ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 27. augusta 2012
Prítomní: Pharm.Dr. L. Barszcz, MUDr. E. Sadloňová,
Mgr. J. Bublavá, Ing. L. Galovičová,
Ing. V. Zapletalová,
Ospravedlnená: Mgr. S. Krištofíková, M. Mlynek, Mgr. J. Lužná ,
Hostia: Ing.Maťková

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie komisie
Prejednanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky
Prejednanie žiadostí o predĺženie nájmu
Prejednanie VZN č. 18/2012 o soc.službách, VZN č.13/2012 o obecných bytoch
a VZN č.17/2012 o soc.bytoch
Prejednanie PHSR
Vyhodnotenie letného tábora Rôzne – podnety a pripomienky členo v komisie,záver
komisie.

5.
6.

1. Predseda komisie Pharm.Dr. L. Barszcz privítal členov komisie, ktorí spoločne prejednali
a schválili program komisie.
2. Žiadosti občanov mesta o sociálnu pomoc:
P.M., Stará Turá, prišiel osobne bez predvolania vysvetliť
svoju sociálnu situáciu, schválená jednorázová dávka 150 €
V.L., Stará Turá, schválená jednorázová dávka 200 €
Č.B., Stará Turá, schválená jednorázová dávka 100 €
H.M., Stará Turá, schválená jednorázová dávka 100 € s podmienkou súhlasu správcu
bytového domu a spolubývajúcich s umiestnením lyžiny na schody.
3. Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:


B. B.,St.Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok
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L.Ch., St.Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok



A. P., St.Turá , schválené predĺženie nájmu o 3 roky



M. B., St.Turá , schválené predĺženie nájmu o 6 mes.

Ing.Galovičová iformovala, že sa k 1.9.2012 uvoľňuje na Mýtnej 537 byt, pridelený
p.H. z dôvodu dlhodobého neplatenia nájomného. Dlh dosiahol výšku 700 €, čo
presahuje aj zloženú zábezpeku. Navrhnutí na obsadenie bytu boli nasledovní žiadatelia:
M.J., Stará Turá
M.L., Stará Turá
R.F., Stará Turá.
V prípade obsadenia bytu niektorým z prvých dvoch čakateľov sa uvoľní 1-izbový byt,
ktorý komisia navrhla prideliť jednému z nasledovných žiadateľov:
R.R., Stará Turá
J. K., Stará Turá.
4. Komisia prerokovala predložený návrh nového VZN č. 18/2012-Nar. o poskytovaní
sociálnych služieb. Zmenou oproti v minulosti schválenému VZN č.10/2012 je výška
úhrady za poskytované soc.služby, ktorá je v návrhu stanovená na 25%. Návrh tohto VZN
bol odsúhlasený všetkými členmi komisie.
Komisia prerokovala predložený návrh nového VZN č. 13/2012-Nar. o obecných bytoch.
Pripomienky Mgr.Bublavej budú zapracované do návrhu VZN.
Komisia prerokovala predložený návrh nového VZN č. 17/2012-Nar.o prideľovaní.
Pripomienky predsedu komisie a členov komisie budú zapracované do návrhu VZN.
5. Komisia prerokovala znenie aktualizovaného PHSR a tento bez pripomienok schválila.
6. Komisia sa oboznámila s priebehom a nákladmi na konanie letného tábora pre deti zo
sociálne slabších rodín. Celkové náklady na túto akciu boli 1184,27 €, z toho 500 € bolo
uhradené z Nadácie Život a zbytok z charitatívneho účtu mesta. Podrobné vyúčtovanie
tejto akcie je prílohou tohto zápisu.
Ing.Galovičová informovala o požiadavke p.D.na zabezpečenie možnosti užívania
nehnuteľnosti na, v ktorej žije jej stará mama a nechce tam menovanú vpustiť.
Táto záležitosť nie je v kompetencii Mestského úradu, čo bude menovanej oznámené
písomne. Ing. Zapletalová informovala členov komisie, o akú sociálnu situáciu v tomto
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prípade ide. Menovaná má tvalý pobyt v Zákopčí, okr.Čadca.
V ďaľšom bol na podnet p.kontrolórky mesta prejednaný systém tvorby a použitia
fin.prostriedkov z charitatívneho účtu mesta.
Členovia komisie nepredniesli žiadne ďaľšie pripomienky, rokovanie komisie následne
ukončil Pharm.Dr. L. Barszcz .
Návrh termínu na ďaľšie zasadnutie komisie : 2.10.2012 o 15 hod.
V Starej Turej, dňa 28.9.2012
Zapísala: Ing.Zapletalová
Schválil: PharmDr. L. Barszcz
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