
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 28.11.2018 

 

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

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

Mgr. Ivona Barbušinová, Mgr. Jarmila Lužná, Ing. Lívia Galovičová, 

  

Neprítomní: PharmDr. Leopold Barszcz,  

Prizvaní: Ing. Anna Halinárová, Ing. Jaroslava Antalová, zástupcovia komunitných                

organizácií podľa prezenčnej listiny a oceňovaní dobrovoľníci 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadania 

2. Jednanie s predvolaným občanom 

3. Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu 

4. Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky 

5. Vianočný trh – organizačné zabezpečenie v charitatívnom stánku 

6. Rôzne – podnety a pripomienky členov 

7. Stretnutie s poskytovateľmi sociálnych služieb, ocenenie dobrovoľníkov za rok 2018 

8. Ukončenie zasadania 

 

1.  Predsedníčka komisie Mgr. Bublavá privítala prítomných. Po úvodnom zahájení 

zasadnutia členovia komisie prerokovali a schválili program komisie. 

 

2. Na predvolanie bol predvolaný pán R. D.,  vo veci písomného podnetu suseda na riešenie 

nevhodného správania a poškodenia majetku menovaným. Pán R. D. sa vyjadril, že k veci 

nemá už čo dodať, chybu si uvedomuje, susedovi sa ospravedlnil, škodu uhradil. Bol 

upozornený, aby v budúcnosti k takýmto situáciám nedochádzalo, pretože by to mohlo 

viesť až k ukončeniu podnájmu v mestskom byte.  

 

3. Žiadosti o predĺženie nájmu neboli podané žiadne 

 

4.  Žiadosť o jednorazovú sociálnu dávku nebola podaná žiadna.  

 

5. V tomto bode členky komisie dohodli posledné organizačné pokyny k hladkému priebehu 

dobrovoľnej zbierky počas vianočného trhu, ktorý sa tento rok uskutoční 08.12.2018. 

Mgr. Bublavá zaslala každému účastníkovi organizačné pokyny s jednotlivými úlohami.  

 

6. V bode rôzne zaznela informácia Mgr. Bublavej o pripravovanej tradičnej akcii „Urobme 

si štedrejšie Vianoce“ . 

Členky informovali o priebehu doručovania darčekových poukážok. Reakcie občanov 

boli veľmi pozitívne, s vďakou túto pomoc prijali. Seniorom, ktorých nenašli doma,  



sociálne oddelenie zašle výzvu na prevzatie poukážky na MsÚ. Dve poukážky, ktoré 

neboli doručené z dôvodu úmrtia a umiestnenia v zariadení pre seniorov, rozdelili 

následne seniorom: B. E. a Z. Ľ.. 

 

7. O  16 h. sa  uskutočnilo každoročné oceňovanie dobrovoľníkov a spoločné stretnutie  so 

zástupcami poskytovateľov sociálnych služieb a komunitných organizácií pôsobiacich 

v sociálnom priestore. Tento rok p. primátorka vyslovila verejné poďakovanie 18 

dobrovoľníkom, ktorí sa počas roka aktívne a nezištne angažovali v svojej komunite. 

Následne prítomní pokračovali v prezentácii svojich aktivít a vzájomnej diskusii.  

 

8. Vzhľadom k tomu, že komisia pre sociálne veci a bývanie v takomto zložení dnes 

zasadala naposledy, predsedníčka komisie Mgr. Bublavá poďakovala prítomným za ich 

prínos a  spoluprácu pri činnosti a aktivitách počas predchádzajúcich 4 rokov. Zasadnutie 

skončilo o 20,00 h. 

 

V Starej Turej, dňa 29.11.2018  

 

Zapísala: Mgr. Barbušinová  

Schválila: Mgr. Bublavá    

 

 

 

 

 

 


