Zápisnica

č. 3

zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,
konaného dňa 13. 4. 2015
Prítomní:

Pozvaní:

Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ
Kraková Anna - členka komisie
Bátorová Marta. - členka komisie
Repaská Viera - členka komisie
Slobodníková Izabela – členka komisie
Mgr. Kurta Stanislav – konateľ BHMK
Slovinská Marta – zamestnankyňa MsÚ Krompachy, odd. majetku a reg. rozvoja

Program:

1.
2.
3.
4.

Kontrola plnenia úloh.
Deň Rómov – zhodnotenie podujatia.
Spolupráca s Rímskokatolíckou farnosťou.
Rôzne.

K bodu 1. Kontrola plnenia úloh
PhDr. Papcun odovzdal členom komisie zoznam klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba,
vrátane zoznamu opatrovateliek. Uvedený zoznam je pre potreby vykonania previerky poskytovanej
opatrovateľskej služby.
K bodu 2. Deň Rómov
Členovia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu pri MsZ zorganizovali dňa
9.apríla spolu s mestom Krompachy Deň Rómov. V divadelnej sále Domu kultúry v Krompachoch
sa zišlo asi 400 rómskych detí zo Špeciálnej základnej školy a základnej školy na SNP ulici spolu
so svojimi pedagógmi. Pekný kultúrny program pre všetkých pripravili členovia rómskej kapely Mníšenskí chlapci, ktorí zahrali a zaspievali slovenské, rumunské a rómske piesne. Všetkých
prítomných privítala a celým programom sprevádzala pani Zdenka Stettnerová. Na úvod programu
pani Zdenka odovzdala slovo pani primátorke Ing. Ivete Rušinovej, ktorá sa milým slovom prihovorila
deťom a vo svojom príhovore zdôraznila, že sa musia učiť, aby niečo v živote dosiahli a neskončili
len na Úrade práce. Vo vestibule Domu kultúry bola nainštalovaná výstava ručných prác rómskych
detí, ktoré dodali základná škola na SNP ulici a Špeciálna základná škola. Aj z týchto prác bolo vidieť
koľko šikovných a zručných detí navštevuje tieto školy. Naše poďakovanie patrí pani primátorke
Ing. Ivete Rušinovej, pani Anne Nemčíkovej, prednostke MsÚ, ktorá oslovila členov rómskej kapely
a Jánovi Znancovi, ktorí nám pomohli celú akciu zabezpečiť.
Predsedníčka komisie vyslovila poďakovanie členkám komisie p. Anne Krakovej, Viere Repaskej
a Izabele Slobodníkovej za zdarný priebeh akcie.
K bodu 3. Spolupráca s Rímskokatolíckou farnosťou
Vsdp. Mgr. Jozef Palušák sa z dôvodu pracovných povinností ospravedlnil z účasti na zasadnutí.
Členovia komisie sa uzniesli, že po dohode s Vsdp. Mgr. Jozefom Palušákom nájdu ďalší vhodný
termín.
K bodu 4. Rôzne
Mgr. Stanislav Kurta – konateľ BHMK predložil návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o výkone správy medzi
Mestom Krompachy a BHMK. Dodatkom sa zo zmluvy vylúči zo správy Banícka štvrť.

Hlasovanie:

Prítomní - 5,

Za - 5,

Proti - 0,

Zdržal sa - 0

Pani Marta Slovinská z oddelenia majetku a regionálneho rozvoja predložila žiadosti o pridelenie
nájomného bytu v bytovom dome Maurerova č. 60 a 61.
1. Maroš Ogurčák
- Žiadosť o 2-izbový byt
- Žiadateľ spĺňa podmienky na pridelenie bytu

Hlasovanie :

Prítomní - 5,

Za - 5,

Proti - 0,

Zdržal sa - 0

2. Peter Rabatin
- Žiadosť o 2-izbový byt
- Žiadateľ v čase podania nespĺňal všetky podmienky na pridelenie bytu (prekračuje príjem)
3. Dominika Rychnavská
- Výmena 1-izbového bytu za 2-izbový
- Žiadateľka v čase podania nespĺňala všetky podmienky na pridelenie bytu (bude vyzvaná
na zdokladovanie príjmu)
Komisia vzhľadom na to, že podmienky na pridelenie bytu spĺňal iba Maroš Ogurčák, komisia
jednohlasne odporučila prideliť byt menovanému.
Na záver zasadnutia komisie sa predsedníčka poďakovala všetkým prítomným za účasť.

Krompachoch dňa 14.4.2015

Zapísal:

PhDr. Imrich Papcun
zapisovateľ

Oľga Dzimková
predsedníčka komisie

