ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 14. januára 2014
Prítomní: M. Mlynek, MUDr.E. Sadloňová, Mgr. J. Bublavá,
A.Mockovčiaková, Mgr.J.Lužná, Mgr. S. Krištofíková , Ing. L. Galovičová,
Ing. V. Zapletalová
Neprítomní: Pharm.Dr. L. Barszcz
Hostia: Mgr.Barbušinová

Program:
1.

Zahájenie komisie

2.

Prejednanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky

3.

Prejednanie žiadostí o predĺženie nájmu

4.

Vianočné trhy 2013 - zhodnotenie

5.

Rôzne – podnety a pripomienky členov komisie

6.

Záver rokovania komisie

1. Podpredseda komisie M. Mlynek privítal členov komisie, ktorí spoločne prejednali
a schválili program komisie.
2. Žiadosti občanov mesta o jednorázové sociálne dávky:
G. D., Stará Turá, dávka nebola odsúhlasená
M. P., Stará Turá, dávka bola odsúhlasená vo výške 100 €
Z charitatívneho účtu bola odsúhlasená dávka:
I. D., Stará Turá, mimoriadna udalosť v rodine/požiar/,
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odsúhlasená dávka vo sume 400 €.
3.

Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
P. D., Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok
E.Č., Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok
H. J., Stará Turá , schválené predĺženie nájmu do 30.4.2014
V. P., Stará Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok

4.

Členovia komisie zhodnotili priebeh vianočného trhu, ktorý sa konal 14.12.2013.
S výsledkom zbierky v sume 1164,72 € bola vyjadrená spokojnosť. Jedinou
pripomienkou bolo, aby na záver trhu /večer/ boli v stánku 3osoby, z dôvodu likvidácie
stánku.

5.

Členovia komisie doporučili v Spravodajcovi je uverejniť správu o činnosti sociálnej
komisie za uplynulý rok /ako každoročne/ . Taktiež listom poďakovať firmám, ktoré
prispeli na charitatívny účet.
Zodpovedá: predseda komisie
Termín: do budúceho zasadania komisie
Členovia komisie navrhli na ocenenie dobrovoľníkov 8 osôb, ktorí budú ocenení za
svoju prácu v meste v sociálnej oblasti na marcovej komisii pre sociálne veci
a bývanie.
Mgr.Bublavá informovala o spolupráci s p.Ištonom pri poriadaní letného tábora pre
deti zo soc.slabších rodín v rámci obč.združenia Fénix.

6.

Podpredseda komisie M. Mlynek ukončil rokovanie komisie.

Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie : 11.2.2014 o 15 hod.
V Starej Turej, dňa 14.1.2014
Zapísala: Ing. Zapletalová
Schválil: M. Mlynek
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