ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 4. októbra 2011

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

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

Zahájenie komisie;
Prejednanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky;
Prejednanie žiadostí o predĺženie nájmu;
Rôzne – podnety a pripomienky členov komisie;
Záver rokovania komisie.

1. Podpredseda komisie Marek Mlynek privítal prítomných členov komisie, ktorí spoločne
prejednali a nasledovne schválili program komisie.
2. Boli prerokované žiadosti občanov mesta o sociálnu pomoc:
 Z. D. Stará Turá, schválená jednorazová sociálna dávka v sume 200 € vo vecnej
forme na nákup ošatenia, obuvi a školských potrieb pre dve mal. deti, sumu poukázať do
Švajčiarskej misie viery v Súši, ktorá ju použije v prospech detí: D.D. a A.D.,
kuchynské potreby (taniere, poháre) zabezpečia členovia komisie podľa konkrétnej
požiadavky, ktorú p. D. predloží,
 Z. D. Stará Turá – žiadosti o ubytovanie v azylovej izbe nevyhovené, členovia komisie
odsúhlasili prizvanie na budúcu komisiu –Z. D., D. D. ml. a D. D. st. vo veci riešenia
bytového problému,
 A. M. Stará Turá, nepriznaná sociálna pomoc z charitatívneho fondu – nespĺňa
zásady pre poskytnutie tejto pomoci, rodina nie je v mimoriadnej vážnej sociálnej situácii,
ich nepriaznivá finančná situácia je dlhodobá z dôvodu nezamestnanosti žiadateľky
a manžela, v júni 2011 im bola poskytnutá jednorazová sociálna dávka v sume 200,- €.
3. Boli prejednané žiadosti o predĺženie nájmu, výmenu a pridelenie bytu :


Iveta Ilušáková, Mýtna 595/58, St.Turá, schválené predĺženie nájmu o 1 rok,

-2

Gregor Marek, Mýtna 537/52, St. Turá, ukončil nájom 3 izb. bytu dohodou

k 31.10.2011,


Ivana Šefránková a Ján Truhlík, Mýtna 537/52 St. Turá, schválená výmena 2 izb. bytu

za uvoľnený 3 izbový byt po M. Gregorovi od 1.11.2011


Michal Ragan a Marcela Dúbravčíková, Mýtna 537/44, St. Turá, schválená výmena

1 izb. bytu za uvoľnený 2 izbový byt po I. Šefránkovej od 1.11.2011


Katarína Hrušovská a Pavel Podhradský, Hurbanova 125/23, St.Turá, schválené

pridelenie 1 izb. bytu, ktorý sa uvoľnil po M. Raganovi od 1.11.2011.
Ďalej členovia komisie odsúhlasili 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. k 31.10.2011 pre
neplatenie nájomného:
1. náhradník Iveta Ondrejková, Jiráskova 165/10, St. Turá,
2. náhradník Barbora Bunová, SNP 151/70, St. Turá.
4. Zasadania komisie sa zúčastnila poslankyňa Janka Trúsiková. Informovala o tom, ako sa
prideľovali byty v minulosti, keď bola predsedníčkou sociálnej komisie. Upozornila na
najstaršiu občianku v meste, ktorou je 97 ročná p. P. P. St.Turá. Býva so svojou dcérou
a zaťom – Z. a V. Z., ktorí sa o ňu starajú a dopytovala sa, či sa im dá finančne vypomôcť.
Odporučené, že sa môžu informovať o možnosti a podmienkach poskytnutia jednorazovej
sociálnej dávky na sociálnom odd. MsÚ.
Členka komisie Mgr. Lužná navrhla, aby p. P.P. bola zaradená do zoznamu občanov, na
poskytnutie predvianočného príspevku z charity.
Návrh termínu pre ďalšie zasadnutie komisie: 26.10. 2011

V Starej Turej, 4. 10. 2011
Zapísala: Mgr. I. Barbušinová
Schválil: PharmDr. L. Barszcz

