Zápisnica

č. 10

zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,
konaného dňa 16. 10. 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
Anna Nemčíková – prednostka MsÚ

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti
Informácia o nájomných bytoch – žiadosti
Spolupráca s organizáciou – Únia žien
Prehodnotenie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
Zabezpečenie opatrovateľskej služby – informácia o aktuálnom stave

K bodu 1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti
PhDr. Papcun oboznámil členov komisie o podaných žiadostiach o posúdení odkázanosti na sociálnu
službu formou opatrovateľskej služby, resp. pobytovou formou. Za sledované obdobie boli podané spolu
2 žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (1 opatrovateľská služba a 1 zariadenie
pre seniorov).
Členovia komisie boli oboznámení so sociálnou situáciou v rodine p. Lapšanskej. Došlo k zlepšeniu
bytových podmienok v rodine, nakoľko rodina obýva podnájomný byt na Maurerovej ulici. Členovia
komisie sa dohodli na pravidelných kontrolách v rodine za účelom zlepšenia sociálnej situácie. Situáciu
sa bude zaoberať aj Detská nadácia mesta Krompachy na svojom najbližšom zasadnutí.
Členovia komisie sa opätovne zaoberali sociálnou situáciou p. Badaničovej, ktorá požiadala o pridelenie
nájomného bytu. Pani Badaničová bola oboznámená zamestnancom mesta Krompachy o postupe
pri vybavovaní posúdenia odkázanosti na niektorú sociálnu službu – opatrovateľská služba,
resp. v pobytovou formou. Boli jej odovzdané žiadosti a tlačivá potrebné k začatiu správneho konania.
Do zasadnutia komisie menovaná nepodala žiadosť na Mestský úrad o posúdenie odkázanosti
na sociálnu službu. Vzhľadom na uvedené nie je možné v súčasnosti poskytnúť byt osobitného určenia
v Dome s opatrovateľskou službou na Lorencovej ulici v Krompachoch, nakoľko pridelenie bytu
je viazané na poskytovanie opatrovateľskej služby.
V prípade splnenia podmienky na poskytnutie opatrovateľskej služby, sa bude komisia zaoberať
možnosťou pridelenia bytu osobitného určenia v Dome s opatrovateľskou službou
na Lorencovej ulici. V Krompachoch, prípadne iným riešením sociálnej situácie.
K bodu 2. Informácia o nájomných bytoch – žiadosti
Komisia prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Ul. Maurerova č. 60/A1, 61/A2
Krompachy.
Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu – p. Zuzana Jarošová, Bugľovce.

Žiadateľka spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.
Hlasovanie: za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Mesto Krompachy v súčasnosti neeviduje žiadne voľné nájomné byty v predmetných bytovkách.
Žiadateľka bude zaradená do poradovníka žiadateľov o byt a v prípade uvoľnenia 2-izbového bytu bude
kontaktovaná za účelom overenia či je žiadosť aktuálna.

K bodu 3. Spolupráca s organizáciou – Únia žien
Pani Slobodníková oboznámila členov komisie s činnosťou organizácie. Pravidelne sa organizujú
výborové schôdze na mesačnej báze, členky sa zapájajú do rôznych mestských akcií (Pankuškové
fašiangy, Dni mesta, Vianočné trhy...). Najbližšia akcia, kde budú členky prezentovať svoje umenie
a šikovnosť budú Vianočné trhy, kde budú predávať domáce koláče. Výťažok z predaja bude určený
na zabezpečenie potrieb pre rodiny v zlej sociálnej situácii.
K bodu 4. Prehodnotenie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
PhDr. Papcun oboznámil členov komisie so Zásadami poskytovania finančného príspevku
na stravovanie dôchodcov. Poskytnutie príspevku je dobrovoľná, nenároková sociálna pomoc Mesta
Krompachy, vo výške schválenej v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok. Na rok 2017 bola
schválená suma 500 €. Príspevok sa poskytuje tým poberateľom dôchodku, ktorých príjem a príjem
spoločne posudzovaných osôb je nižší alebo sa rovná 1,9 - násobku životného minima.
Podmienkou na priznanie príspevku na stravovanie je uplatnenie si všetkých zákonných nárokov
zo strany občana, ktoré mu garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku jeho príjmu a príjmu
spoločne posudzovaných osôb. Príspevok sa neposkytne občanovi, ktorý má nevyrovnané záväzky voči
mestu. Dôchodcovia môžu využiť príspevok v ZŠ s MŠ na Maurerovej ulici a v ZŠ na Zemanskej –
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Od začiatku roka bol priznaný príspevok 5 dôchodcom. V priebehu roka bol príspevok odňatý jednému
dôchodcovi, z dôvodu nevyžívania príspevku.
Komisia odporúčala zachovať Zásady poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
v súčasnej podobe.
K bodu 5. Zabezpečenie opatrovateľskej služby – informácia o aktuálnom stave
PhDr. Papcun informoval členov komisie o aktuálnom stave zabezpečenia opatrovateľskej služby
v meste. V súčasnosti mesto zamestnáva 9 opatrovateliek a zabezpečuje opatrovateľskú službu pre 40
klientov. Nakoľko dochádza k nárastu žiadostí o zabezpečenie opatrovateľskej služby, resp. k úprave
rozsahu poskytovanej služby, bude nutné prehodnotiť v blízkej budúcnosti navýšenie počtu
opatrovateliek.

Krompachoch dňa 16.10.2017

Zapísal:

PhDr. Imrich Papcun
zapisovateľ

Oľga Dzimková
predsedníčka komisie

