ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 15. októbra 2013
Prítomní: Mgr. S. Krištofíková, , A. Mockovčiaková , Pharm. Dr. L. Barszcz
MUDr. E. Sadloňová, Ing. L. Galovičová, Ing. V. Zapletalová
Ospravedlnení:, M. Mlynek, , Mgr. J. Bublavá
Hostia: Mgr. I. Barbušinová

Program:
1.

Zahájenie komisie

2.

Prejednanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky

3.

Prejednanie žiadostí o predĺženie nájmu / domovnícky byt Dom špecialistov,
Štefánikova ulica

4.

Informácia o stave pripravenosti a aktuálnej situácii prieskumu záujmu o monitorovanie
a signalizáciu potreby pomoci, resp. stretnutia s poskytovateľmi sociálnych služieb

5.

Príprava Vianočných trhov 2014

6.

Rôzne – podnety a pripomienky členov komisie

7.

Záver rokovania komisie

1.

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

2. Žiadosti občanov mesta o jednorazové sociálne dávky:
O. P., Stará Turá, dávka bola odsúhlasená vo výške 200€
3.

Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:


Z. R. St. Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok



I. I. St. Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok



G. J. St. Turá , schválené predĺženie nájmu o 3 roky
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B. B. St. Turá , schválené prihlásenie syna na túto adresu.
Ďalej bola podaná informácia Ing. Petrášovou /konateľkou Technotur/, že domovnícky byt na
Štefánikovej ulici /Dom špecialistov/ bol pridelený domovníčke.
4. Mgr. Barbušinová pre účely KPSS oboznámila s priebehom prieskumu formou
dotazníka :“Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“ .
Ďalej bolo predbežne dohodnuté usporiadať stretnutie poskytovateľov sociálnych
služieb 12.11.2013 o 15 hod. v rámci konania sociálnej komisie. Pozvanie
zabezpečí po konzultácii s Mgr. Bublavou sociálne oddelenie.
5. Prípravy vianočných trhov v tomto roku - zabezpečuje sa nákup šálok na predaj
vianočného punču. Varnice pre potreby predaja punču sú 2 a k dispozícii v ZOS.
Varenie punču bude v MŠ pri rk. kostole na Hurbanovej ulici. Rozpis služieb na
vian. trhy bude spracovaný na budúcej komisii. Soc. oddelenie zabezpečí ohlásenie
konania zbierky na charitatívny účel Okresnému úradu v N. Meste.
6. Na základe kontroly poskytovania a vyplácania jednorazových dávok hlavnou
kontrolórkou vyplynula úloha dopracovať príslušné VZN a Zásady pre poskytnutie
sociálnej pomoci z charitatívneho účtu mesta. Oba materiály budú predmetom
schvaľovania na budúcej komisii.
7. Predseda komisie Pharm. Dr. L. Barszcz ukončil rokovanie komisie.

Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie : 12.11.2013 o 15 hod.
V Starej Turej, dňa 15.10.2013
Zapísala: Ing. Zapletalová
Schválil: Pharm. Dr. L. Barszcz
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