Z á p i s n i c a č. 9/2019
zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,
konaného dňa 16. 10. 2019
Prítomní:

Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ
Bátorová Marta – členka komisie
Repaská Viera - členka komisie
Slobodníková Izabela – členka komisie
Zahuranec Ján, Ing. – člen komisie

Neprítomní:

Derdáková Eva, Ing. – podpredsedníčka komisie

Pozvaní:

Anna Nemčíková – prednostka MsÚ
Zavadová Silvia – odd. majetku a regionálneho rozvoja

Program:
1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na sociálnu pomoc
2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu
3. Rôzne
K bodu 1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na sociálnu pomoc
PhDr. Imrich Papcun informoval členov komisie o podaných žiadostiach o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu. V sledovanom období bola podaná jedna žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu zabezpečovanou pobytovou formou v zariadení preč seniorov. Taktiež informoval o obsadenosti
nocľahárne. V súčasnosti je využitá maximálna kapacita nocľahárne (7 miest). V meste evidujeme
viacero občanov bez prístrešia, avšak títo nemajú záujem využívať služby nocľahárne pokiaľ je vonku
priaznivé počasie.
K bodu 2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu
Pani Zavadová informovala členov komisie o podaných žiadostiach o pridelenie nájomného bytu.
Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu – p. Gizela Gožová, bytom Krompachy, bez udania ulice
Žiadateľka nespĺňa podmienky pre pridelenie bytu z dôvodu neuhradených záväzkov za TKO.
Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu – p. Mária Fedorová, bytom Stará cesta č. 2, Krompachy
Žiadateľka požiadala o pridelenie bytu v 15bj na ulici Námestie slobody.
Žiadateľka spĺňa podmienky pre pridelenie bytu. Nakoľko v súčasnosti nie sú voľné byty v požadovanej
bytovke, členovia komisie odporúčali zaradiť p. Fedorovú do poradovníka žiadateľov o pridelenie
nájomného bytu.
Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu – p. Ivan Košč, bytom Mlynská ulica č. 3, Krompachy
Žiadateľ spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Členovia komisie odporúčali prideliť 2-izbový byt p. Ivanovi Koščovi 42bj na Maurerovej ulici.
K bodu 3. Rôzne
Členovia komisie boli oboznámení so zámerom rozšíriť ponuku poskytovaných kompenzačných
pomôcok o ďalšie pomôcky, nakoľko táto služba je v čoraz väčšej miere využívaná.
Krompachoch dňa 16.10.2019
Zapísal:

PhDr. Imrich Papcun
zapisovateľ

Oľga Dzimková
predsedníčka komisie

