ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 6. decembra 2011

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

Program:
1.
2.

Zahájenie komisie;
Návrh VZN č. 14/2011 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia
a výške úhrady za sociálne služby v ZOS Stará Turá
Prejednanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky;
Prejednanie žiadostí o predĺženie nájmu;
Organizácia Vianočných trhov - aktualizácia organizácie
Rôzne – podnety a pripomienky členov komisie;
Záver rokovania komisie.

3.
4.
5.
6.
7.

1. Predseda komisie Pharm.Dr. L. Barszcz privítal členov komisie, ktorí spoločne prejednali
a schválili program komisie.
2. Komisia prerokovala predložený návrh nového VZN č. 14/2011-Nar. o poskytovaní
sociálnych služieb, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v ZOS Stará Turá
a členovia vyslovili súhlas s navrhovaným VZN.
3. Boli prerokované žiadosti občanov mesta o sociálnu pomoc:


M.P. Stará Turá, schválená jednorazová sociálna dávka v sume 70 Eur v peňažnej
forme na zvýšené náklady na bývanie – palivo na zimu.



R.K. Stará Turá, schválená jednorazová sociálna dávka v sume 200 Eur v peňažnej
forme na kúpu dreva na kúrenie, pretože pri nedávnom požiari im zhoreli všetky
zásoby paliva na zimu.
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M. F. Stará Turá, neschválená jednorazová sociálna dávka z dôvodu, že žiadateľka
má dlh voči MsÚ za rok 2010 a 2011 v sume celkom 143,11 Eur (nezaplatený
poplatok za smeti a psa).



D.B. Stará Turá, neschválená jednorazová sociálna dávka z dôvodu, že žiadateľka
a s ňou spoločne posudzovaná osoba manžel M. B.sa nepovažujú za odkázaných
obyvateľov na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky, lebo ich príjmy presahujú
limit, stanovený v čl. 3 písm. d) VZN č. 7/2008 o poskytovaní sociálnej pomoci.

4. Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu, výmenu a pridelenie bytu :


Eugen Baláž schválené predĺženie nájmu o 1 rok.



Miriam Ďurinová schválená výmena: z 2-izbového bytu do uvoľneného 3-izbového
bytu po Ing. Ľ. Žoltickej od 1.1.2012 (pôvodne schválený nájomník na
predchádzajúcom zasadnutí Alena Drobná 3-izbový byt odmietla).



Tomáš Durec schválená výmena: z 1-izbového bytu do uvoľneného 2-izbového
bytu po Miriam Ďurinovej od 1.1.2012.



Ľubomír Adamus, schválený nájom1-izbového bytu po T. Durcovi.

5. V tomto bode komisia prerokovala konečnú organizáciu Vianočného trhu.
6. Žiadne podnety a pripomienky členov.
7. Rokovanie komisie ukončené o 17,00 h.

Návrh termínu pre ďalšie zasadnutie komisie nebol stanovený.

V Starej Turej, dňa 6.12.2011
Zapísala: Mgr. I. Barbušinová
Schválil: PharmDr. L. Barszcz
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