Z á p i s n i c a č. 10/2019
zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,
konaného dňa 20. 11. 2019
Prítomní:

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

Neprítomní:
Pozvaní:

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

Program:
1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu
2. Vyhľadávanie občanov odkázaných na sociálnu pomoc
3. Rôzne
K bodu 1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu
Pani Zavadová informovala členov komisie o podaných žiadostiach o pridelenie nájomného bytu
a podala informáciu o uvoľnení bytu po p. MUDR. Farkašovi, ktorému končí výpovedná doba
k 31.1.2020.
Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu – p. Darina Hanušovská, bytom Krompachy
Žiadateľka spĺňa podmienky pre pridelenie bytu. Nakoľko v súčasnosti nie sú voľné byty v požadovanej
bytovke, členovia komisie odporúčali zaradiť p. Hanušovskú do poradovníka žiadateľov o pridelenie
nájomného bytu.
Žiadosť o pridelenie bytu – p. Lucia Kipikašová, bytom Kluknava
Žiadateľka nespĺňa podmienky pre pridelenie bytu, preto sa komisia predmetnou žiadosťou nezaoberala.
Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu – p. Miroslav Chroust, bytom Letanovce
Žiadateľ spĺňa podmienky pre pridelenie bytu. Nakoľko v súčasnosti nie sú voľné byty v požadovanej
bytovke, členovia komisie odporúčali zaradiť p. Chrousta do poradovníka žiadateľov o pridelenie
nájomného bytu.
Žiadosť o pridelenie 3-izbového bytu – p. Martina Jacková, bytom, Krompachy
Žiadateľka spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Členovia komisie odporúčali prideliť 3-izbový byt p. Marine Jackovej, trvale bytom Krompachy.
V prípade uvoľnenia 2-izbového bytu členovia komisie vzhľadom na sociálnu situáciu u žiadateľky,
odporúčajú prideliť v prípade záujmu aj 2-izbový byt.
K bodu 2. Vyhľadávanie občanov odkázaných na sociálnu pomoc
PhDr. Imrich Papcun informoval členov komisie o podaných žiadostiach o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu. V sledovanom období bolo podaných sedem žiadostí o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu (2 žiadosti na opatrovateľskú službu a 5 žiadostí na zariadenie pre seniorov. Mesto
Krompachy začalo poskytovať opatrovateľskú službu pre dvoch nových klientov.

K bodu 3. Rôzne
Členovia komisie vykonali šetrenie v rodine p. Heleny O., bytom Krompachy z dôvodu anonymného
podnetu, že je podozrenie na zneužívanie sociálneho systému – poberanie príspevku na opatrovanie
blízkej osoby. Je podozrenie že tento príspevok že nie je využívaný v prospech klienta. Členovia komisie
odporúčajú zaslať podnet na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vypláca predmetnú
štátnu sociálnu dávku.
Krompachoch dňa 20.11.2019

Zapísal:

PhDr. Imrich Papcun
zapisovateľ

Oľga Dzimková
predsedníčka komisie

