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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 06.03.2019 

 

Prítomní členovia: Ing. Mgr. Pilátová, Mgr. Bublavá, Z. Durcová, Bc. Fáberová, Mgr. 

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

Stančíková,        

Ospravedlnení členovia: Ing. Remiášová,  

Ostatní: Mgr.  Krištofíková, Mgr. Barbušinová, M. Baranovičová 

 
 
Program: 

 

1. Otvorenie zasadanie  

2. Pohovor s predvolanou občiankou 

3. Prerokovanie žiadostí o predĺženie podnájmu a návrh podnájomníka na uvoľnený byt    

4. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky 

5. Prerokovanie výberu a podrobností letného tábora 

6. Rôzne – podnety a pripomienky členov 

7. Záver  

 

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

schválili program komisie v upravenej podobe.  

 

2. Na zasadnutie komisie bola predvolaná p. A., ktorá býva v nájomnom byte. Predmetom 

pohovoru bolo rušenie nočného kľudu hlukom, ktorý podľa hlásenia Mestskej polície 

robili dňa 26.1.2019 o 1,23 h. nejaké deti v jej byte č. 22. Pani A. sa dostavila a k veci 

uviedla, že v uvedenom čase bola doma aj ona, komunikovala s políciou a zaplatila 30 € 

pokutu. Keďže takáto situácia sa stala iba raz, považovala to za vybavené a ukončené. 

Bola preto upozornená, aby rešpektovali nočný kľud, domový poriadok a upozornila na to 

aj svoje deti.  

 

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

nasledovne: 

žiadosť o predĺženie podnájmu obecných bytov jednomyseľne odporúčajú schváliť:    

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

 

žiadosť o opakované pridelenie užívaného nájomného bytu jednomyseľne odporúčajú 

schváliť: K. M.,  Stará Turá – prideliť byt na 3 roky, 

 

žiadosť o ukončenie podnájmu v obecnom byte a návrh nového podnájomníka:  

D. L.,  Stará Turá, požiadala  o ukončenie podnájmu dohodou 

k 31.3.2019.  Do uvoľneného bytu boli doporučení podnájomníci v poradí: 

1. K. A., Stará Turá – podnájom na 6 mesiacov 

2. V. M., Stará Turá 
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3. Z. Z., Moravské Lieskové  

 

P. Baranovičová informovala, že p. E. B. podala voči výpovedi z podnájmu 

odvolanie. Členky komisie toto zobrali na vedomie.   

 

4. Členky prerokovali jedinú žiadosť o sociálnu dávku, ktorá bola podaná a jednomyseľne 

odporučili poskytnúť jednorazovú dávku nasledovne:         

J. Ľ., trvale bytom Stará Turá  – jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v sume 150 € na 

požadovaný účel (palivo na kúrenie) vo vecnej forme.   

 

5. V tomto bode sa komisia zaoberala výberom vhodného pobytového letného tábora pre 8 

detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vo veku 7 – 15r. Z viacerých ponúk, 

s prihliadnutím na cenu tábora, dĺžku pobytu, program tábora, lokalitu, vek detí 

a referencie, komisia vybrala 10 dňový Letný tábor Fantázia na Starej Myjave 2. turnus 

v termíne 8.7. – 17.7.2019 za cenu 229 Eur. V prípade ak bude tento termín obsadený, ako 

druhú alternatívu vybrali 1. turnus od 30.6. do 6.7.2018 (7 dní) za cenu 179 Eur.  Sociálne 

oddelenie poverila objednaním tábora. Na budúcom zasadnutí komisia urobí výber detí, 

ktoré spĺňajú podmienky pre LT.   

   

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

2019“. Vypracovala ďalšiu žiadosť o grant na túto akciu do DM Drogéria. Vyzvala 

prítomné členky, aby pouvažovali a navrhli námety a návrhy na nové aktivity počas tohto 

podujatia.   

Mgr. Barbušinová vyzvala členky na spoluprácu a pomoc v sociálnom šatníku, pretože 

práce je tam pre jednu osobu veľa. Mgr. Gajarová navrhla, aby sa otvoril šatník ešte jeden 

deň v týždni. Pre nedostatok dobrovoľníkov tento návrh nebol prijatý. Členky prisľúbili, 

že  podľa svojich možností vypomôžu v šatníku, čo si individuálne dohodnú s Mgr. 

Gajarovou.   

 

7. Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie o 17,30 h. 

 

Návrh termínu na ďalšie zasadnutia komisie:  streda 3.4.2019 o 15,30 hod.                                                      

 

V Starej Turej, dňa 06.03.2019  

 

Zapísala: Mgr. Barbušinová, tajomníčka komisie 

 

Schválila: Ing. Mgr. Pilátová, predsedníčka komisie 


