Zápisnica

č. 6

zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,
konaného dňa 19. 6. 2017
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:

Silvia Zavadová – odd. majetku a regionálneho rozvoja
Stanislav Barbuš – zástupca primátorky mesta

Program:

1.
2.
3.
4.

Prerokovanie žiadosti o pridelenie nájomného bytu
Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti.
Plán činnosti komisie na II. polrok 2017 - návrh
Rôzne

K bodu 1. Prerokovanie žiadosti o pridelenie nájomného bytu
Komisia prerokovala žiadosť o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ul. Maurerova č. 61
Žiadosť o pridelenie 1-izbového bytu – p. Martin Hudák, bytom Richnava
Žiadateľ spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.
Hlasovanie: za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Členovia komisie odporúčali prideliť 1-izbový byt žiadateľovi p. Martinovi Hudákovi.
K bodu 2. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti
PhDr. Papcun oboznámil členov komisie o podaných žiadostiach na posúdenie resp. zabezpečenie
sociálnej služby. Za sledované obdobie boli podané 4 žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu (2 opatrovateľská služba, 2 ústavné zariadenie – ZpS a ZOS). Došlo k úprave rozsahu
opatrovateľskej služby z dôvodu potreby navýšenia počtu úkonov v dvoch prípadoch. Dvaja klienti
opatrovateľskej služby požiadali o navýšenie rozsahu opatrovateľskej služby z dôvodu zhoršeného
zdravotného stavu.
Členky komisie vykonali dňa 31.5.2017 previerku u p. Milana Žaludeka, t.č. bytom Krompachy,
Hornádska ulica, za účelom prešetrenia bytových a sociálnych pomerov. Zápis z vykonanej previerky
tvorí samostatnú prílohu k zápisnici. Komisia prijala záver, že vzhľadom na nevyhovujúce sociálne
podmienky, bude Zápis zaslaný aj na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – agenda SPODaSK
za účelom zaistenia ďalšieho postupu.
K bodu 3. Plán činnosti komisie na II. polrok 2017 - návrh
Členovia komisie prerokovali návrh plánu činnosti komisie na II. polrok. Plán práce je informatívny
a môže byť v priebehu roka upravený podľa potreby.
K bodu 4. Rôzne
Predsedníčka komisie informovala o možnosti získania finančného príspevku z nadácie AGEL,
pre rodinu Lapšanských, ktorá je v zlej sociálnej situácii.
Krompachoch dňa 19.6.2017
Zapísal:

PhDr. Imrich Papcun
zapisovateľ

Oľga Dzimková
predsedníčka komisie

