Zápisnica

č. 2

zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,
konaného dňa 14. 2. 2018
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:

Anna Nemčíková – prednostka MsÚ Krompachy
Silvia Zavadová – odd. majetku a regionálneho rozvoja

Program:

1.
2.
3.
4.

Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti
Návšteva komunitného centra
Správa o bytovej situácii /nájomné byty/
Rôzne

K bodu 1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti
Komisii bola predložená žiadosť zo strany kancelárie špecializovaného poradenstva, ktorú prevádzkuje
OZ Deti slnka, so sídlom v Spišských Vlachoch, prevádzka Krompachy o spoluprácu pri riešení
sociálnej v rodine p. Ondášovej. Bol dohodnutý spoločný postup ako aj odporúčanie obrátiť
sa na Detskú nadáciu za účelom získania pomoci pri zakúpení zdravotnej pomôcky pre maloleté dieťa.
K bodu 2. Návšteva komunitného centra
Členovia komisie mali naplánovanú návštevu komunitného centra, ktorá sa z dôvodu, že KC nebolo ešte
uvedené do prevádzky neuskutočnila. Termín opätovnej návštevy si členovia dohodnú na niektorom
zo zasadnutí v závislosti od prevádzky komunitného centra.
K bodu 3. Správa o bytovej situácii /nájomné byty/
Pani Silvia Zavadová oboznámila členov komisie o aktuálnom stave obsadenosti nájomných bytov.
Od 1.3.2018 dôjde k uvoľneniu dvoch 3-izbových nájomných bytov a jedného 1-izbového bytu na
Maurerovej ulici. V Dome s opatrovateľskou službou sú voľné dva 1-izbové a jeden 2-izbový byty
osobitného určenia určené pre výkon opatrovateľskej služby.
Komisia prerokovala žiadosť o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Maurerovej ulici.
Žiadosť o pridelenie 1-izbového bytu – p. Tomáš Hodermarský, bytom Krompachy
Žiadateľ spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Členovia komisie odporúčali prideliť 1-izbový byt žiadateľovi p. Tomášovi Hodermarskému.
K bodu 4. Rôzne
Členovia komisie sa oboznámili s návrhom VZN č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb. Komisia berie na vedomie znenie predloženého VZN bez pripomienok.
Krompachoch dňa 14.2.2018
Zapísal:

PhDr. Imrich Papcun
zapisovateľ

Oľga Dzimková
predsedníčka komisie

