
Z á p i s n i c a    č. 32 

 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,  
konaného dňa 9. 9. 2013 

 

Prítomní:    Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ, 
Čiasnoha Samuel – podpredseda komisie, poslanec MsZ- ospravedlnený, 
Kraková Anna - členka komisie, 
Mosinová Anna, Mgr. -  členka komisie, 
Repaská Viera -  členka komisie, 
Slobodníková Izabela – členka komisie, 
Válek Jozef, Mgr. - člen komisie- ospravedlnený. 

Za mestský úrad: Ing. Ján Ivančo, vedúci OOSaSV, 
   Margita Gáľová, referentka OMaRR. 

 
 
Program:  

1. Kontrola plnenia úloh. 
2. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti. 
3. Bytová problematika v meste. 
4. Zabezpečenie programu - Deň Rómov 2014 
5. Rôzne.  
 
K bodu 1. Kontrola plnenia úloh 
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka Oľga Dzimková, ktorá privítala prítomných členov komisie. 
Skonštatovala, že doposiaľ vytýčené úlohy a previerky boli vykonané.  
 
K bodu 2. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti. 
Zapisovateľka komisie informovala členov o umiestnení pána A. K. do Zariadenia podporovaného bývania. 
Toho času je v Resocii  a do konca týždňa bude umiestnený v ZPB. Žiadosť o opatrovateľskú službu pre pani    
Z. J. je vypísaná. Je potrebné doložiť papiere od obvodného lekára a priložiť najnovšie lekárske nálezy.    
 
K bodu 3. Bytová problematika v meste. 
K prejednaniu tohto bodu bola prizvaná pracovníčka Oddelenia majetku a regionálneho rozvoja MsÚ, ktorá      
má na starosti bytovú agendu. Uviedla, že toho času nemáme voľné nájomné byty. Eviduje dve žiadosti            
na pridelenie nájomného bytu - 1. Ján Seman, Slovinky 505 a 2. Katarína Kandrová, Krompachy, Slovinská č. 7. 
 
K bodu 4. Zabezpečenie programu - Deň Rómov 2014. 
Tento rok bol problém so zabezpečením programu na Deň Rómov. Členovia komisie sa rozhodli už teraz je 
potrebné osloviť riaditeľov základných škôl a požiadať ich o spoluprácu. Túto úlohu zabezpečí predsedníčka 
komisie.  
 
K bodu 5. Rôzne. 
Vedúci sociálneho oddelenia uviedol, že slečna J. M. , ktorá je umiestnená v Plešivci, bude prepustená po troch 
mesiacoch. Matka sa o ňu zo zdravotných dôvodov nemôže postarať, opatrovateľskú službu odmietajú. Mestský 
úrad rieši umiestnenie v zariadení, kde je aj jej brat. Je druhá v poradovníku.  
 
Na záver zasadnutia sa predsedníčka komisie poďakovala členom komisie za účasť. 

 

V Krompachoch dňa 9. 9. 2013 
 
 
Zapísala:  Božena Brutvanová          Dzimková Oľga 



referentka opatrovateľskej služby     predsedníčka  komisie  


