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ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom úrade v Starej Turej
zo dňa 18. júla 2011

Prítomní: Mgr. J. Bublavá, Ing. L. Galovičová, J. Lužná, Mgr. S. Krištofíková, Ing. V.
Zapletalová, Z. Zaťková, M. Mlynek, PharmDr. L. Barszcz
Neprítomná/ospravedlnená: MUDr. E. Sadloňová,

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie komisie;
Prejednanie žiadosti o jednorazovú sociálnu dávku;
Prejednanie obsadenia uvoľneného 3-izbového bytu;
Komunitný plán sociálnych služieb v meste - priebežná informácia
podskupín o stave rozpracovanosti aktivít;
Rôzne – podnety a pripomienky členov komisie;
Záver rokovania komisie.

pracovných

1. Predseda komisie PharmDr. Barszcz Leopold privítal prítomných členov komisie,
ktorí spoločne prejednali a nasledovne schválili program komisie.
2. Bola prejednaná a schválená jednorazová dávka:
-

N. Ondrašovičová, Stará Turá, schválené 50 € ako vecná dávka na optickú
pomôcku – vydokladovať.

3. Bola prejednaná žiadosť o pridelenie uvoľneného 3-izbového bytu. Členovia komisie
schválili prideliť uvedený byt po M. Bandurčinovi, Stará Turá pani Melicherovej M.
s manželom, Stará Turá. Uvoľnený 2- izbový byt po pani Melicherovej komisia schválila
prideliť p. Hornáčkovej .Byt p.Hornáčkovej následne prideliť p.Solovičovej. Ďalší
náhradníci na tento byt sú Valentová J., Ondrejková I.,Šťastná L. zo Starej Turej.
Byt po E.Kováčovej bol pridelený Novotnej S.od 1.8.2011.Tento odmietla p.Jankovičová.
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4. V nadväznosti na ďalšie aktivity ohľadne Komunitného plánu sociálnych služieb
komisia konštatovala, že:


ukončenie zberu dotazníkov bude 22. júla 2011 (ako bolo schválené);



jednotlivé podskupiny zosumarizujú výsledky dotazníkov;



predbežná sumarizácia výsledkov jednotlivých podskupín bude prezentovaná na
zasadnutí komisie v septembri;



informácia o výsledkoch v MsZ;



následne sa pripraví komplexný výstup z prieskumu a odprezentuje sa verejnosti.

5. Členovia komisie odsúhlasili prizvať na zasadnutie komisie v septembri p.Pastuchovú
a p. Valu, ktorí užívajú obecný, resp. nájomný byt, pričom sú taktiež vlastníci
nehnuteľností.
Pani Z. Zaťková poskytla prvé informácie o účasti detí v letnom tábore, ktorý bol
spoluorganizovaný členmi sociálnej komisie.
Na návrh J.Bublavej sa členovia komisie zhodli iniciovať stretnutie detí a ich rodičov,
ktorí sa zúčastnili letného tábora a podeliť sa s nimi o zážitky a skúsenosti. Taktiež
bolo navrhnuté, aby komisia požiadala rodičov detí z LT o pomoc pri organizovaní
Vianočných trhov v mesiaci december.
Návrh termínu pre ďalšie zasadnutie komisie: 5.september 2011

V Starej Turej, 18.júla 2011
Zapísala: Ing. V. Zapletalová
Schválil: PharmDr. L. Barszcz
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