
  

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 07.10.2020. 

Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny 

p. Zuzana Durcová,  Ing. Anna  Halinárová, Mgr. Júlia Bublavá, Bc. Helena Fáberová, Mgr. 

Mária Gajarová, Bc. Gabriela Hučková, p. Alena Mockovčiaková, Bc. Elena Stančíková 

 

Ospravedlnení členovia: Ing. Mgr. Zdena Pilátová, p. Ivana Janovicová, Mgr. Jarmila Lužná, 

Ing. Radka  Remiášová, Mgr. Elena Sládková 

Ostatní hostia: Mgr. Ivona  Martinková, p. Marta Baranovičová 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadania. 

2. Prerokovanie žiadostí o predĺženie podnájmu, výmenu a pridelenie 

nájomných/obecných bytov.  

3. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky. 

4. Rôzne – podnety a pripomienky členov. 

5. Záver.  

 

1. Otvorenie zasadania 

Pani poslankyňa Zuzana Durcová   zastupujúca  p. Ing. Mgr. Pilátovú  privítala prítomných na  

zasadnutí komisie.  

 

2. Prerokovanie  žiadostí o predĺženie nájmu, výmenu a pridelenie nájomných/obecných 

bytov 

 

Komisia pre sociálne veci a bývanie jednohlasne odporúča predĺženie nájmu a opakované 

pridelenie bytov nasledovne: 

 

 

Predĺženie nájmu v BD  Ul.Gen. Štefánika č. 380 o 1 rok: 

2 osoby  

 

Predĺženie nájmu v BD Ul. Mýtna č. 595 o 1 rok: 

1 osoba  

 

Opakované pridelenie nájomného bytu v BD Ul. Hlubockého č. 306 na 3 roky: 

1 osoba 

 

Opakované pridelenie nájomného bytu v BD Ul. Mýtna č. 537/42: 

1 osoba  na 1 rok /posledné predĺženie/ 

 

Výmena 3-izbovného bytu, Ul. Mýtna č. 537/50 v Starej Turej nie je možná, výmena sa 

odkladá. 

 

 



 

 

P. Marta Baranovičová informovala, o tom  že Mesto Stará Turá prerába nebytové priestory  

na nájomné byty v bytovom dom č. 380, Ul. Gen.Štefánika v Starej Turej. 

 

Na 1. poschodí je celkove 12 nájomných bytov, z toho 10 garzóniek a dva 1-izbové byty.  

Na 2. poschodí je celkove 12 nájomných bytov, z toho 10 garzóniek a jeden 1-izbový byt a 

jeden 2-izbový byt.  

 

Komisia pre sociálne veci a bývanie pri MsZ v Starej Turej navrhuje pridelenie 

uvedených nájomných bytov nasledovne: 

 

20 garzóniek                                                                                             

 

20 osôb 

 

Náhradníci do garzóniek 

 

5 osôb 

 

 

Tri 1-izbové nájomné byty                                                                     

 

3 osoby                                                               

 

Náhradník do 1-izbových bytov 

1 osoba 

 

Jeden 2-izbový nájomný byt        

1 osoba 

                                                                                  

Náhradník do 2-izbového bytu 

1 osoba 

3. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky. 

 

P. Mgr. Ivona Martinková informovala prítomných o predložených žiadostiach nasledovne: 

 

1. Žiadosť o mimoriadnu sociálnu dávku podaná dňa 02.09.2020   

Žiadateľka splnila podmienky pre priznanie jednorazovej dávky v náhlej núdzi.  

Sociálna komisia odporučila priznanie jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi vo výške 

250,-Eur s povinnosťou vydokladovať využitie dávky na priznaný účel.  

2. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  podaná dňa 02.10.2020   

Žiadateľka je poberateľkou dávky a príspevkov v hmotnej núdzi a splnila podmienky pre 

priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.  Sociálna komisia odporučila priznanie 

jednorazovej  dávky v hmotnej núdzi vo výške 200,00 Eur vo vecnej forme – zakúpenie 

tuhého paliva (drevo).  

 

 



4 . Rôzne –podnety a pripomienky členov. 

 

Pani Mgr. Júlia Bublavá informovala členov  komisie o pripravovaných  aktivitách. 

 

Vianočný trh  

- vychádzajúc z aktuálnej situácie je silný predpoklad, že trh sa konať nebude. Ak by sa 

situácia zlepšila a hromadné podujatia by boli povolené, zorganizovali by sme iba charitatívnu 

zbierku. Predaj vianočného punču vzhľadom na pandemickú situáciu nebude možný. 

 

Zbierka potravín 

- p. Bublavá bola  požiadaná Mgr. Danielou Stuchlou za ECAV o spoluprácu našej komisie 

pri zbierke potravín v Tescu. Naša pomoc by zahŕňala pomoc pri zbierke, triedení potravín a 

následnom distribuovaní po jednotlivých domácnostiach. Z uvedeného dôvodu bude potrebné 

pripraviť  zoznam domácností, ktorým by táto pomoc bola potrebná. 

 

Podkylava 2021 

- termín podujatia Otvorená náruč máme rezervovaný v Penzióne Adam 29.5.2021.  

 

Pani Ing. Anna Halinárová informovala členov  komisie o vykonaní návštevy spoločne 

s pani Mgr. Elenou Sládkovou  dňa 29.10.2020 u občana Starej Turej – seniora. Táto 

návšteva bola vykonaná na základe telefonického oznámenia  o tom, že príbuzní sa 

o neho dobre nestarajú a oznamovateľka mala o neho obavy. Šetrením  neboli žiadne 

nedostatky vo veci starostlivosti o seniora zistené.    

 

Mgr. Ivona Martinková informovala členov  komisie o dvoch žiadostiach, ktoré boli 

odstúpené zo ZŠ  Stará Turá   na oddelenie školstva a sociálnych vecí vo veci odpustenia 

platby školského klubu.   Podľa § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže zriaďovateľ rozhodnúť 

o znížení alebo  odpustení príspevku podľa odseku 6, ak zákonný zástupca o to písomne 

požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 

k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Žiadatelia požadovaný doklad 

nepredložili a z podnetu Mesta Stará Turá ( Mgr. Martinková) bolo na ÚPSVaR Nové Mesto 

nad Váhom, pracovisko Stará Turá a ÚPSVaR Trenčín, pracovisko Ilava preukázateľne 

zistené, že ani jeden zo žiadateľov nie je poberateľom hmotnej núdze. Sociálna komisia 

odporučila, aby si žiadatelia podali žiadosť o finančný príspevok z charitatívneho účtu mesta 

Stará Turá, ktorý by sa účelovo použil na úhradu poplatku za školský klub.  

 

 

5.  Záver 

P. Zuzana Durcová  poďakovala prítomným za účasť. 

 

V Starej Turej, dňa 07.10. 2020 

 

Zapísala: Mgr. Ivona Martinková, pracovníčka odd. školstva a soc.vecí .................................... 

 

Schválila: Ing. Mgr. Zdena Pilátová, predseda komisie     ........................................... 



 

 

 

 

 


