ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 15.11.2017
Prítomní: Mgr. Júlia Bublavá, PharmDr. Leopold Barszcz, Ing. Zdenka Pilátová Bc. Elena
Stančíková, Mgr. Jarmila Lužná, Mgr. Mária Gajarová, Alena Mockovčiaková, Ing. Lívia
Galovičová, Mgr. Ivona Barbušinová
Neprítomní: Bc. Helena Fáberová
Hostia: Ing. Anna Halinárová, Ing. Jaroslava Antalová,

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadania
Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu
Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky
VZN o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa – návrh na úpravu
Schválenie dobrovoľníkov aktívnych v sociálnej oblasti za r. 2017
Vianočný trh – organizačné zabezpečenie v charitatívnom stánku
Rôzne – podnety a pripomienky členov
Ukončenie zasadania

1. Predsedníčka komisie Mgr. Bublavá privítala prítomných. Po úvodnom zahájení
zasadnutia členovia komisie prerokovali a schválili program komisie.
2. Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
T. B. Stará Turá – schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
D. P. Stará Turá – schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
P. V. Stará Turá – schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
B. M. Stará Turá – schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
3. Neboli podané žiadne žiadosti o jednorazové sociálne dávky.
4. Prítomní členovia prerokovali návrh na úpravu VZN č. 7/2017 – Nar o poskytovaní
jednorazového finančného príspevku pre narodené dieťa. Po zapracovaní všetkých
pripomienok do VZN, prítomní členovia komisie jednomyseľne odporúčajú mestskému
zastupiteľstvu návrh VZN č. 7/2017 schváliť. Návrh VZN je v prílohe.
5. Sociálne oddelenie predložilo zoznam všetkých došlých nominácii dobrovoľníkov
z jednotlivých komunitných organizácií v Starej Turej. Členovia komisie sa jednomyseľne
zhodli, že pre rok 2017 pozvú všetkých nominovaných dobrovoľníkov, ktorým zástupcovia
mesta vyjadria poďakovanie za ich nezištnú prácu. Sociálne oddelenie v spolupráci
s oddelením kultúry zabezpečia vecné ocenenie pre 16 dobrovoľníkov a malé občerstvenie
pre pozvaných hostí. Súčasťou tejto akcie, ktorá sa uskutoční dňa 13.12.2017 od 16 h. bude

aj stretnutie zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb a komunitných organizácií
pôsobiacich v sociálnom priestore. Zoznam dobrovoľníkov tvorí prílohu tejto zápisnice.
6. V tomto bode členovia komisie dohodli organizačné zabezpečenie počas vianočného trhu,
ktorý sa uskutoční dňa 16.12.2017. Mgr. Bublavá zašle mailom každému účastníkovi
organizačné pokyny. Prítomní členovia jednomyseľne schválili nákup 200 ks keramických
hrnčekov s vianočným motívom z prostriedkov na charitatívnom účte z T-štúdia Stará
Turá, ktorí ponúkli najvýhodnejšiu cenovú ponuku 2,15€/ks.
7. V bode rôzne: Jednotlivé členky informovali o priebehu návštev u seniorov v domácnosti
a v zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktorých navštívili pri príležitosti „Mesiaca úcty
k starším“. I tento raz sa stretli s pozitívnymi reakciami navštívených občanov nášho
mesta, ktorí s vďačnosťou prijali darčekové poukážky na lieky i malý vecný darček.
Vzhľadom k tomu, že 4 seniorom nebolo možné doručiť poukážky na nákup liekov
(odsťahovanie, úmrtie) schválili nových príjemcov darčekovej poukážky: J. J., S. R., D.
D., K. D..
Mgr. Bublavá informovala o uskutočnenom projekte „Daruj radosť“ pre autistické deti,
ktoré sa uskutočnilo v Tábore Podvišňové 8. – 10. 9.. Zo Starej Turej sa zúčastnilo 9 detí
s jedným rodičom. Vzhľadom na odborné informácie i voľnočasové a relaxačné aktivity
bol tento projekt prínosom rovnako pre deti aj rodičov.
Ing. Pilátová informovala, že počas potravinovej zbierky v dňoch 9.- 11.11. v OD Tesco,
ktorú uskutočnila Diakonia Lubina v spolupráci s Diakoniou Stará Turá, sa vyzberalo 21
nákupných košov trvanlivých potravín a iného tovaru. Túto pomoc tento rok rozdelia
primárne pre rodiny s mal. deťmi. Prítomní členovia dali návrh na príjemcov potravinovej
pomoci v meste Stará Turá.
8. Predsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 18,15 h.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 13.12.2017 o 15,00 hod.
s pokračovaním od 16.00 h. oceňovaním dobrovoľníkov a stretnutím so zástupcami
poskytovateľov sociálnych služieb a komunitných organizácií.
V Starej Turej, dňa 16.11.2017
Zapísala: Mgr. Barbušinová
Schválila: Mgr. Bublavá

