ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 16.9. 2014
Prítomní: Pharm.Dr. L. Barszcz, Mgr.S.Krištofíková, Mgr.J. Bublavá, MUDr.E. Sadloňová,
Ing. L. Galovičová, Mgr.J.Lužná, Ing. V. Zapletalová,
Neprítomní: M. Mlynek, A.Mockovčiaková,
Hostia: Mgr.Barbušinová, Ing. Petrášová

Program:
1.

Zahájenie komisie

2.

Prejednanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky

3.

Prejednanie žiadostí o predĺženie nájmu

4.

Prejednanie plnenia rozpočtu za I. polrok 2014 a návrh rozpočtu na r. 2015

5.

Rôzne – podnety a pripomienky členov komisie

6.

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:
E. T. Stará Turá, odsúhlasené 150 €
B. V. Stará Turá, odsúhlasené 200 €
3.

Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
V. M., Mýtna 595, Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok
I. V. , Mýtna 595, Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 1 rok
P. M., Mýtna 537, Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o 3 roky
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E. G., Štefánikova 380, Stará Turá , schválené predĺženie nájmu o pol roka
S. R. Mýtna, Stará Turá končí nájom 2 izb. bytu dňa 30.9.2014, do uvoľneného bytu sa
presťahuje J. V., z bytu na Štefánikovej, Stará Turá.
Do voľného nájomného bytu na Štefánikovej, Stará Turá členovia komisie vybrali zo
zoznamu žiadateľov štyroch záujemcov v poradí:
1. S. J. Stará Turá
2. A. K. Rudník
3. D. H. Stará Turá
4. A. S. Stará Turá
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o nasledovných dlžníkoch nájomného:
P. M., Mýtna, Stará Turá,
Ž. Z. Mýtna, Stará Turá,
N. H. Mýtna, Stará Turá,
Š. I. Mýtna, Stará Turá.
4. V tomto bode prejednali a schválili čerpanie rozpočtu za I. polrok 2014 a návrh rozpočtu
na rok 2015 na programe 13 – Sociálna starostlivosť, ktorý predložila Ing. Zapletalová.
5. Členovia komisie prejednali a schválili návrh nového VZN o poskytovaní jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta Stará Turá.
V tomto návrhu ide o zvýšenie násobku 1,5 na 1,8 sumy životného minima pri
poskytovaní mimoriadnej sociálnej dávky, aby sa umožnil prístup k tejto forme sociálnej
pomoci aj občanom s najnižšími dôchodkami či inými príjmami (príkl. u jednotlivca sa
týmto hranica príjmu zmení z 296,55 Eur na 355,86 Eur). Zároveň je VZN aktualizované
v súlade s novým zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi účinným
od 1.1.2014.
Ďalej prejednali a schválili návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky Mestom Stará Turá
dňa 13.12.2014 počas vianočného trhu. Od 1.7.2014 je účinný nový zákon o verejných
zbierkach č. 162/2014 Z.z., ktorým sa zmenili podmienky vykonávania zbierky. Obec už
nie je oprávnená na vykonávanie verejnej zbierky podľa tohto zákona. Avšak nový zákon
sa nevzťahuje na zhromažďovanie príspevkov a na iné zbierky uskutočňované podľa
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osobitných predpisov, z čoho vyplýva, že obec môže podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v súvislosti so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
vyhlásiť dobrovoľnú zbierku na získanie príjmov na plnenie svojich úloh.
Ing. Petrášová, konateľka Technoturu, predložila návrh, aby o bytoch nad Technoturom
na Štefánikovej ul. (bývalá dievčenská slobodárka) a o ich obsadení rozhodovala Komisia
pre sociálne veci a bývanie pri MsZ Stará Turá, tak ako pri všetkých mestských
nájomných bytoch.
Informáciu k bytom na Hlubockého ulici podala Ing.Galovičová, aj o konaní stretnutia
s vlastníkom objektu k predĺženiu nájmu nájomníkom.
Mgr. Barbušinová upozornila, že by sa malo uskutočniť každoročné stretnutie
s poskytovateľmi sociálnych služieb v Starej Turej. Členovia komisie schválili termín
stretnutia dňa 5.11.2014 cca o 16,00 h. Podrobnosti stretnutia sa určia na nasledujúcom
zasadnutí komisie.
6. Predseda komisie Pharm.Dr. L. Barszcz ukončil rokovanie komisie.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: 14.10.2014 o 15 hod.
V Starej Turej, dňa 20.9.2014
Zapísala: Ing. Zapletalová
Schválil: Pharm.Dr. L. Barszcz
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