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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 15.01.2020. 

 

Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny 

 Mgr. Gajarová, Ing. Halinárová, Bc. Hučková, Ing. Mgr. Pilátová, Ing. Remiášová, p. 

Janovicová,  p.  Mockovčiaková,  Mgr. Bublavá, Bc. Stančíková, Mgr. Sládková 

Ospravedlnení členovia: Mgr. Lužná, Bc. Fáberová 

Ostatní hostia:  p. M. Baranovičová,  Mgr.  Martinková,  

 

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 

Predsedníčka komisie Ing. Mgr. Pilátová privítala prítomných na  zasadnutí komisie. P. 

Sládková navrhla zmenu programu z dôvodu prerokovania žiadosti p. M., ktorý bol prítomný. 

 

2. Prerokovanie  žiadostí o predĺženie podnájmu, výmenu a pridelenie 

nájomných/obecných bytov 

Predĺženie nájmu v obecnom byte: 

p. V. P., Ul. Jiráskova č. 165/8, Stará Turá – predĺženie o 1 rok 

Pridelenie nájmu v nájomnom byte – opakované: 

p.  K. M. K., Ul. Mýtna č. 537/50 – predĺženie o 1 rok / presahuje 3,5-nás. ŽM/ 

Pridelenie uvoľneného 2-izbového nájomného bytu – Ul. Mýtna č. 537/42, Stará 

Turá  /odchádza p. M. P./ 

1. K. B., Stará Turá, Súš 2594  /1 + 2 deti/ 

2. B.  P., Stará Turá, Hurbanova 3157/76   /2 + 1 dieťa/ 

3. S. J., Viničky, V Gondu 23/36    /2 + 1 dieťa/ 

Predĺženie nájmu v 2 izbovom nájomnom byte Mýtna č. 537/48, Stará Turá: 

Pani Mgr. Ľ. K., opätovne požiadala o predĺženie nájmu v 2-izbovom nájomnom byte: 

Nájom jej bol predĺžený  3-krát: 

od 1.5.2018 do 30.4.2018  o 1 rok nakoľko nespĺňala podmienku 3,5nás. ŽM  

od 1.5.2019 do 30.10.2019 o 6 mesiacov                         

od 1.11.2019 do 31.1.2020 o 3 mesiace  

Komisia na základe žiadosti p. K. v tomto prípade nechala rozhodnutie na pána primátora. 

  



Pani A. S., nájomníčka v 2 izbovom byte Stará Turá, Ul. Mýtna č. 537/54 požiadala 

o preplatenie nákladov na el. energiu na používanie odvlhčovača  /ktorý je majetkom mesta 

Stará Turtá/, nakoľko má vlhký byt. 

Komisia konštatovala, že p. S. presahuje životné minimum na 2 plnoleté fyzické osoby, preto 

nie je možné poskytnúť finančnú výpomoc.                       

 

3. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky 

 

Dňa 15.01.2020 sa dostavil pán M. J. na zasadanie komisie pre sociálne veci a bývanie pri 

MsZ Stará Turá, kde bol prizvaný, aby  sa osobne vyjadril ku svojej situácií po požiari 

rodinného domu dňa 04.12.2019.  

Dňa 17.12.2019 podal pán J.  M., trvale bytom U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, Česká 

republika na Mestský úrad Stará Turá žiadosť o finančnú pomoc a refundáciu nákladov na 

náhradné bývanie.  

Pán M. predložil dňa 15.01.2020 novú zmluvu o ubytovaní u pána P., Papraď 1821, 916 01 

Stará Turá, u ktorého býva od 13.12.2019. Pán M. platí podľa novej zmluvy uzatvorenej dňa 

10.12.2019 pánovi P. za ubytovanie  25,-Eur na 1 deň. V pôvodnej zmluve zo dňa 09.12.2019, 

ktorá bola priložená ku žiadosti o finančnú pomoc a refundáciu nákladov na náhradné bývanie 

zo dňa 17.12.2019 nebola suma za ubytovanie uvedená.  

Žiadateľ o finančnú pomoc predložil svoje i manželkine príjmy, ktoré tvorí u oboch  starobný 

dôchodok. Starobný dôchodok pána M., ktorý poberá z ČR po prepočte predstavuje sumu 

650,- Eur mesačne, pani M. má starobný dôchodok vo výške 320,-Eur od 01.01.2020. Príjem 

manželov v celkovej sume 970,- Eur presahuje sumu životného minima pre 2. plnoleté 

fyzické osoby vo výške 356,80Eur ( 210,20 Eur + 146,60 Eur) sumou 613,20 Eur. Od 

14.01.2020 má pán M. na adrese Durcova Dolina (Černochov Vrch) 1315, 916 01  Stará Turá 

zrušený prechodný pobyt. Prechodný pobyt bol zrušený z dôvodu, že uvedený rodinný dom je 

po požiari úplne neobývateľný. Túto skutočnosť potvrdil pani Mgr. Ivete Gavačovej, 

zástupkyni primátora mesta Stará Turá  i veliteľ hasičského  zásahu dňa 04.12.2019, keď 

osobne na mieste nešťastia zisťovala situáciu pána M. spoločne s poslankyňou MsZ p. 

Zuzanou Durcovou. Pán M. uviedol, že z poisťovne Allianz, u ktorej mal poistený požiarom 

zasiahnutý rodinný dom  dostal po požiari možnosť na ubytovanie v hoteli podľa vlastného 

výberu v sume 50,-Eur na deň. Túto možnosť nevyužil. Zo strany mesta Stará Turá bola 

pánovi  M. poskytnutá možnosť bývania v Azylovej izbe, ktorú však odmietol z dôvodu, že sa 

ubytovanie nachádza na prvom poschodí a on má problémy s chôdzou, chodí pomocou 

francúzskych palíc. Ďalej bolo pánovi M. poskytnuté poradenstvo a pomoc pri vybavovaní 

žiadosti o poskytnutie Dotácie na humanitárnu pomoc z MPSVaR v Bratislave. Pán M. 

uviedol, že poisťovňa Allianz zatiaľ pri poistnom plnení čaká na vyjadrenie z Hasičského 

zboru v Novom Meste nad Váhom, ohľadom sprístupnenia informácií o požiari, t.j. príčiny 

vzniku požiaru, zistenie porušenia požiarno-bezpečnostných predpisov, prípadne zavinenie 

určitou alebo neznámou osobou. V tejto veci predložil pán M. i potvrdenie poisťovne Allianz.    

Členky sociálnej komisie sa vyjadrili, že výška nájomného, ktoré v súčasnosti uhrádza pán M. 

pánovi P. v sume 25,-Eur na deň je neprimerane vysoká.  Sociálna komisia sa zhodla na 

skutočnosti, že k poskytnutiu finančnej pomoci z charitatívneho účtu sa bude môcť objektívne 

vyjadriť po záveroch, ktoré vyplynú zo strany Hasičského zboru v Novom Meste nad Váhom 

a poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.. P. Bublavá uviedla, že mesto pomohlo pri 

zverejnení finančnej zbierky na svojej web stránke a požiadalo občanov o finančnú pomoc. 

Navrhla p. M. požiadať v budúcnosti o pridelenie nájomného bytu. Uvedené skutočnosti vzal 

pán M. bez námietok na vedomie.   

 

 



4. Rôzne – podnety a pripomienky členov 

 

P. Bublavá informovala členky komisie, že podujatie pre deti s ŤZP, ktoré sa každoročne 

koná v Podkylave, je naplánované na 27.06.2020. Informovala, že tradičný ples, ktorý sa 

konal v Lipe v tomto roku nebude a z toho dôvodu navrhuje osloviť firmy o sponzorstvo. P. 

Sládková navrhla, že oddelenie  školstva a sociálnych vecí pripraví list, ktorý po dohode s p. 

Pilátovou a p. Bublavou osobne doručíme alebo zašleme niektorým firmám a spoločnostiam. 

P. Sládková informovala členky komisie o stave na charitatívnom účte, o príjmoch 

a výdavkoch za rok 2019. Informovala členky komisie, že z dôvodu zapojenia sa do projektu 

opatrovateľskej služby je potrebné zabezpečiť dostatok klientov na terénnu opatrovateľskú 

službu. P. Halinárová navrhla prezentovať ponuku sociálnych služieb aj v Spravodajcovi a na 

stránke mesta. 

P. Sládková navrhla, že najbližší termín zasadnutia komisie si upresníme,  komisia nebude 

zasadať prvý týždeň v mesiaci február. V súlade s Rokovacím poriadkom komisií Mestského 

zastupiteľstva Mesta Stará Turá komisia zasadá obvykle 1 krát za 2 mesiace, prípadne podľa 

potreby. 

 

5. Záver. 

P. predsedníčka Ing. Pilátová poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

V Starej Turej, dňa 20.01.2020 
 

Zapísala: Mgr. Sládková, tajomník komisie                        ........................................... 

 

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


