ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 16.03.2016
Prítomní: Mgr. Júlia Bublavá , Mgr. Soňa Krištofíková, Bc. Elena Stančíková, Mgr. Jarmila
Lužná, Ing. Zdenka Pilátová, Mgr. Mária Gajarová, Alena Mockovčiaková, Ing. Lívia
Galovičová, Mgr. Ivona Barbušinová – prezenčná listina príloha č. 1
Neprítomní:, MUDr. Radovan Ammer, Bc. Helena Fáberová,
Hostia: Ing. Jaroslava Antalová

Program:

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

Otvorenie zasadania
Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky
Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu
Informácia o aktuálnom stave KPSS
Odsúhlasenie návrhov využitia finančných prostriedkov z charitatívneho účtu v roku 2016
Informácia o príprave podujatia Otvorená náruč v Podkylave
Rôzne – podnety a pripomienky členov
Ukončenie zasadania

1.

Predsedníčka komisie privítala členov komisie a hostí. Po úvodnom slove spoločne
prerokovali a schválili program komisie.

2.

Neboli podané a prerokované žiadne žiadosti o sociálne dávky.

3. V tomto bode komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
V. J. Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok,
O. I. Stará Turá, schválené predĺženie o 1 rok.
4.

Predsedníčka komisie informovala členov o aktuálnom stave prípravy Komunitného plánu
sociálnych služieb. Pracovné skupiny spracovávajú výsledky, ktoré vzišli z dotazníkov od
občanov. Po dokončení tejto fázy bude členom komisie predložený výsledok
dotazníkového prieskumu.
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5.

V tomto bode členovia komisie odsúhlasili využitie zdrojov na charitatívnom účte v roku
2016 nasledovne:
Pobytový letný tábor Matice slovenskej v Tatranskej lesnej cena 135 Eur/7 dní pre 12 detí
zo sociálne znevýhodneného prostredia s finančnou spoluúčasťou rodičov v sume
20 Eur.
Prímestský letný tábor v CVČ Stará Turá pre 15 detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia s finančnou spoluúčasťou rodičov 5,- Eur, cenu tábora určí CVČ.
Okrem toho schválila návrh 2 detí zo Starej Turej do letného tábora štvorlístok deťom
organizovaný OZ Štvorlístok a Nadáciou Markíza, kde majú deti celý pobyt zdarma.
Jedinou záťažou pre obec je zabezpečiť dopravu detí do a z tábora.
Zoznam navrhnutých detí do letných táborov je v prílohe.
Rekondičný pobyt pre 5 seniorov so ZŤP v sume po 100 Eur/osoba – výber osôb schvália
členovia na budúcom zasadaní komisie.
Relaxačno-vzdelávací krátkodobý pobyt v Žítkovej na Morave pre deti s ŤZP v sprievode
rodičov, tu bude počet účastníkov prerokovaný členmi komisie po zistení podmienok
(kapacita, cena...) v ubytovacom zariadení v Žítkovej.

6. Podujatie „Otvorená náruč“ v Podkylave pre deti a mládež s ŤZP a ich rodičov
z Podjavorinskej oblasti, ktoré aj tento rok opäť v plnom rozsahu finančne podporila ČSOB
sa uskutoční dňa 28.5.2016. Predsedníčka komisie informovala, že predbežne by sa mala
na akcii zúčastniť aj TV JOJ, za účelom zmedializovať túto významnú a prínosnú akciu.
Ďalej informovala o aktivitách a programe dňa a členovia komisie si rozdelili úlohy počas
tohto dňa.
7. V bode rôzne bola predložená žiadosť Diakonie Broumov o pomoc pri zbere požitého
textilu a iných potrieb do domácnosti. Členky komisie schválili návrh na uskutočnenie
zbierky v Starej Turej dňa 6.4.2016 v priestoroch Domu kultúry Javorina.
8. Predsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 18,30 h.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: utorok 5.4.2016 o 15,30 hod.
V Starej Turej, dňa 18.3.2016
Zapísala: Mgr. Barbušinová
Schválila: Mgr. Bublavá
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