ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 18. októbra 2011

Prítomní: Pharm.Dr. L. Barszcz, Ing. L. Galovičová, , M. Mlynek, Mgr. J. Lužná,
Mgr. I. Barbušinová,
Neprítomná/ospravedlnená: Ing. V. Zapletalová, , Mgr. J. Bublavá, MUDr. E. Sadloňová,
Mgr. S. Krištofíková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie komisie;
Prejednanie bytovej otázky a dávky pani Z. D.
Prejednanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky;
Prejednanie žiadosti o schválenie nájmu;
Záver rokovania komisie.

1. Predseda komisie Pharm.Dr. L. Barszcz privítal prítomných členov komisie, ktorí spoločne
prejednali a nasledovne schválili program komisie.
2. Opätovne bol prerokovaný bytový problém p. Z. D.. Na predchádzajúcom zasadnutí
(4.10.2011) komisia jej žiadosti o ubytovanie v azylovej izbe nevyhovela, pretože nespĺňa
kritériá pre ubytovanie a bolo jej odporučené, aby podala žiadosť o pridelenie obecného
bytu. Na zasadnutie komisie boli vo veci riešenia jej bytovej otázky predvolaní: Z. D. t.č.
bytom Stará Turá (v podnájme), jej druh D. D. ml. bytom Stará Turá (vo vlastnom byte)
a D. D. st. t.č. bytom Stará Turá (v podnájme). Zasadnutia sa zúčastnili iba Z. D. a D. D.
st. Pani Z. D. žiada o pomoc pri zabezpečení ubytovania pre seba a mal. syna, z dôvodu
nevyhovujúcich bytových podmienok a tiež sa musí z nehnuteľnosti v St. Turej
vysťahovať, k čomu ju vyzval vlastník p. D.D. st.. D.D. st. toto potvrdil, pretože
nehnuteľnosť potrebuje pre vlastné užívanie. Členovia komisie Z. D. odporučili dohodnúť
sa s druhom a na bývaní v jeho byte v St.Turej, predovšetkým v záujme ich mal. detí. Toto
riešenie odmietla pre narušené vzťahy a fyzické a verbálne ubližovanie zo strany druha.
Keďže p. Z.D. neurobila pre riešenie svojho bytového problému nič, nepodala ani žiadosť
pridelenie obecného bytu, bola upozornená, že mesto nemá iné možnosti a v súčasnej

situácii jej môže poskytnúť iba pomoc pri hľadaní ubytovania v niektorom z azylových
centier pre matky s deťmi.
Zároveň I. Barbušinová upozornila členov komisie, že poukázanie schválenej jednorazovej soc. dávky žiadateľke Z. D. v sume 200,- Eur, nie je možné poukázať do Švajčiarskej
misie v súlade s legislatívou, tak ako navrhli. Aby dávka splnila účel, členovia odsúhlasili,
že I. Barbušinová zabezpečí nákup ošatenia, obuvi a šk.potrieb pre mal. deti.
3. Boli prerokované žiadosti občanov mesta o sociálnu pomoc:
 I. O., Stará Turá, schválená jednorazová sociálna dávka v sume 200 € v peňažnej
forme na nákup zimného ošatenia, obuvi pre deti.
 J. H., Stará Turá, neschválená jednorazová sociálna dávka z dôvodu, že žiadateľka
už v tomto roku vo februári mala poskytnutú jednorazovú soc. dávku v sume 100,- Eur.
4. Bola prerokovaná žiadosť o pridelenie obecného bytu:
Členovia komisie zmenili náhradníkov na 1 izbový byt na ul. Štefánikovej 380, St.Turá,
ktorý bude voľný od 1.11.2011 z dôvodu výpovede z nájmu L. G. pre neplatenie
nájomného:
ruší sa 1. náhradník Iveta Ondrejková, Jiráskova 165/10, Stará Turá, ktorá momentálne
nemá záujem o tento byt a na miesto prvého náhradníka schválili:
1.

náhradník Zuzana Rozbeská, Hurbanova 3154/66, Stará Turá

2.

náhradník Barbora Bunová, SNP 151/70, St. Turá (bez zmeny).

Návrh termínu pre ďalšie zasadnutie komisie nebol stanovený.

V Starej Turej, 18. 10. 2011
Zapísala: Mgr. I. Barbušinová
Schválil: PharmDr. L. Barszcz

