Z á p i s n i c a č. 3/2020
zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,
konaného dňa 10. 6. 2020
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:

Kraková Anna – členka komisie

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. Informácia o zabezpečení opatrovateľskej služby počas krízovej situácie
4. Rôzne
K bodu 1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu
Pani Zavadová informovala členov komisie o podaných žiadostiach o pridelenie nájomného bytu.
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu na ul. 29. augusta – p. Denisa Gožová, bytom Krompachy.
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu na ul. 29. augusta – p. Renáta Dunková, bytom Krompachy.
Členovia komisie odporúčajú prideliť voľný byt na ul. 29. augusta v Krompachoch p. Denise Gožovej.
Hlasovanie komisie:
Za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Žiadosť o pridelenie nájomného 2-izbového bytu – p. Miroslava Bednárová, bytom Krompachy.
Žiadateľka spĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu.
Nakoľko v súčasnosti nie sú voľné byty, členovia komisie odporúčali zaradiť p. Bednárovú
do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.
Hlasovanie komisie:
Za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – p. Anna Figľárová, bytom Krompachy.
Žiadateľka ešte nedoložila všetky podklady potrebné k zaujatiu stanoviska k prideleniu bytu. V prípade,
ak bude žiadateľka spĺňať podmienky, komisia odporúča prideliť voľný nájomný byt. V opačnom
prípade bude oslovený žiadateľ z poradovníka.
Hlasovanie komisie:
Za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu osobitného určenia v Dome s opatrovateľskou službou na
Lorencovej ulici č. 12 – p. Emanuel Kuchár, bytom Krompachy.
Žiadateľ spĺňa podmienky na pridelenie bytu osobitného určenia.
Hlasovanie komisie:
Za: 6
proti: 0

zdržal sa: 0

Komisia odporúča prideliť voľný byt v Dome s opatrovateľskou službou žiadateľovi p. Emanuelovi
Kuchárovi.
Bola podaná informácia o aktuálnej obsadenosti nájomných bytov v správe mesta. V súčasnosti
neevidujeme žiaden voľný nájomný byt. Výpoveď z nájmu dala p. Mária Gožová z bytu
na ul. 29. augusta v Krompachy.
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 boli podané 2 žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu do zariadenia pre seniorov.
Opatrovateľská služba sa začala poskytovať v dvoch prípadoch. V jednom prípade bolo poskytovanie
opatrovateľskej služby ukončené z dôvodu nástupu klienta do zariadenia sociálnych služieb.
K bodu 3. Informácia o zabezpečení opatrovateľskej služby počas krízovej situácie
PhDr. Imrich Papcun informoval členov komisie zabezpečení opatrovateľskej služby počas
pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.
Všetky opatrovateľky boli testované na prítomnosť COVID-19 s negatívnym výsledkom. Rýchlotestami
na zistenie protilátok COVID-19 boli otestovaní všetci klienti, ktorým sa poskytuje opatrovateľská
služba. Všetky testy boli negatívne. Pred začatím poskytovania opatrovateľskej služby boli noví klienti
taktiež otestovaní rýchlotestami na prítomnosť protilátok COVID-19.
Mesto Krompachy zabezpečovalo prostredníctvom opatrovateliek službu pre všetkých občanov mesta
nad 65 rokov – donáška základných potravín, hygienických potrieb a liekov. Túto službu využili 2
občania.
K bodu 4. Rôzne
Členovia komisie sa dohodli na ďalšom stretnutí, ktoré by malo byť v 28. týždni.
Krompachoch dňa 10.6.2020

Zapísal:

PhDr. Imrich Papcun
zapisovateľ

Oľga Dzimková
predsedníčka komisie

