ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 9.12.2015
Prítomní: Mgr.Bublavá, Mgr. Krištofíková, Bc. Stančíková, Mgr. Gajarová, Ing. Pilátová
A. Mockovčiaková, H. Fáberová, Ing.Galovičová,
Neprítomní: MUDr. Ammer, Mgr. Barbušinová
Hostia: Ing. Halinárová, Ing. Antalová, Bc. Macúchová

Program:
1. Otvorenie zasadania
2. Prerokovanie žiadostí o mimoriadne sociálne dávky, žiadosť o pomoc z charitatívneho
účtu
3. Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu, návrh podnájomníka na odmietnutý byt
4. Vianočný trh – organizačné zabezpečenie v charitatívnom stánku
5. Rôzne – podnety a pripomienky členov
6. Ukončenie zasadania
1. Predsedníčka komisie Mgr. Bublavá privítala členov komisie a hostí. Spoločne
prerokovali a schválili program komisie.
2. Komisia prerokovala žiadosti občanov mesta o sociálne dávky:
L. K. Stará Turá, schválená jednorazová dávka v hmotnej núdzi 150 Eur v peňažnej forme
na požadovaný účel s povinnosťou preukázať využitie dávky,
M. V. Stará Turá, schválená mimoriadna sociálna dávka 100 Eur v peňažnej forme na
požadovaný účel,
L. G. Stará Turá, schválená mimoriadna dávka 200 Eur v peňažnej forme na požadovaný
účel s povinnosťou preukázať účelné využitie dávky,
L. M. schválená sociálna pomoc z charitatívneho účtu v peňažnej forme v sume 500 Eur
na účet žiadateľky,
J. K. schválená sociálna pomoc z charitatívneho účtu v peňažnej forme v sume 500 Eur na
účet žiadateľky.
T. T. – Ing. Antalová informovala členov komisie o situácii a stave občana nášho mesta p.
T. T., ktorý je opäť bez financií a strechy nad hlavou a o možnosti riešenia prípadnej
krízovej situácie, ktorá sa môže zopakovať práve v období vianočných sviatkov, tak ako
pred 5 rokmi, keď ho priviezli nemocnice sanitkou pred Mestský úrad.
Ing. Antalová upozornila členov komisie, že útulky v zimnom období sú obsadené, na
umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb sa čaká podľa poradovníkov aj niekoľko
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mesiacov. V prípade krízovej situácie ak bude mesto žiadať o jeho okamžité umiestnenie
v nejakom zariadení, bude za neho uhrádzať aj mesačný poplatok, pretože T.T. nemá
žiadny príjem.
Členovia komisie nesúhlasili s ubytovaním T. T. v azylovej izbe, pretože nespĺňa
podmienky podľa štatútu, ani so schválením nevyhnutnej finančnej pomoci. Odporučili po
dohode s Ing. Petrášovou z Technoturu menovaného ubytovať na nevyhnutnú dobu
v Dome špecialistov, avšak aj za toto ubytovanie treba zaplatiť. V prípade vzniku akútnej
krízovej situácie odporúčajú členovia komisie pracovníčkam soc. oddelenia informovať
členov komisie telefonicky.
3.

Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
K.K. Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 3 roky
J. B. Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok
V. P. Stará Turá schválenie predĺženia nájmu o 1 rok
H. T. Stará Turá, schválenie predĺženia nájmu o 1 rok
A. D. Stará Turá, schválenie predĺženia nájmu o 1 rok.
Voľný byt na Mýtnej 537 po N. D. komisia schválila prideliť v nasledovnom poradí:
1. L. B., Slovenské Ďarmoty
2. S. N. Stará Turá.

4. Boli dohodnuté záverečné organizačné pokyny pre všetkých zúčastnených na dobrovoľnej
zbierke v charitatívnom stánku počas Vianočného trhu.
5. V tomto bode členovia ani hostia nemali žiadne pripomienky.
6. Predsedníčka komisie poďakovala prítomným a ukončila rokovanie komisie o 17,00 hod.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 13.1.2016 o 15,30 hod. zasadačke MsÚ
V Starej Turej, dňa 10.12.2015
Zapísala: Mgr. Barbušinová
Schválila: Mgr. Bublavá
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