ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 8. apríla 2013
Prítomní: Pharm.Dr. Barszcz, Mgr. Krištofíková, p. Mlynek, MUDr. Sadloňová
Ing. Galovičová, p. Mockovčiaková,
Ospravedlnení: Ing. Zapletalová, Mgr. Lužná, Mgr. J. Bublavá,
Hostia: Mgr. Barbušinová

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

Zahájenie komisie
Predvolaní občania k vyjasneniu svojej soc. situácie
Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky
Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu
Prerokovanie a schválenie materiálu „Sociálny sprievodca“
Príprava vyhodnotenia KPSS
Rôzne – podnety a pripomienky členov komisie
Záver rokovania komisie.

1. Podpredseda komisie M.Mlynek privítal členov komisie, ktorí spoločne prerokovali
a schválili program komisie (predseda komisie sa dostavil cca 20 minút po zahájení
komisie).
2. Na zasadnutie komisie boli predvolaní manželia M. a R. F. a to z dôvodu ich nepriaznivej
sociálnej situácie, dlhodobá nezamestnanosť, nedostatok finanč. prostriedkov, nedoplatky
na nákladoch na bývanie. Na tento problém upozornil otec p. F. a požiadal soc. komisiu
o pohovor s manželmi. Na zasadnutie sa nedostavili – ospravedlnili sa pre nevyhovujúci
termín. Komisia navrhla predvolať ich nabudúce.
Ďalej sa na zasadnutie dostavila p. S. Ch., vo veci žiadosti o predĺženie možnosti bývania
v Azylovej izbe z dôvodu, že si doteraz nenašli žiadny podnájom. Komisia schválila pobyt
rodiny v Azylovej izbe od 1.4.2013 do 10.5.2013.
3.

Žiadosti občanov mesta o jednorazové sociálne dávky:
I. H., Stará Turá – odsúhlasená dávka v hmotnej núdzi 150,- Eur
v peňažnej forme,
M. P. , Stará Turá – odsúhlasená dávka v hmotnej núdzi 150,-Eur
v peňažnej forme,
F. Ch. Stará Turá – odsúhlasená mimoriadna soc. dávka v kombin.forme:
v peňažnej forme dávka vo výške 100 Eur a vo vecnej forme úhrada obedov pre deti
v sume 50,- Eur,
M. K., Stará Turá – odsúhlasený jednorazový finančný príspevok
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z charitatívneho účtu v sume 70,- Eur.
4. Komisia prerokovala žiadosti o predĺženie nájmu:
H. D. Mýtna ST, schválené predĺženie nájmu o 3 roky,
H. A. Mýtna ST - od 1.5.2013 končí nájom v 1 izb. byte,
schválená nová nájomníčka J. P.
P. J. Mýtna ST - od 1.5.2013 končí nájom v 1 izb. bezbar.byte, schválení noví nájomníci
v poradí: 1. J. M.
2. U. T.
P. E., Mýtna,ST - od 1.5.2013 končí nájom v 2 izb. byte,
schválení noví nájomníci v poradí: 1. D. J.
2. Ch. F.
5. Členovia prerokovali a schválili materiál „Sociálny sprievodca“ s doplnením prehľadu
základných pojmov (register pojmov). Materiál bude vydaný v brožovanej úprave a je
potrebné dať vytlačiť minimálne 1000 kusov (podľa ceny aj viac). Jeho distribúcia sa
bude realizovať cez všetky inštitúcie, kde sa sústreďuje najviac občanov mesta – lekári,
škola a školské zariadenia, MsÚ, ÚPSVR, kluby dôchodcov, občianske združenia, atď.
a tiež bude zverejnený v elektronickej podobe na webovej stránke mesta, tak ako to aj
vyplýva z úloh KPSS.
6. Vzhľadom k tomu, že sa blíži termín vyhodnotenia KPSS za rok 2012, I. Barbušinová
vyzvala členov komisie a ostatných zainteresovaných na spoluprácu pri jeho hodnotení,
tak ako je uvedené v komunitnom pláne.
7. V tomto bode I. Barbušinová informovala v súvislosti s prípravou letného tábora pre deti
zo sociálne znevýhodneného prostredia, že zoznam detí v hmotnej núdzi, ktorý zatiaľ má
k dispozícii, obsahuje opäť rovnaké mená ako vlani aj predvlani. Je potom problém splniť
kritérium - vybrať deti, ktoré sa ho zatiaľ nezúčastnili. Ešte príde zoznam navrhovaných
detí do LT zo ZŠ. Členovia komisie navrhli, že v prípade ak aj zo školy budú navrhnuté
zasa tie isté mená, aby sa letný tábor tento rok nekonal.
P. Bublavá podala písomný návrh o navýšenie finančného krytia projektu "Otvorená
náruč" organizovaného pre deti, mládež s ŤZP a ich rodičov. Projekt je organizovaný p.
Bublavou, Klempovou, Haluzovou v spolupráci s členmi komisie pre sociálne veci a
bývanie v Agrofarme a v Agropenzióne Adam v Podkylave v sobotu 25. 5. 2013. Projekt
bude čiastočne financovaný z Trenčianskej nadácie vo výške 490,20 Eur. Vzhľadom na
výšku a určenie (pomoc deťom s ŤZP zo Starej Turej) získaných finančných prostriedkov
na zbierke počas Plesu mernej techniky bola pôvodne odsúhlasená výška podpory 500 Eur
navrhnutá na navýšenie na sumu 1 200 Eur na spolufinancovanie daného projektu. Návrh
bol členmi komisie odsúhlasený. Podrobné informácie ohľadom organizačného
zabezpečenia daného podujatia budú prejednané počas ďalšieho zasadania komisie.
Členovia komisie nepredniesli žiadne ďalšie pripomienky.
8. Predseda komisie poďakoval prítomným a ukončil rokovanie komisie o 16,00 h.
Návrh termínu na ďalšie zasadnutie komisie: 14.mája 2013 o 15 hod.
V Starej Turej, dňa 11.4.2013
Zapísala: Mgr. Barbušinová
Schválil: Pharm.Dr. Barszcz
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