ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 15.06.2016
Prítomní: Mgr. Júlia Bublavá, Bc. Elena Stančíková, Mgr. Jarmila Lužná, Ing. Zdenka
Pilátová, Mgr. Mária Gajarová, Alena Mockovčiaková, Ing. Lívia Galovičová, Mgr. Ivona
Barbušinová
Neprítomní:, MUDr. Radovan Ammer, Mgr. Soňa Krištofíková, Bc. Helena Fáberová,
Hostia: Ing. Anna Halinárová, Ing. Jaroslava Antalová

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadania
Jednanie s predvolanou M.Z.
Pripomienkovanie rokovacieho poriadku komisií MsZ mesta Stará Turá
Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu, prerokovanie zákazu chovu zvierat
ukotvené v podnájomnej zmluve, návrhy podnájomníkov na uvoľnené byty
5. Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky
6. Vyhodnotenie KPSS za r. 2015, informácie o rozpracovanom KPSS 2017 - 2022
7. Informovanie o aktuálnom stave prípravy letných táborov, rekondičných pobytov
pre seniorov s ŤZP a prípravy jesenného podujatia pre deti a mládež s ŤZP
v Žítkovej
8. Zhodnotenie podujatia Otvorená náruč 2016
9. Rôzne – podnety a pripomienky členov
10. Ukončenie zasadania

1.

Predsedníčka komisie privítala prítomných a po úvodnom slove spoločne schválili
a prerokovali program komisie.

2.

Na zasadnutie komisie bola predvolaná p. M.Z. Stará Turá a p. E. H. Stará Turá. Na obe
občianky sa množia sťažnosti od susedov, že zvieratá (mačka a pes), ktoré obe chovajú ich
obťažujú zápachom ktorý sa šíri bytovkou a exkrementami, ktoré neupratujú. Majetkové
oddelenie dostalo oznámenie aj na konfliktné správanie a konanie p. H. a jej syna voči
susedom v bytovke. Obe boli vyzvané k udržiavaniu hygieny v spoločných priestoroch ale
i v byte, pretože zápach je cítiť aj z bytu. Členovia komisie odporučili obom predvolaným
ohľaduplnosť voči susedom a dodržiavanie pravidiel susedského spolunažívania
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v nájomných bytoch. V prípade ak sa takéto podnety budú opakovať a úrad zistí, že sú
opodstatnené, môže byť s takýmto občanom ukončený podnájom v byte.

3.

V tomto bode prítomné členky prejednali materiál Návrh zmeny rokovacieho poriadku
komisií MsZ Stará Turá a jednomyseľne schválili materiál predložiť MsZ s nasledovnou
pripomienkou: v čl. 10 bod 2 doplniť do tretej vety „do troch pracovných dní“ .

4.

Na základe opakovaných sťažností zo strany susediacich podnájomníkov na nečistoty a
pachy spôsobené chovom psov a mačiek v podnájomných bytoch bola p.
Mockovčiaková poverená komisiou, aby preverila možnosti obmedziť chov zvierat
v nájomných bytoch. Podľa vyjadrenia právnika je možné deklarovať zákaz chovu zvierat
v bytoch v zmluve o podnájme. S ohľadom najmä na zdravotné, hygienické a ekonomické
riziká, ktoré chov zvierat v bytoch prináša, prítomné členky jednomyseľne odporúčajú
správcovi bytov ukotviť tento zákaz vo všetkých nových nájomných zmluvách a zmluvách
o predĺžení nájomného alebo výmene bytov. Zároveň vlastníkovi a správcovi bytov
navrhujú hľadanie spoločných riešení a záverov ohľadom chovu zvierat v nájomných
bytoch.
Ďalej jednomyseľne schválili predĺženie nájmu:
D. D. Mýtna, Stará Turá schválené predĺženie nájmu o 1 rok
V. P. Mýtna Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok
B. M. Jiráskova, Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 6 mes.
N. S. Štefánika, Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok.
Ing. Galovičová ďalej informovala o žiadosti S. N. Štefánika, Stará Turá a A. M.
Štefánika,, Stará Turá – obe žiadajú o výmenu bytu za väčší byt.
Oznámila, že budú voľné nasledovné byty:
I. V. odovzdáva k 1.7.2016 jednoizbový byt na Mýtnej Stará Turá, do ktorého komisia
vybrala žiadateľov o pridelenie obecného bytu v poradí:
1. L. D. Mýtna, Stará Turá
2. M. I. Mierová, Stará Turá
3. Z. Z. Piešťany,
D. H. odovzdáva k 1.9.2016 dvojizbový izbový byt na Mýtnej Stará Turá, do ktorého
komisia vybrala žiadateľov o pridelenie obecného bytu v poradí:
1. N. M. Trávniky, Stará Turá
2. A. M. Štefánika, Stará Turá
3. K. G. Jiráskova, Stará Turá,
E. G. odovzdáva k 1.8.2016 dvojizbový byt na Mýtnej Stará Turá, do ktorého komisia
vybrala žiadateľov o pridelenie obecného bytu v poradí:
1. D. D. Hurbanova, Stará Turá
2. S. N. Štefánika,Stará Turá
3. K. CH. Papraď, Stará Turá.
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Ak by nový byt prijala p. A. M. Štefánika, ST – do uvoľneného bytu po nej komisia
schválila žiadateľa o obecný byt: A. V. Hurbanova. ST a
rovnako ak by nový byt prijala S. N. Štefánika, ST – do uvoľneného bytu
po nej komisia schválila žiadateľa o obecný byt: D. H. Hurbanova, ST.

5.

Komisia prerokovala nasledovné žiadosti občana mesta o sociálnu dávku:
M. H. SNP, Stará Turá, schválené 100 € - peňažnou formou na požadovaný účel.
I. O. Jiráskova, Stará Turá, schválené 200 € - peňažnou formou na požadovaný účel.

6.

V tomto bode komisia prerokovala materiál – Vyhodnotenie Komunitného plánu
sociálnych služieb za rok 2015 a tento odporúča MsZ zobrať na vedomie bez pripomienok.
Členovia komisie boli zároveň informovaní o finalizácii cieľov a opatrení v novom
komunitnom pláne a o stretnutí s občanmi mesta, ktoré sa uskutoční v stredu dňa
29.6.2015 o 16,00 h. vo veľkej zasadačke. Na tomto stretnutí budú mať občania priestor
na svoje pripomienky k navrhovaným cieľom v komunitnom pláne. Predsedníčka vyzvala
prítomné členky, aby sa tohto stretnutia zúčastnili. Stretnutiu s občanmi bude predchádzať
stretnutie na úrovni vedenia mesta, vedúcich pracovných skupín a členov komisie, ktorého
termín všetci dostanú oznámený mailom.

7.

Mgr. Barbušinová informovala komisiu o situácii v príprave letných táborov (LT):
LT Nadácie Markíza v termíne 26.6. – 8.7.2016: nadácia zaslala rodičom aj soc. odd.
organizačné pokyny k táboru. So súhlasom primátorky, mesto zabezpečí dopravu detí do
tábora. Dopravu z tábora zabezpečí obec Vaďovce, ktorá vysiela rovnako dve deti ako
naše mesto.
LT Matice Slovenskej v Tatranskej Lesnej v termíne 3.7. -10.7.2016: po dlhšom trvaní
rodičia vybavili a predložili potrebné doklady k táboru. Prihlášky boli odoslané, už iba
zakúpiť cestovný lístok na železnici pre skupinu a po dohode s poisťovňou poistenie sa
bude uhrádzať až pred nástupom do tábora z dôvodu možných zmien účastníkov, pretože
v priebehu prípravy tábora sa účastníci stále menia z dôvodu odhlasovania detí z tábora.
Zúčastní sa ho 12 detí.
LT v Centre voľného času v dvoch termínoch 11.-15.7. a 18.-22.7. 2016 je prihlásených 7
detí.
Komisia schválila konečný zoznam účastníkov aj s novými náhradníkmi do tábora
v Tatranskej Lesnej a v CVČ, ktorý je v prílohe.
Mgr. Bublavá informovala prítomných členov o pripravovanej akcii pre deti a mládež
s ŤZP zo Starej Turej v Žitkovej na Morave v dňoch 12.-14.9.2016. Na rehabilitačnorelaxačno-vzdelávací pobyt komisia z navrhovaného zoznamu vybrala a schválila 16 detí
s jedným rodičom + jednej náhradník. Pobytu sa zúčastní aj špeciálna pedagogička zo
Špeciálneho pedagogického centra v N.M. n/V a pracovníčka Súkromnej školy pre žiakov
s autizmom v TN, ktorá rodičom detí s autizmom ponúkne poradenstvo, osvetu a usmerní
ich vo výchove ich detí. Zoznam schválených účastníkov je v prílohe.
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8.

Mgr. Bublavá zhodnotila uskutočnené podujatie „Otvorená náruč 2016“ v Podkylave.
Tento už štvrtý ročník sa vydaril najlepšie, aj vďaka počasiu, ale aj súhre a kooperácii
celého realizačného tímu. Vyjadrila všetkým zaangažovaným členkám komisie
a pracovníčkam sociálneho oddelenia poďakovanie za ich aktívnu účasť na tomto podujatí.
Prítomná p. primátorka, ktorá sa tiež zúčastnila podujatia v Podkylave, poďakovala
všetkým, ktorí sa na príprave a priebehu tohto podujatia aktívne podieľali, osobitne však
Mgr. Bublavej za jej nápad a realizáciu takejto vysoko prínosnej aktivity pre osoby s ŤZP
v našom regióne.

9.

V poslednom bode bola členkám predostretá požiadavka Diakonie Broumov
o uskutočnenie zbierky šatstva, bielizne a obuvi v našom meste v mesiaci august 2016.
Komisia jednomyseľne rozhodla, že v letnom období s ohľadom na prázdninový
a dovolenkový čas, takúto akciu realizovať nebude.

10. Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie o 18,45 h.

Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 07.09.2016 o 15,30 hod.
V Starej Turej, dňa 16.06.2016
Zapísala: Mgr. Barbušinová
Schválila: Mgr. Bublavá
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