovala sťažnosti na nevhodné správanie podnájomníkov: 

A. P., Stará Turá  - hlásenie mestskej polície o rušení nočného  kľudu v jej byte. Komisia 

odporučila pozvať p. A. P. na zasadnutie budúcej komisie. 

B. E. Stará Turá – sťažnosť od susedov, že sa v jej byte pohybujú podozrivé osoby, 

v minulosti hlásenie od polície, ktorá bola privolaná pre nadmerný hluk. P. Baranovičová 

informovala komisiu, že na základe opakujúcich sa problémoch bola p. B. E. pozvaná na 

MsÚ Stará Turá. Bola ústne aj písomne upozornená na dodržiavanie ustanovení 

podnájomnej zmluvy a domového poriadku,  
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napriek tomu sa situácia u nej nezmenila. Komisia prerokovala tieto skutočnosti  

a vzhľadom k opakujúcim sa problémom a nerešpektovaniu pravidiel odporúča ukončenie  

nájomného vzťahu v zákonnej výpovednej lehote t.j. 2 mesiace.  

 

6. Členky prerokovali žiadosť o jednorazové sociálne dávky a jednomyseľne odporučili 

poskytnúť jednorazovú dávku nasledovne:         

D. R., Stará Turá  – mimoriadnu sociálnu dávku 200 € na požadovaný účel (potreby pre 

mal. dieťa) s podmienkou preukázania účelného využitia dávky – peňažná forma.  

Ť. J. Stará Turá – mimoriadna sociálna dávka s prihliadnutím na okolnosti a nepriaznivú 

situáciu 100 € na požadovaný účel (tuhé palivo) s podmienkou preukázania využitia 

dávky – peňažná forma. 

K. R. Stará Turá – mimoriadna sociálna dávka 200 € na požadovaný účel (poplatok za 

stravu v ZŠ pre 4 mal. deti aj za minulé obdobie) – vecná forma.  

 

7. Komisia dohodla termíny zasadnutia komisie počas roka a to spravidla vždy prvú stredu 

v kalendárnom mesiaci, ktorý si podľa okolností upraví. V prípade predkladania 

stanoviska komisie k materiálu, ktorý bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo, zasadanie 

komisie sa uskutoční najneskôr 10 dní pred zasadaním MsZ.  Počas mesiacov júl a august 

komisia nezasadá.  

Bc. Fáberová informovala o výťažku z vianočného večierka  spoločnosti Honeywell Stará 

Turá v sume 1000 €, ktorý bol v januári 2019 vložený na charitatívny účet.  

Mgr. Bublavá informovala o finančnej zbierke na charitatívny účel v sume 2919 € získaný 

na „Tradičnom plese“ konanom dňa 8.2.2019 v Hoteli Lipa.  

 

8. Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie o 17,30 h. 

 

Návrh termínu na ďalšie zasadnutia komisie:  streda 6.3.2019 o 15,30 hod.                                                      

 

V Starej Turej, dňa 13.2.2019  

 

Zapísala: Mgr. Barbušinová, tajomníčka komisie 

 

Schválila: Ing. Mgr. Pilátová, predsedníčka komisie 


