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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 03.04.2019 

 

Prítomní členovia: Mgr. Bublavá, Z. Durcová, Bc. Fáberová, Mgr. Gajarová, 

Ing. Halinárová, Bc. Hučková, I. Janovicová, Mgr. Lužná, A. Mockovčiaková, 

Ing. Remiášová, Bc.  Stančíková,        

Ospravedlnení členovia: Ing. Mgr. Pilátová,  

Ostatní: Mgr. Barbušinová, M. Baranovičová, Ing. Antalová, Mgr. Gavačová, JUDr. Šuchta, 

 

 
Program: 

 

1. Otvorenie zasadanie  

2. Návrh na úpravu VZN o poskytovaní soc. služieb a výške a úhrady za soc. služby 

3. Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu  v obecných a nájomných bytoch     

4. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky 

5. Výber účastníkov letného pobytového tábora  

6. Rôzne – podnety a pripomienky členov 

7. Záver  

 

1. Podpredsedníčka komisie Zuzana Durcová privítala prítomných, spoločne prerokovali a 

schválili program komisie.   

Pred začatím rokovania komisie požiadala o slovo Mgr. Gavačová, ktorá predstavila 

nového vedúceho oddelenia vnútornej správy JUDr. Šuchtu. Členkám komisie vysvetlili 

postup a možnosti výpovedí zo zmlúv o podnájme bytov. Pri ukončovaní zmluvy musia 

byť dodržané zákonné dôvody. Upovedomili členky komisie, že sa môžu vyjadrovať len 

k výberu podnájomníkov, pretože komisie sú zriadené iba ako poradné orgány.  

 

2. Členky komisie prerokovali návrh predkladaného VZN č. ......./2019 o poskytovaní 

sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby. Oboznámili sa financovaním  

terénnej opatrovateľskej služby a pobytovej sociálnej služby v ZOS.  

Ekonomicky oprávnené náklady na terénnu opatrovateľskú službu za rok 2018 sú v sume 

142 803,35 Eur a po prepočítaní na 1 hodinu opatrovateľskej služby je 100%  EON  suma 

6,75 Eur  (za  rok 2017 boli EON 6,47 Eur).  

V súvislosti s tým, že mestu boli schválené eurofondové dotácie na projekt „Podpora 

opatrovateľskej služby v meste Stará Turá“ a tiež s prihliadnutím na finančnú dostupnosť 

pre občanov, sociálne oddelenie navrhlo výšku úhrady za terénnu opatrovateľskú 

službu ponechať v súčasnej výške t.j. za opatrovateľskú službu 1,50 Eur/hod., úhradu za 

dovoz stravy 0,45 Eur za jedno prinesené jedlo.    

 

Ekonomicky oprávnené náklady na pobytovú službu v zariadení opatrovateľskej službe 

za rok 2018 sú v sume 117 732,58 Eur (EON r. 2017=116 691,97 Eur). FP z MPSVaR za 

rok 2018 mesto dostalo v sume 27 986,68 Eur, ktorý je od 1.1.2018 je určený výlučne iba 
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na mzdy a platy zamestnancov a súvisiace odvody (FP r. 2017=48 762,80 Eur).  EON na 

mzdy a platy zamestnancov za rok 2018 sú v sume 87 621,69 Eur.  

Rozdiel medzi celkovými EON a FP je 89 745,90 Eur, čo predstavuje 100%  EON 

z ktorých mesto vychádza pri určovaní úhrady za sociálne služby v ZOS:     

za odborné činnosti:  45 691,86 Eur = 292,90 Eur mesačne/klient   

za obslužné činnosti:  

    ubytovanie:  12 020,46 Eur =  7,92 Eur/m2 

    upratovanie, pranie, žehlenie: 15 604,88 Eur = 100,03 Eur mesačne/klient   

    stravovanie: 16 428,70 Eur = úhradu za stravu platí klient v plnej výške podľa sumy  

                    určenej dodávateľom stravy a počtu odobratých jedál.  

 

Sociálne oddelenie predložilo návrh na určenie úhrady za sociálne služby v zariadení 

opatrovateľskej služby nasledovne:   

za odborné činnosti (úhradu za odborné činnosti ponechať bez zmeny)   

v  II. stupni odkázanosti občana na soc.službu   20 Eur mes. 

v III. stupni         -//-      72 Eur mes.  

v IV. stupni         - //-        127 Eur mes.  

v V. stupni       -//-     197 Eur mes. 

v VI. stupni        -//-    220 Eur mes. 

(úhradu za obslužné činnosti zvýšiť nasledovne) 

obslužné činnosti:  

ubytovanie:  6,30 Eur/m2/mes. podlahovej plochy obyt. miestn. 

upratovanie, pranie, žehlenie:  33 Eur mesačne, 

za stravu:  podľa ceny stanovenej dodávateľom stravy a  počtu odobratých jedál  

nadštandardné služby:  2,- eurá/ mesiac za každý vlastný elektrický spotrebič na izbe 

 

Komisia po zohľadnení  finančného dopadu ako pre klientov tak aj pre mesto 

jednomyseľne súhlasí s predloženým návrhom s výnimkou úhrady za upratovanie, 

pranie a žehlenie, kde odporúča stanoviť výšku úhrady v sume 36 Eur mesačne.   
       Ostatné znenie VZN schválili bez pripomienok.  

 

3. Žiadosti  o predĺženie podnájmu v obecnom/nájomnom byte komisia prerokovala 

nasledovne: 

žiadosť o predĺženie podnájmu obecných bytov jednomyseľne odporúčajú schváliť:    

Z.K., Stará Turá – predĺžiť o 1 rok, 

L.V., Stará Turá – predĺžiť o 1 rok, 

I. O., Stará Turá – predĺžiť o 1 rok, 

 

žiadosť o opakované pridelenie užívaného nájomného bytu jednomyseľne odporúčajú 

schváliť: Z. Ž., Stará Turá –  na 1 rok, 

 

4. Členky prerokovali žiadosti o jednorazovú sociálnu dávku a jednomyseľne odporučili 

poskytnúť jednorazovú dávku nasledovne:         

Mgr. I. P. trvale bytom Stará Turá  – mimoriadnu sociálnu dávku v sume 100 € na 

požadovaný účel (palivo na kúrenie) vo vecnej forme, 

B. S., trvale bytom  Stará Turá – mimoriadnu sociálnu dávku v sume 100 € na 

požadovaný účel (lieky, oblečenie, obuv, hyg. potreby) v peňažnej forme  

 

5. V tomto bode sa komisia zaoberala výberom účastníkov letných táborov. Do letného 

pobytového tábora Fantázia 30.6. – 6.7.2019 v Starej Myjave pre deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia vybrali 11 uchádzačov vrátane náhradníkov.  
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Ďalej jednomyseľne schválili návrh na zabezpečenie a úhradu letného pobytového tábora 

pre ZŤP deti:   

 Duchonka: 8. – 12.7.2019, kde boli vybraté 2 deti, cena tábora je 200 €/dieťa, 

 Margita a Ilona:  5.-9.8.2019, kde bolo vybratých 5 detí, cena tábora je 200 €/dieťa. 

(Zoznam detí je v prílohe.)  

Spoluúčasť rodičov na nákladoch letné tábory komisia jednomyseľne stanovila 

nasledovne:  poplatok 20 €/dieťa od rodičov detí, bude vložený do charitatívneho účtu. 

Ostatné náklady za letné tábory budú uhradené z charitatívneho účtu.  Sociálne oddelenie 

poveruje zabezpečením všetkých organizačných záležitostí: oslovenie rodičov, prihlášky 

do tábora, úhrada nákladov.  

 

6. V bode rôzne Mgr. Bublavá informovala o príprave projektu „Otvorená náruč Podkylava 

2019“ spoločne s členkami prerokovali organizačné zabezpečenie celej akcie.  

Ing. Halinárová informovala, že má ohlasy od seniorov o problémoch s využívaním 

taxislužby v Starej Turej (napr. problém s odvozom na krátke trasy, neochota taxikárov 

vydávať účty o zaplatení). V budúcnosti by bolo vhodné hľadať jednoduchšie riešenie, 

napr. platenie magnetickou kartou ako má mesto Myjava. Sociálne oddelenie v tejto 

súvislosti viackrát kontaktovalo majiteľov súkromných taxislužieb, ktorí však dôvodili, že 

sa u nich neustále menia zamestnanci.  

 

7. Podpredsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie o 18,30h. 

 

Návrh termínu na ďalšie zasadnutia komisie:  utorok 7.5.2019 o 15,30 hod.                                                      

 

V Starej Turej, dňa 03.04.2019  

 

Zapísala: Mgr. Barbušinová, tajomníčka komisie 

 

Schválila: Zuzana Durcová, podpredsedníčka komisie 


