Zápisnica

č. 9

zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,
konaného dňa 27. 9. 2017
Prítomní:

Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ
Zahuranec Ján – podpredseda komisie, poslanec MsZ
Bátorová Marta – členka komisie
Kraková Anna – členka komisie
Repaská Viera - členka komisie
Slobodníková Izabela – členka komisie

Pozvaní:

Ing. Iveta Rušinová – primátorka
Stanislav Barbuš – zástupca primátorky
Silvia Zavadová – odd. majetku a regionálneho rozvoja
Anna Nemčíková – prednostka MsÚ

Program:

1. Informácia o nájomných bytoch – žiadosti, stav
2. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti
K bodu 1. Informácia o nájomných bytoch – žiadosti, stav
Pani Zavadová podala informáciu o obsadenosti mestských nájomných bytov. V súčasnosti mesto
eviduje voľné byty: 1 jednoizbový a 1 dvojizbový v Dome s opatrovateľskou službou na Lorencovej
č. 12.
Komisia prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Ul. Maurerova č. 60/A1, Krompachy.
Žiadosť o pridelenie 1-izbového bytu D4/19 – p. Lenka Semanová
Žiadateľka v súčasnosti býva v predmetnom byte spolu so svojim synom, s ktorým je uzatvorená
nájomná zmluva. K 31.12.2017 končí nájomná zmluva. Podľa vyjadrenia menovaného, nemá záujem
o predĺženie nájomnej zmluvy, z dôvodu, že odchádza z bytu. Členovia komisie súhlasili s tým, aby
nájomný vzťah pokračoval s p. Semanovou.
Žiadateľka spĺňa podmienky pre pridelenie bytu a na predĺženie nájomnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Členovia komisie odporúčali prideliť 1-izbový byt po ukončení zmluvného vzťahu p. Lenke Semanovej.

Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu C3/12 – JUDr. Marián Rušin, PhD, bytom Krompachy.
Žiadateľ spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.
Hlasovanie: za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Členovia komisie odporúčali prideliť 2-izbový byt JUDr. Mariánovi Rušinovi, PhD.

K bodu 2. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti
PhDr. Papcun oboznámil členov komisie o vývoji sociálnej situácie v rodine p. Štefančinovej, nar. 1929.
Menovanej je v súčasnosti zabezpečená sociálna služba v zariadení pre seniorov v Gelnici.
Členovia komisie sa opätovne zaoberali sociálnou situáciou p. Badaničovej, ktorá požiadala o pridelenie
nájomného bytu. Je potrebné zistiť, či spĺňa podmienky na poskytnutie opatrovateľskej služby, resp.
na zabezpečenie sociálnej služby pobytovou formou (zariadenie pre seniorov, zariadenie
opatrovateľskej služby).
Komisia po prešetrení pomerov v súčasnosti neodporúča pridelenie nájomného bytu, ktorý je v správe
mesta Krompachy. V prípade splnenia podmienky na poskytnutie opatrovateľskej služby, sa bude
komisia zaoberať možnosťou pridelenia bytu osobitného určenia v Dome s opatrovateľskou službou
na Lorencovej ul. V Krompachoch, prípadne iným riešením sociálnej situácie.

Krompachoch dňa 27.9.2017

Zapísal:

PhDr. Imrich Papcun
zapisovateľ

Oľga Dzimková
predsedníčka komisie

