
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu 

konanej dňa 18.3.2013 

 

 

 
Prítomní:                  Oľga Dzimková - predsedníčka komisie 

                                 Samuel Čiasnoha - podpredseda komisie 

                                 Mgr.Alena Cifrová - členka-ospravedlnená 

 

                                 Anna Kraková - členka 

                                 Bc.Anna Mosinová - členka 

                                 Viera Repaská - členka 

                                 Izabela Slobodníková - členka 

                                 Mgr.Jozef Válek - člen 

Za mestský úrad:      PhDr.Imrich Papcun 

                                 Margita Gaľová 

 

Program: 1,Otvorenie 

                  2, Kontrola plnenia úloh 

                  3, Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc 

                  4, Deň Rómov - príprava 

                  5, Previerka rómskych lokalít - Banícka štvrť, Hornádska, Družstevná, Rázusová ulica 

                  6, Rôzne 

 

K bodu 1. Otvorenie 
Zasadnutie komisie otvorila a zároveň privítala všetkých prítomných predsedníčka komisie Oľga 

Dzimková. 

K bodu 2. Kontrola plnenia úloh 
Členky komisie p.Slobodníková a p.Repaská vykonali dňa 13.3.2013 previerku v rómskych lokalitách -

Hornádska ulica - Rómovia chcú od mesta mestský rozhlas, elektrinu, postaviť toalety, urobiť lavičky na 

sedenie, detské ihriská, vyčistiť kanál. 

Na Družstevnej ulici - plný kontajner, odpadky všade. 

Rázusová ulica- na tejto ulici bývajú aj dve nerómske rodiny. Na tejto ulici je pomerne čisto. 

Členky komisie podotkli, že na niektoré otázky Rómov nevedeli odpovedať, čo sa týka toho, čo si môžu 

postaviť sami a čo nie, preto by bolo vhodné, aby niekto kompetentný z MsÚ im cez p.Gábora, ktorý je ich 

hovorca im to vysvetlil. 

Predsedníčka komisie a p.Bc.Mosinová vykonali previerku na Baníckej štvrti. Tu je situácia podobná, 

odpadky sú okolo celého činžiaku, šíri sa tu veľký smrad, kontajner plný. 

K bodu 3. Vyhľadávanie občanov odkázanych na pomoc 
P.PhDr.Papcún predložil členom komisie dve písomné žiadosti o umiestnenie v DOS-e,a to p.P.J a p. D. M. 

- komisia doporučuje žiadosti vyhovieť, ale u p. P.J so skúšobnou dobou na 3 mesiace v jednoizbovom byte 

a p.D.M prideliť jednu izbu v dvojizbovom byte na šiestom poschodí. 

p.Papcun predniesol ešte jednu ústnu žiadosť o umiestnenie v DOS-e od p.D. Touto žiadosťou sa bude 

komisia zaoberať až po predložení písomnej žiadosti. 

p.Gaľová predložila ďalšiu žiadosť o umiestnenie v DOS-e, a to manželov V.P a Ľ. P. Nakoľko menovaní 

sú vlastníkmi dvojizbového bytu a vo februári 2013 prihlásili svojho syna k trvalému pobytu na tú istú 

adresu, akú majú menovaní manželia, komisia usúdila, že sa jedná o špekuláciu zo strany manželov, takže 

doporučujeme žiadosť zamietnuť. 

K bodu 4. Deň rómov 
Dňa 12.4.2013 sa pri príležitosti dňa Rómov uskutoční v divadelnej sále DK v Krompachoch vystúpenie 

detského foklórneho súboru KESAJ TCHAVE z Kežmarku. Členovia komisie v spolupráci s mestom a 

školami pripravia výstavu ručných prác žiakov základných škôl. Dňa 11.4.2013 o 15,30 hod. sa členovia 



komisie stretnú a pripravia panely, na ktorých budú vystavené ručné práce žiakov. V piatok 12.4.2013 budú 

členovia komisie nápomocní pri usmerňovaní žiakov vo vestibule pri vstupe na predstavenie, ako aj pri 

odchode. 

K bodu 5. Previerka rómskych lokalít 
Tento bod bol riešený v bode č.2 - kontrola plnenia úloh. 

K bodu 6. Rôzne 

Zasadania komisie sa zúčastnil aj p.Masaryk ako člen združenia invalidov. Predniesol svoju požiadavku - a 

to, aby komisia podala písomnú odpoveď na to, že za parkovacie miesto musí ZŤP občan platiť mesačne 10 

€.Žiadal túto jeho požiadavku tlmočiť na najbližšom zastupiteľstve. Predsedníčka komisie odpovedal, že na 

jeho dotaz mu dá písomnú odpoveď až po zasadnutí zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 24.4.2013 a po 

vyjadrení sa poslancov MsZ. 

P.Slobodníková sa pýtala na urologickú ambulanciu. Predsedníčka komisie jej vysvetlila, že urologická 

ambulancia v Krompachoch nie je. Najbližšia je v Spišskej Novej Vsi, v Levoči a v Gelnici. 

Na záver zasadania predsedníčka komisie poďakovala prítomným členom za účasť. 

 


