ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 5. septembra 2011

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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájenie komisie;
Prejednanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky;
Prejednanie žiadostí o predĺženie nájmu;
Pravidlá pre pridelovanie nájomných bytov;
Prehľad pridelených investícií za prvý polrok 2011;
Príprava pre zadefinovanie priorít v sociálnej oblasti pre rozpočet na rok 2012
Informácia o výsledkoch prieskumu pre tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb
z jednotlivých podskupín – ďalšie aktivity
Rôzne – podnety a pripomienky členov komisie;
Záver rokovania komisie.

1. Predseda komisie PharmDr. Barszcz Leopold privítal prítomných členov komisie, ktorí
spoločne prejednali a nasledovne schválili program komisie.
2. Boli prejednané a schválené jednorazové výpomoce občanom mesta:
B.Č. Stará Turá, odsúhlasené 100 €
I. V. Stará Turá, odsúhlasené 200 €
L.V. Stará Turá, odsúhlasené 200 €
S.N. Stará Turá, odsúhlasené 100 € na stravu v MŠ, poukázať na účet v MŠ
A.M. Stará Turá, nepriznané, jednorazová dávka bola priznaná v júni 2011
3. Boli prejednané žiadosti o predĺženie nájmu:
Ivana Vranáková, Mýtna 595/58 , Stará Turá predĺžiť o 1 rok
Valéria Machová, Mýtna 595/58 , Stará Turá predĺžiť o 1 rok
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4. Pravidlá pre prideľovanie nájomných bytov – hromadia sa prípady, kedy žiadatel o byt
odmietol ponúknutý byt na návrh komisie. Napriek vyhoveniu zo strany komisie (mesta)
ostáva podľa súčasne platných pravidiel takýto žiadateľ naďalej v zozname žiadateľov. Takto
sa zoznam žiadateľov neustále rozšituje napriek vyhoveniu mnohých žiadostí. Členovia
komisie preto poverili predsedu komisie PharmDr. L. Barszcza prekonzultovať aktuálnu
situáciu s JUDr.Pribišom a v prípade možnosti pripraviť nový postup pri pridelovaní bytov
(VZN).
5. Členovia komisie prerokovali stav v čerpaní rozpočtu na podprograme 13.4 – Jednorazové
čerpanie k 31.7 je vo výške 56,97 % z rozpočtu.
6. Do budúcej komisie predložia členovia svoje podnety a priority k rozpočtu na rok 2012.
7. Komunitný plán – ďaľšie pracovné stretnutie členov skupín, týkajúce sa konečného
spracovania materiálov bude 27.9.2011 vo veľkej zasadačke MsÚ.
8. V rámci tohto bodu rokovania p.Ing.Galovičová upozornila na problém p. L. G. nedoplatky na nájomnom. Situácia v rodine bude do budúcej komisie preverená
soc.oddelením.

Návrh termínu pre ďalšie zasadnutie komisie: 11.10. 2011

V Starej Turej, 5.9. 2011
Zapísala: Ing. V. Zapletalová
Schválil: PharmDr. L. Barszcz

