ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 14. mája 2012
Prítomní: Pharm.Dr. L. Barszcz, MUDr. E. Sadloňová, Mgr. S. Krištofíková,
Mgr. J. Bublavá, Ing. L. Galovičová, M. Mlynek, Ing. V. Zapletalová,
Mgr. I. Barbušinová,
Neprítomná/ospravedlnená: Mgr. J. Lužná
Hosť: Milan Skovajsa

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie komisie;
Prejednanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky;
Prejednanie žiadostí o predĺženie nájmu;
Prejednanie VZN č. 10/2012 o sociálnych službách;
Komunitný plán sociálnych služieb;
Organizácia letného tábora
Rôzne – podnety a pripomienky členov komisie;
Záver rokovania komisie.

1. Predseda komisie Pharm.Dr. L. Barszcz privítal členov komisie, ktorí spoločne prejednali
a schválili program komisie.

2. Boli prerokované žiadosti občanov mesta o sociálnu pomoc:
•

U. J., Stará Turá, schválená jednorazová sociálna dávka v sume 200 Eur v peňažnej
forme.

•

K. R.,, Stará Turá, schválená jednorazová sociálna dávka v sume 100 Eur v peňažnej
forme na kúpu ošatenia pre mal. deti s podmienkou zdokladovať použitie finančných
prostriedkov dávky na určený účel.

•

H. E., Stará Turá, schválená jednorazová sociálna dávka v sume 100 Eur v peňažnej
forme.

•

F. I., Stará Turá, schválená jednorazová sociálna dávka v sume 200 Eur v peňažnej
forme.
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•

F. J., Stará Turá, schválená je jednorazová sociálna dávka v sume 100 Eur v peňažnej
forme.

•

P. M., Stará Turá – mesto, schválená je jednorazová sociálna dávka v sume 100 Eur
vo vecnej forme – ubytovanie a strava v ZOS.

Mgr. Barbušinová informovala o stave žiadosti o poskytnutie jednorazovej sociálnej
dávky K.P., podanej dňa 2.3.2012, ktorej komisia na zasadnutí dňa 20.3.2012 odporučila
doplniť žiadosť potrebnými údajmi. K.P.bola písomne vyzvaná 23.3.2012 na doplnenie
žiadosti. Menovaná na túto výzvu nereagovala, vzhľadom k tomu bolo podľa správneho
poriadku konanie vo veci jej žiadosti zastavené, rozhodnutím zo dňa 13.4.2012.

3. Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
•

Č. M., St.Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok.

•

D. M., St.Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok.

Ing. Galovičová zároveň informovala o narastajúcom nedoplatku na nájomnom p. E. G.
Komisia navrhla neplatičku predvolať na budúce zasadnutie komisie.

4. Komisia prerokovala predložený návrh nového VZN č. 10/2012-Nar. o poskytovaní
sociálnych služieb. Členovia prediskutovali a oboznámili sa s ekonomicky oprávnenými
nákladmi za minulý rok /EON/

na poskytované sociálne služby a vyslovili súhlas

s výškou úhrad od 1.7.2012 a so znením navrhovaného VZN.

5. KPSS – členovia komisie podrobne prerokovali pripravovaný materiál a dohodli ďalší
postup prác tak, aby konečný materiál osdúhlasili na budúcej komisii a predložili na
rokovanie zastupiteľstva 21.6.2012.

6. V tomto bode komisia prerokovala organizáciu letného tábora. Členovia komisie
odsúhlasili nasledovné podmienky:
LT sa zúčastní 10 vybraných detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tábor sa
uskutoční v termíne od 1.7- do 8.7. 2012 v Medzinárodnom letnom tábore Matice
Slovenskej v Tatranskej Lesnej. Finančná spoluúčasť zákonných zástupcov je 10,- €
na jedno dieťa. Na podporu aktivity komisia požiadala Nadáciu Život o poskytnutie
grantu. Predpokladané výdavky na LT predstavujú sumu 1266,40 €.
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7. V tomto bode prerokovala návrh Mgr. Krištofíkovej na finančnú podporu D. K., ktorá sa
ocitla v ťažkej rodinnej situácii z dôvodu vážneho ochorenia jej dcéry, ktorá sama žije v
zahraničí.

Komisia schválila sociálnu pomoc vo forme finančného príspevku z CHF

v sume 500 Eur na úhradu výdavkov spojených s jej liečbou v zahraničí .
8. Ďalej bol prejednaný PSHR za sociálnu oblasť. Členmi komisie bolo doporučené, aby
v uvedenom materiáli bol uvedený

link na KPSS, ktorý zahŕňa aktivity v sociálnej

oblasti.

9. Rokovanie komisie ukončil Pharm.Dr. L. Barszcz

Návrh termínu pre ďalšie zasadnutie komisie 5.6.2012 o 15h.

V Starej Turej, dňa 14.5.2012
Zapísala: Mgr.Barbušinová
Schválil: PharmDr. L. Barszcz
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