ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 28.1. 2015
Prítomní: Mgr. Bublavá, MUDr. Ammer, Mgr. Krištofíková, Bc. Elena Stančíková,
Mgr. Lužná, Ing. Pilátová, Mgr. Gajarová, A. Mockovčiaková, H. Fáberová,
Ing. L. Galovičová,
Neprítomní: Ing. Zapletalová
Hostia: Ing. Halinárová, Ing. Volár, Bc. Zigová, Mgr. Barbušinová

Program:
1. Zahájenie činnosti komisie
2. Zoznámenie sa s plánovanými činnosťami komisie na r. 2015
3. Základné informácie o činnosti sociálneho a majetkového oddelenia v prepojení
s prácou komisie
4. Prejednanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky
5. Prejednanie žiadostí o predĺženie nájmu a zámeny bytov
6. Rôzne – podnety a pripomienky členov komisie
7. Záver rokovania komisie
1. Predsedníčka komisie Mgr. Bublavá privítala členov komisie a hostí. Po úvodnom slove
Mgr. Bublavej, p. primátorky, p. prednostu a predstavení nových členov, spoločne
prerokovali a schválili program komisie.
2. V tomto bode predsedníčka komisie oboznámila členov o pripravovaných úlohách
a aktivitách v roku 2015:
- Zbierka textilu, obuvi, hračiek, domácich potrieb pre OZ Diakoniu Broumov
do 22.3.2015,
- Hľadať riešenie na odstránenie vlhkosti v nájomnom obytnom dome Mýtna 595, kde
z dôvodu neprimeranej vlhkosti sa dlhodobo neužívajú 2 byty – navrhnutá obhliadka
domu za účasti p. primátorky, oddelenia výstavby, majetkového oddelenia, riaditeľky
a pracovníkov Technoturu, členov komisie,
- Nový plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá,
- Športovo-relaxačno-náučné podujatie „Otvorená náruč“ v Podkylave dňa 30.5.2014,
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- Účasť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v letnom tábore Patrika Hermana,
- Vianočný trh spojený s verejnou zbierkou do charitatívneho účtu mesta Stará Turá
- Predvianočná akcia „Urobme si štedrejšie Vianoce“
3.

Ing. Galovičová a Mgr. Barbušinová poskytli základné informácie najmä pre nových
členov komisie o práci na majetkovom a sociálnom oddelení vo vzťahu k činnosti
komisie.

4. V tomto bode boli prerokované nasledovné žiadosti občanov mesta o sociálne dávky:
O. Č. Stará Turá, odsúhlasené 100 € peňažnou formou,
E. K. Stará Turá, odsúhlasené 100 € vecnou formou,
J. I. Stará Turá, odsúhlasené 200 € peňažnou formou,
J. H. Stará Turá, odsúhlasené 100 € peňažnou formou,
P. J. Stará Turá mesto, odsúhlasené 100 € vecnou formou,
O. M. Stará Turá, odsúhlasené 200 € peňažnou formou,
I. P. Stará Turá, odsúhlasené 150 € vecnou formou,
Z. K. Stará Turá, odsúhlasené 100 € peňažnou formou,
J. K. Stará Turá, odsúhlasené 100 € peňažnou formou.
5.

Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
J. A. Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 3 roky
P. D. Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 1/2 roka
Do uvoľneného bytu na Mýtnej 537/54 boli schválení nájomníci v nasledovnom poradí:
1. A. O.
2. D. T.
3. L. G.
4. O. G.

6. Predsedníčka komisie vyzvala členov, aby do budúceho zasadnutia komisie pripravili
návrhy na využitie prostriedkov z charitatívneho účtu v prospech detí a mládeže s ŤZP.
Tiež je potrebné do letného tábora Patrika Hermana vytipovať 4 deti z narušenej rodiny
resp. sociálne odkázanej, vo veku 10-14 r., bez zdravotného postihnutia a porúch
v správaní.
7. Predsedníčka komisie ukončila rokovanie komisie o 17,30 h.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: streda 18.2.2015 o 15,30 hod.
V Starej Turej, dňa 30.1.2015
Zapísala: Mgr. Barbušinová
Schválila: Mgr. Bublavá
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