
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 13.06.2018 

 

Prítomní: Mgr. Júlia Bublavá,  Bc. Elena Stančíková, Mgr. Jarmila Lužná,  Ing. Mgr. Zdena 

Pilátová Mgr. Mária Gajarová, Alena Mockovčiaková, Bc. Helena Fáberová, Ing. Radka 

Remiašová, Ing. Lívia Galovičová, Mgr. Ivona Barbušinová  

 

Neprítomní: PharmDr. Leopold Barszcz, 

Hostia:  Ing. Ján Volár, Ing. Jaroslava Antalová 

 
Program: 

 

1. Otvorenie zasadania 

2. Jednanie s predvolanou občiankou mesta 

3. Prerokovanie KPSS na roky 2018 – 2021  a verejná diskusia k dokumentu  

4. Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu, návrhy podnájomníkov na uvoľnený byt  

5. Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky 

6. Vyhodnotenie podujatia Otvorená náruč Podkylava  

7. Rôzne – podnety a pripomienky členov 

8. Ukončenie zasadania 

 
1. Predsedníčka komisie privítala členov komisie a hostí. V úvode prerokovali a schválili 

program komisie. 

 

2. Na zasadnutie komisie bola mimoriadne predvolaná p. B. M., ktorá s rodinou býva 

v nájomnom byte, vo veci rušeniu nočného kľudu. Na podnet susedov bola 2x privolaná 

hliadka mestskej polície. Členovia komisie menovanú upozornili na zdržanie sa rušivých 

prejavov a k ohľaduplnosti voči susedom. P. B. uviedla, že čo sa stalo ju mrzí a určite sa 

podobná situácia nebude opakovať, pretože je vďačná, za možnosť bývať v nájomnom 

byte.   

 

3. K verejnej diskusii Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018-2021 sa 

nedostavil žiadny občan. K dokumentu prebehla diskusia medzi prítomnými, najmä 

o budúcom využití objektu Domu špecialistov. Členky komisie po prerokovaní 

predložený materiál a jednomyseľne bez pripomienok odporúčajú MsZ schváliť návrh 

KPSS na roky 2018-2021. 
 

 

4. V tomto bode komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu a členovia jednomyseľne 

odporučili tieto žiadosti schváliť nasledovne:  

B. V.,  St. Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok, 



M. A., St. Turá, schválené predĺženie o 3 roky, 

B.  M. St. Turá , schválené predĺženie nájmu o 3 roky, 

M. V., St. Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok,  

V. P., St. Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok,  

V. A., St. Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok, 

B. E., St.Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok, 

H. D., St.Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok. 

 

Ďalej členky schválili žiadosť L. H. St.Tur o prihlásenie partnera do nájomného bytu.  

 

Do voľného bytu od 1.7.2018 na Hlubockého 306 schválili nového podnájomníka: M. L. 

Stará Turá a náhradníkov v poradí: 

1. J. J., ST 

2. M. Ľ., ST 

3. B. E., ST.  

 

5. Členky prerokovali podanú žiadosť o mimoriadnu sociálnu dávku a jednomyseľne 

odporučili schváliť jednorazovú dávku nasledovne:         
G. D. trvale bytom Stará Turá  – mimoriadna sociálna dávka 100 € vecnou formou na 

lieky.   

 

6.  V tomto bode členky zhodnotili 6. ročník podujatia „Otvorená náruč Podkylava“ ako 

jeden z najlepších. Vyjadrili svoje postrehy a námety, ako budúce podujatie znovu 

vylepšiť.  Najväčšiu zásluhu na realizácii tohto podujatia má predsedníčka komisie, ktorá 

aj tento rok získala fin. prostriedky na zabezpečenie tohto projektu.  

 

7.  V bode rôzne informovala Mgr. Barbušinová, že sa mestu opäť podarilo prihlásiť dve deti 

zo Starej Turej do letného tábora Nadácie Markíza pod záštitou Patrika Hermana.  
 

8. Predsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 19,00 h. 

 

Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie:  streda 5.9.2018 o 15,30 hod.                                                      

 

V Starej Turej, dňa 14.06.2018  

Zapísala: Mgr. Barbušinová  

Schválila: Mgr. Bublavá 

 

 

 

 

 

 

 

 


