ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 15.4. 2015
Prítomní: Mgr.Bublavá, Mgr. Krištofíková, Bc. Stančíková, Mgr. Lužná, Ing. Pilátová,
Mgr. Gajarová, A. Mockovčiaková, H. Fáberová, Ing.Galovičová, Ing. Zapletalová
Neprítomní: MUDr. Ammer
Hostia: Mgr.Barbušinová, Bc.Macúchová, Ing. Zloch, Zuzana Durcová

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

Otvorenie zasadania
Prejednanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky
Prejednanie žiadostí o predĺženie nájmu
Aktuálne informácie o prebiehajúcej finančnej pomoci z charitatívneho účtu
Aktuálne informácie o podujatí Otvorená náruč v Podkylave
Rôzne – podnety a pripomienky členov
Obhliadka vlhkého domu Mýtna 595 a vlhkého bytu Mýtna 537/54, spojené
s informovaním o vykonaných krokoch k riešeniu daného problému
8. Ukončenie zasadania
1. Predsedníčka komisie Mgr. Bublavá

privítala členov komisie a hostí. Spoločne

prerokovali a schválili program komisie.
2. Žiadosti občanov mesta o sociálne dávky neboli predložené.
3.

Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
S. N. Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok
I. O. Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok

4. Mgr. Barbušinová informovala členov komisie, že prostriedky z charitatívneho účtu
v prospech osôb s ŤZP boli vyplatené podľa schváleného zoznamu. Opakovane budú
oslovení rodičia, ktorí nereagovali na ponuku deťom na pobyt v tábore. Predsedníčke
komisie sa podarilo dojednať zníženie sumy na letný detský tábor v Kubrici na sumu
151 € pre deti, ktoré vybrala komisia na svojom minulom zasadaní.
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5. Predsedníčka komisie opakovane

podala podrobnú informáciu o organizačnom

zabezpečení podujatia Otvorená náruč v Podkylave dňa 30.5.2015. Členovia komisie si
rozdelili úlohy vyplývajúce z tohto podujatia.
6. V tomto bode členovia komisie prejednali predložený návrh stanovenia úhrad za
poskytované sociálne služby, ktorý bol vypočítaný na základe ekonomicky oprávnených
nákladov poskytovateľa za minulý kalendárny rok. Navrhované čiastky budú predmetom
VZN, ktoré do budúcej komisie zašle členom k pripomienkovaniu Ing.Zapletalová.
Mgr.Barbušinová informovala o potrebe vyhodnotenia KPSS v máji 2015 a z tohto
dôvodu budú oslovení poskytovatelia soc.služieb, aby vyhodnotili plnenie úloh
v uvedenom Komunitnom pláne.

7. Členovia komisie sa zúčastnili obhliadky vlhkého domu Mýtna 595 a vlhkého bytu
Mýtna 537/54. Ing. Galovičová informovala o vykonaných opatreniach na budove
obytného domu Mýtna 595 – výmena poškodených okien, žalúzií, oplechovanie
balkónov, odvedenie zrážkovej vody z balkónov. Ďalšie korky sú závislé od odsúhlasenia
finančnej čiastky na opravu objektu členmi MsZ. Oba pivničné byty sú z dôvodu vlhkosti
dlhodobo neobývané. Problémy s vlhkosťou sú aj na vyšších poschodiach.
Členovia komisie urobili tiež obhliadku vlhkého bezbariérového bytu Mýtna 537/54.
Vlhkosť je

viditeľná vo vonkajšom východnom a severnom múre. Prešli sme tiež

vstupnými priestormi jednotlivých vchodov a skonštatovali nečistotu a zanedbanosť
spoločných priestorov.

8. Predsedníčka komisie poďakovala zúčastneným a ukončila rokovanie komisie o 18,15
hod.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 20.5.2015 o 15,30 hod. v Zariadení
opatrovateľskej služby.
V Starej Turej, dňa 15.3.2015
Zapísala: Ing.Zapletalová
Schválila: Mgr. Bublavá
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