
Z á p i s n i c a    č. 7 

 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,   
konaného dňa 28. 9. 2015 

 
 

Prítomní:   Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 
Zahuranec Ján – podpredseda  komisie, poslanec MsZ 
Bátorová Marta. -  členka komisie 
Repaská Viera -  členka komisie 
Slobodníková Izabela – členka komisie 

 
Pozvaní:  Gaľová Margita – MsÚ Krompachy, odd. majetku a reg. rozvoja 
   Mgr. Stanislav Kurta, konateľ BHMK 
Program:   

1. Prerokovanie žiadosti o pridelenie nájomného bytu v bytovom dome A1  
na Maurerovej ulici 

2. Žiadosť o zníženie nájmu v bytovom dome A2 na Maurerovej ulici 
3. Informácia o prehodnocovaní nájomných zmlúv v 15 bytovej jednotke na Námestí 

slobody z dôvodu ukončenia doby nájmu k 31. 10. 2015.  
4. Rôzne   

 

K bodu 1. Prerokovanie žiadosti o pridelenie nájomného bytu v bytovom dome A1  
na Maurerovej ulici 
 

Pani Margita Gaľová z oddelenia majetku a regionálneho rozvoja predložila žiadosť o pridelenie 

nájomného 1-izbového bytu v bytovom dome Maurerova č. 61 na 1. poschodí. 

1. Mgr. Peter GOMOĽA,  

- Žiadateľ spĺňa podmienky na pridelenie bytu 

Hlasovanie : Prítomní - 5,  Za - 5,  Proti - 0,  Zdržal sa – 0 

2. Gabriela HORVÁTHOVÁ,  

- Žiadateľka spĺňa podmienky na pridelenie bytu 

 

Hlasovanie : Prítomní - 5,  Za - 0,  Proti - 5,  Zdržal sa – 0 

Komisia vzhľadom na to, že podmienky na pridelenie bytu žiadateľ spĺňa, komisia jednohlasne 

odporučila prideliť byt Mgr. Petrovi Gomoľovi.  

 K bodu 2. Žiadosť o zníženie nájmu v bytovom dome A2 na Maurerovej ulici 
 
Pani Margita Gaľová z oddelenia majetku a regionálneho rozvoja predložila žiadosť o zníženie 

nájomného, ktorú podala p. Kristína Karoľová z bytového domu A2 na Maurerovej ul. č. 62 z dôvodu 

výskytu plesní. K uvedenej problematike sa vyjadril Mgr. Kurta, konateľ BHMK, ktorý uviedol,  

že výskyt plesní je spôsobený nevhodným užívaním bytu – nesprávne vetranie. Z uvedeného titulu 

neodporúča vyhovieť žiadosti nájomkyne. Ako alternatívu ponúkol výmenu bytu, kým nebude 

uskutočnená oprava – výmena stierky, premaľovanie. 

Komisia odporúča písomne ponúknuť výmenu bytu, ktorý sa uvoľnil a neodporúča v súčasnosti 

znižovať nájomne. 

 



K bodu 3. Informácia o prehodnocovaní nájomných zmlúv v 15 bytovej jednotke na 
Námestí slobody z dôvodu ukončenia doby nájmu k 31. 10. 2015. 
Referentka odd. odd. majetku a reg. rozvoja Margita Gaľová oboznámila komisiu s aktuálnym stavom 
nájomných zmlúv v 15-bytovej jednotke na Námestí slobody. Z 15 bytov, 10-tim nájomníkom končia 
zmluvy. Z uvedených nájomníkov 8 spĺňajú podmienky na ďalšie predĺženie doby nájmu,  
v 2 prípadoch bude predĺžená nájomná zmluva na 1 rok. 
 
Komisia zobrala na vedomie informáciu o aktuálnom stave nájomných zmlúv v uvedenej bytovke. 
 
 

K bodu 4. Rôzne  

Komisia bola oboznámená s listom adresovaným na Rímskokatolícku cirkev – Biskupstvo Rožňava, 
v ktorom je uvedená prosba o pomoc pri riešení sociálnej situácie v rodine p. Pavolovej. 
Členovia komisie vykonajú šetrenie za účelom zistenie aktuálneho stavu. 

 
 
 
Na záver zasadnutia komisie sa predsedníčka  poďakovala všetkým prítomným za účasť.  

 

Krompachoch dňa 28.9.2015 
 
 
 
 
Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ           predsedníčka  komisie  

 

 

 


