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

konanej dňa  18. 2. 2013   

 

Prítomní:  Oľga Dzimková - predsedníčka komisie  
Samuel Čiasnoha- podpredseda komisie     

 Mgr.Alenka Cifrová - členka komisie       
 Anna Kraková - členka komisie       
 Bc.Anna Mosinová – členka komisie       
 Viera Repaská - členka komisie      
 Izabela Slobodníková - členka komisie      
 Mgr.Jozef Válek - člen komisie  

 
Prizvaní :  Mgr. Bucová – riaditeľka ZŠ na ul. SNP 
  Mgr. Slovinská – terénna sociálna pracovníčka 

              

 
 

Program:  1. Kontrola plnenia úloh 
2. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 
3. Previerka zariadenia „ Maška“ a lokality Stará Maša 
4. Deň Rómov 
5. Záver 

 
 
K bodu 1. Kontrola plnenia úloh 
Plán práce bol vypracovaný a doručený všetkým členom komisie.  
 
K bodu 2.  Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti  
Predložená žiadosť p. Kalinajovej Anny z Robotníckej ulici o pridelenie bytu v Dome s opatrovateľskou 
službou. Menovaná žije sama v rodinnom dome a z dôvodu vysokého veku nezvláda prácu okolo 
rodinného domu. Nemá žiadnych príbuzných, je bezdetná vdova.  
 
Hlasovanie: Prítomní – 8,  Za – 8,  Proti – 0,  Zdržal sa - 0 
 
K bodu 3. Previerka zariadenie „ Maška“ a lokality Stará Maša  
Zápis z vykonanej previerky predložila a prečítala členka komisie Bc. Mosinová. 
 
K bodu 4. Deň Rómov  
Člen komisie Mgr. Válek predložil návrh na zabezpečenie programu – divadelné predstavenie. Na 
nacvičenie programu s rómskymi deťmi je neskoro. Po prejednaní s predloženým návrhom súhlasila aj 
Bc. Bucová, Mgr. Slovinská a PhDr. Papcun ako aj členovia komisie. Členky komisie sa zhodli na tom, 
že urobia aj výstavku z ručných prác rómskych detí, ktoré doručia do 5.4.2013. Výstavka bude vo 
vestibule, pred divadelnou sálou. Do plánu práce doplniť v septembri bod – nácvik programu na akciu 
– Deň rómov.  
 
K bodu 5. Rôzne  
Na záver zasadnutia sa predsedníčka komisie poďakovala prítomným členom za ich účasť. 
 
 
V Krompachoch dňa  18. 2. 2013 
 
 
 
Zapísal/a:  Božena Brutvanová     Oľga Dzimková 

referentka OOSaSV      predsedníčka  komisie 


