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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 05.06.2019 

 

Prítomní členovia: Mgr. Bublavá, Bc. Fáberová, Mgr. Gajarová, Ing. Halinárová,               

Bc. Hučková, A. Mockovčiaková, Ing. Mgr. Pilátová, Ing. Remiášová, Bc.  Stančíková,         

Z. Durcová,  I. Janovicová     

Ospravedlnení členovia: Mgr. Lužná, Mgr. Barbušinová 

Ostatní: M. Baranovičová, Ing. Antalová,  

 

Program: 

1. Otvorenie zasadanie  

2. Rokovanie s predvolanými občanmi 

3. Prerokovanie žiadostí o predĺženie podnájmu, výmenu a pridelenie v nájomných 

a obecných bytoch 

4. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky 

5. Vyhodnotenie KPSS za rok 2018 

6. Vyhodnotenie podujatia „Otvorená náruč v Podkylave 2019“  

7. Rôzne – podnety a pripomienky členov 

8. Záver  

 

1. Predsedníčka komisie Ing. Mgr. Pilátová privítala prítomných, spoločne prerokovali a 

schválili program komisie.   

2. P. K.  – bol predvolaný vzhľadom na to, že dlhodobo neplatia s partnerkou stravu  svojim 

4 deťom v ZŠ a MŠ. Bol upovedomený o tom, že ak nesplatia aspoň časť dlhu, nebude sa 

deťom môcť naďalej podávať strava, následkom čoho nebudú môcť dve deti navštevovať 

MŠ. V piatok 7.6.2019 sa má osobne zastaviť v jedálni ZŠ a dohodnúť sa s vedúcou ŠJ 

o splatení dlhu. Následne má informovať sociálne odd. MsÚ.  

P. B. – končí nájomná zmluva 31.8.2019. Podľa dostupných informácii v nájomnom byte 

dlhodobo nebýva a taktiež nemá zaplatené smeti. Soc. komisia ju informovala, že 

neodporučí predĺženie nájomného vzťahu. P. B. uvedené skutočnosti potvrdila, informáciu 

o nepredĺžení nájmu akceptovala a nenamietala.  

 

3. V tomto bode prerokovali:  

a/ žiadosť o predĺženie podnájmu v byte a jednomyseľne odporúčajú schváliť:     

P. V., Stará Turá – predĺžiť o 1 rok, 

A. K. Stará Turá – predĺžiť o 1 rok, 

 

b/ žiadosť o pridelenie bytu a jednomyseľne odporúčajú schváliť nasledovne:  

1. izb byt                 – odmietli:    L.T.,  Senica  

                 Z. Z. Moravské Lieskové  

       B. K. St. Turá 
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K. K. Stará Turá – prideliť 1 izb. byt   

        navrhnutí náhradníci: P. M. St. Turá 

                       K. P. Stará Turá, 

 

L. J. Stará Turá – prideliť 2 izb. byt, ktorý od 1.9.2019 uvoľní B. Ľ., 

navrhnutí náhradníci: N. D., Stará Turá, 

         B. K., Stará Turá 

  

3. Členky prerokovali žiadosti o sociálnu dávku a jednomyseľne odporučili poskytnúť 

jednorazovú dávku nasledovne:         

P. V., trvale bytom Stará Turá  – mimoriadnu sociálnu dávku v sume 200 € na 

požadovaný účel (zakúpenie pračky) v peňažnej forme, s povinnosťou preukázania 

zakúpenia predmetnej veci 

M.P., trvale bytom  Stará Turá – mimoriadnu sociálnu dávku v sume 100 € na 

požadovaný účel (palivové drevo) v peňažnej forme, s povinnosťou preukázania účelu 

použitia  

A. K., trvale bytom  Stará Turá – mimoriadnu sociálnu dávku v sume 200 € na 

požadovaný účel (zariadenie bytu, vybavenie do domácnosti) v peňažnej forme, 

s povinnosťou preukázania účelu použitia  

M. H., trvale bytom  Stará Turá – mimoriadnu sociálnu dávku v sume 100 € na 

požadovaný účel (lieky, hygienické potreby) v peňažnej forme 

 

4. Predsedníčka komisie predstavila materiál vyhodnotenia KPSS.  

KPSS je jeden zo strategický dokumentov mesta a korešponduje s požiadavkami občanov, 

neziskových organizácii, poskytovateľov sociálnych služieb a možnosťami mesta 

zabezpečovať sociálne služby. Ing. Halinárová upozornila, že v budúcnosti pri prípadnej 

zmene KPSS treba osloviť i novovzniknuté neziskové organizácie ako napr. OZ Tu., OZ 

Neofilis, OZ Staroturanský okrášľovací spolok.  

Vyhodnotenie KPSS za rok 2018 komisia jednohlasné odsúhlasila všetkými prítomnými 

členmi komisie. Za: 11    proti: 0     zdržal sa: 0 

   

5. Mgr. Bublavá informovala o programe a aktivitách počas projektu pre deti a mládež s  

ŤZP „Otvorená náruč Podkylava 2019“, ktorý sa konal dňa 25.5.2019. Celý priebeh 

podujatia sa konal vo výbornej atmosfére, bez problémov. Rodičia s deťmi jej dodnes 

posielajú ďakovné maily za úžasný deň prežitý na Podkylave. Poďakovala všetkým 

zúčastneným, taktiež vyjadrila poďakovanie všetkým sponzorom podujatia. 

 

6. V bode rôzne členky komisie riešili sociálny šatník. Navrhli zvážiť možnosť vytvorenia 

kolónky „sociálny šatník“ na webe mesta, kde by sa mohli pripínať aktuálne ponuky 

nábytku a iných nadrozmerných vecí, ktoré nie je možné skladovať v priestoroch soc. 

šatníka a ľudia by ich radi darovali.  

 

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

 

Návrh termínu na ďalšie zasadnutia komisie:  streda 4.9.2019 o 15,30 h.                                                      

 

V Starej Turej, dňa 06.06.2019  

 

Zapísala: Ing. Antalová 

 

Schválila: Ing. Mgr. Zdena Pilátová, predsedníčka komisie 


