ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 22. novembra 2011
Prítomní: Pharm.Dr. L. Barszcz, MUDr. E. Sadloňová, Mgr. S. Krištofíková, M. Mlynek,
Mgr. J. Bublavá, Ing. L. Galovičová, Mgr. J. Lužná, Mgr. I. Barbušinová
Neprítomná/ospravedlnená: Ing. V. Zapletalová
Hosť: Bc. J. Macúchová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie komisie;
Prejednanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky;
Prejednanie žiadostí o predĺženie nájmu;
Návrhy pre vianočné príspevky z Charitatívneho fondu
Návrhy pre pridelenie finančnej pomoci občanom s onkologickým ochorením
Vianočné trhy - organizácia
a. materiálne zabezpečenie
b. logistika
c. služby na stánku
Rôzne – podnety a pripomienky členov komisie;
Záver rokovania komisie.

7.
8.

1. Predseda komisie Pharm.Dr. L. Barszcz privítal členov komisie, ktorí spoločne prejednali
a schválili program komisie.
2. Boli prerokované žiadosti občanov mesta o sociálnu pomoc:


P.P., Stará Turá, schválená jednorazová sociálna dávka v sume 100 Eur v peňažnej
forme na zvýšené liečebné náklady.



A.M., Stará Turá, schválená jednorazová sociálna dávka v sume 200 Eur v peňažnej
forme na úhradu za pobyt detí v zariadení soc. služieb.



V.B., Stará Turá schválená jednorazová sociálna dávka v sume 150 Eur, na
zabezpečenie základných životných potrieb.

3. Boli prerokované žiadosti o predĺženie nájmu a výmenu bytu :


Valéria Podhradská, schválené predĺženie nájmu o 1 rok.



Bibiana Tavaliová, schválené predĺženie nájmu o 1 rok.
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Ing. Ľubica Žoltická, schválená žiadosť o ukončenie nájmu 3-izbového bytu
k 31.12.2011.



Alena Drobná, schválená výmena: z 2-izbového bytu do uvoľneného 3-izbového
bytu po Ing. Ľ. Žoltickej od 1.1.2012



Tomáš Durec, schválená výmena: z 1-izbového bytu do uvoľneného 2-izbového bytu
po A. Drobnej od 1.1.2012.



Nájomcu do uvoľneného 1-izbového bytu po T.Durcovi komisia prejedná na
nasledujúcom zasadnutí v decembri.

4. Komisia rozhodla, že z dôvodu nízkeho finančného zostatku na charitatívnom účte nebude
poskytovať vianočné príspevky z Charitatívneho fondu.
Ďalej prerokovala návrh člena M. Mlyneka na poskytnutie finančného príspevku
z Charitatívneho fondu rodine p. R.K. Stará Turá na preklenutie ich vážnej situácie,
spôsobenej požiarom, pri ktorej im zhorelo všetko palivové drevo na zimné obdobie.
Komisia schválila sociálnu pomoc vo forme finančného príspevku z CHF pre rodinu p.
R.K. v sume 200 Eur na zakúpenie dreva na kúrenie.
5. Ďalej komisia rozhodla, že nebude v tomto roku poskytovať finančnú pomoc ani občanom
s onkologickým ochorením vzhľadom na finančný stav charitatívneho fondu, ale
i vzhľadom k tomu, že takýchto občanov je veľa a nedá sa objektívne posúdiť, ktorý
z nich finančnú pomoc najviac potrebujú.
6. V tomto bode komisia prerokovala prípravu Vianočného trhu, ktorý sa tento rok uskutoční
iba počas soboty 17.12.2011.
7. Zasadnutia komisie sa zúčastnila vedúca Zariadenia opatrovateľskej služby Bc. Janka
Macúchová, ktorá v poslednom bode predložila komisii návrh nového VZN o poskytovaní
sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby v ZOS. Predseda
komisie požiadal Bc. Macúchovú o zaslanie navrhovaného VZN všetkým členom
komisie, aby sa s ním mohli podrobnejšie oboznámiť a zaujať k predkladanému materiálu
relevantné stanovisko. Stanovisko k VZN členovia zaujmú na najbližšom zasadnutí
komisie.
8. Predseda sa poďakoval prítomným a ukončil rokovanie komisie o 16,30 h.
Návrh termínu pre ďalšie zasadnutie komisie: 6.12. 2011
V Starej Turej, dňa 22.11.2011
Zapísala: Mgr. I. Barbušinová

Schválil: PharmDr. L. Barszcz
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