Zápisnica

č. 1

zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,
konaného dňa 18. 1. 2016
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: p. Gaľová – MsÚ Krompachy
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2015
Návrh a schválenie plánu práce.
Žiadosti o pridelenie bytu – (p. Gaľová MsÚ Krompachy)
Informácia o poskytovaní opatrovateľskej služby
Rôzne.

K bodu 1. Vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2015
Predsedníčka komisie p. Dzimková privítala prítomných a zaželala veľa úspechov do nového roka.
Pozitívne zhodnotila činnosť komisie za rok 2015 a vyslovila želanie, aby aj v roku 2016 sa komisia
stretávala pravidelne a bola nápomocná pri riešení problémov občanov mesta.
K bodu 2. Návrh a schválenie plánu práce
Komisia schválila plán práce na I. polrok 2016. Plán práce tvorí samostatnú prílohu Zápisnice.
Hlasovanie: prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3. Žiadosť o pridelenie bytu
P. Gaľová predložila žiadosť o pridelenie nájomného bytu pre p. Hvizdošovú. V čase podania žiadosti
menovaná spĺňala podmienky na pridelenie bytu.
Hlasovanie: prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4. Informácia o poskytovaní opatrovateľskej služby
PhDr. Papcun podal informáciu o poskytovaní opatrovateľskej služby v meste Krompachy. V čase
konania komisie, neboli podané nové žiadosti o posúdenie na odkázanosť na sociálnu službu
poskytovanú formou opatrovateľskej služby.
K bodu 5. Rôzne
Predsedníčka komisie predostrela návrh na vrátenie pôvodnej výšky nájomného v bytovom dome A1
pre nájomníka p. Križku, z dôvodu, že pominuli dôvody na úpravu nájomného.
Hlasovanie: prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Na záver zasadnutia komisie sa predsedníčka poďakovala všetkým prítomným za účasť.
Krompachoch dňa 18.1.2016

Zapísal:

PhDr. Imrich Papcun
zapisovateľ

Oľga Dzimková
predsedníčka komisie

