ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 13. novembra 2013
Prítomní: Pharm.Dr. L. Barszcz ,Mgr. S. Krištofíková, , A.Mockovčiaková , M. Mlynek,
MUDr.E. Sadloňová, Mgr. J. Bublavá Ing. L. Galovičová, Ing. V. Zapletalová
Hostia: Mgr.Barbušinová, poskytovatelia soc.služieb /viď prezenčná listina/

Program:
1.

Zahájenie komisie

2.

Predstavenie projektu výstavby nájomných bytov

3.

Prejednanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky

4.

Prejednanie žiadostí o predĺženie nájmu

5.

Prejednanie navrhovaných zmien v príslušných VZN (vyplácanie jednorazových
sociálnych dávok, úhrada za sociálne služby a zásady pre poskytovanie pomoci
z charitatívneho účtu mesta)

6.

Vianočné príspevky 2013

7.

Príprava Vianočných trhov 2013

8.

Stretnutie s poskytovateľmi sociálnych služieb v meste v zmysle KPSS

9.

Rôzne – podnety a pripomienky členov komisie

10.

Záver rokovania komisie

1.

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

2.

Investor ADOZ INVEST chce v našom meste realizovať prestavbu internátu bývalej
priemyslovky na malometrážne byty. Projektant, ktorý spracovával tento návrh, členom
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komisie podrobne predstavil zámer, pôdorysné riešenie a

zapožičal 1 paré

k preštudovaniu na majetkové oddelenie mesta. Komisia vzala túto informáciu na
vedomie.
3. Žiadosti občanov mesta o jednorázové sociálne dávky:
Mgr. I. P., Stará Turá, dávka bola odsúhlasená vo výške 150 €
4.

Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:


E. G., St.Turá, schválené predĺženie nájmu o 3 mesiace



B. T., St.Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok

Ďalej bola podaná informácia, že sa uvoľňuje 2 izbový byt po I. I., Stará Turá, tento bol
pridelený R. Š., ktorého byt na Mýtnej ul. Stará Turá sa neobsadí z dôvodu zlého technického
stavu.
5.

Komisia prejednala a odsúhlasila návrhy uvedených VZN a Zásad pre poskytovanie
pomoci z charitatívneho účtu mesta .
VZN o poskytovaní jednorazových dávok bolo doplnené na základe pripomienky HK
po vykonaní kontroly poskytovania týchto dávok.
VZN o poskytovaní soc.služieb komisia odsúhlasila s nezmeným percentom /25% /
ekonomicky oprávnených nákladov za úhradu soc.služby. Konkrétne čiastky za úhradu
sú vypočítané a sú prílohou novelizovaného VZN.
Zásady pre poskytovanie pomoci z charitatívneho účtu mesta boli upravené na základe
pripomienok z kontroly HK.

6.

Komisia schválila poskytnutie vianočných príspevkov z charitatívneho účtu vo výške
100 €. Občania boli vyberaní členmi komisie na základe vedomosti o ich zlom
zdravotnom a sociálnom stave:
J. B., Stará Turá
I. H., Stará Turá
Š.S., Stará Turá
L.V., Stará Turá
P.D., Stará Turá

7.

Podrobne bola prejednaná príprava vianočného trhu, ktorý sa bude konať 14.12.2013.
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Rozpis dohodnutých úloh pre jednotlivých členov komisie je prílohou tohto zápisu.
8. V rámci rokovania komisie prebehlo stretnutie s poskytovateľmi sociálnych služieb.
Zúčastili sa zástupcovia Domicile n.o., Papraď, Sluha o.z., Stará Turá, Diakonia pri
ECAV, Stará Turá, Katolícka Jednota Slovenska Stará Turá, NEO Domus Trenčín, ZOS
Stará Turá,

MC Žabka Stará Turá. Stretnutie sa nieslo v duchu pomoci ľuďom

odkázaným na pomoc a podporu poskytovateľov, ktorí si vzájomne vymenili skúsenosti,
podebatovali o problémoch a skúsenostiach s prácou v tejto oblasti v našom meste
a miestnych častiach.
9. V rámci tohto bodu informovala Mgr.Barbušinová o výsledkoch prieskumu
“Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“ . Bolo rozdaných 225 dotazníkov, vrátilo
sa 63 vyplnených. Z toho záujem o túto službu by malo 32 občanov. Komisia tieto
skutočnosti prerokovala a dospela k názoru, že vzhľadom na predpokladané náklady
spojené so zavedením tejto služby by bolo jej zavedenie neekonomické. Z uvedeného
dôvodu pre nízky záujem táto služba v súčasnosti nebude zavedená.
Komisia ďalej prerokovala návrh rozpočtu programu 13. „Sociálna starostlivosť“ na roky
2014-2016 a tento schválila.
10. Predseda komisie Pharm.Dr. L. Barszcz ukončil rokovanie komisie.

Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie : 3.12.2013 o 15 hod.
V Starej Turej, dňa 13.11.2013
Zapísala: Ing. Zapletalová
Schválil: Pharm.Dr. L. Barszcz
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