
Z á p i s n i c a    č. 8 

 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,   
konaného dňa 19. 10. 2015 

 
 

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

 
Pozvaní: nikto 
   
Program:   

1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti. 
2. Spolupráca s NZZ - MUDr. Hojstričová, MUDr. Furman, MUDr.Vaščák  
3. Informácia o poskytovaní opatrovateľskej služby na území mesta Krompachy 
4. Rôzne                 

 
 

K bodu 1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti. 
 
Predsedníčka komisie oboznámila členov komisie s výsledkom previerky vykonanej dňa  
1. 10. 2015 v rodine p. Pavolovej. Zápis z previerky tvorí samostatnú prílohu zápisnice.  
PhDr. Papcun oboznámil členov komisie s možnosťami pomoci, ktorú je možné poskytnúť 
rodine prostredníctvom Mestského úradu. V zmysle VZN č. 2/2009 o postupe  
a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky 
sociálnej pomoci je možné taktiež poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc.  
Predsedníčka komisie taktiež uviedla ako možnosť požiadať o príspevok z Detskej nadácie 
mesta Krompachy.  
Všetky možnosti budú v spolupráci s členmi komisie a zamestnancom Mestského úradu, 
ktorý má na starosti agendu sociálnych vecí ponúknuté pani Pavolovej na zmiernenie 
negatívnej sociálnej situácie, v ktorej sa v súčasnosti nachádza. 
 

K bodu 2. Spolupráca s NZZ - MUDr. Hojstričová, MUDr. Furman, MUDr.Vaščák 
 
Predsedníčka na zasadanie komisie pozvala obvodných lekárov, ktorí majú v zdravotnej starostlivosti 

dospelých pacientov – aj v dôchodkovom veku. Účelom pozvania bolo nastavenie spolupráce  

pri komplexnom riešení sociálnej situácie starších občanov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou. 

Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť sa jednotliví lekári zo zasadania komisie ospravedlnili. 

K bodu 3. Informácia o poskytovaní opatrovateľskej služby na území mesta Krompachy 
 
PhDr. Imrich Papcun, zamestnanec MsÚ Krompachy, oboznámil komisiu s aktuálnym stavom 
poskytovania opatrovateľskej služby v meste Krompachy. V súčasnosti sa opatrovateľská služba 
poskytuje 28 klientom (11 DOS, 17 v byte klienta). Opatrovateľskú službu zabezpečuje  
6 opatrovateliek na plný úväzok. 
V meste Krompachy má záujem poskytovať opatrovateľskú službu aj Územný spolok Červeného 
kríža. Vzhľadom na dostatočné personálne kapacity, v súčasnosti neuvažuje Mesto Krompachy  
o  zabezpečovanie opatrovateľskej služby pre klientov, ktorí majú zmluvný vzťah s mestom 
Krompachy. 



 
Komisia zobrala na vedomie informáciu o aktuálnom stave poskytovania opatrovateľskej služby. 
 
 

K bodu 4. Rôzne  

Komisii bola poskytnutá informácia o záujme občianskeho združenia Deti slnka o rozšírenie 
poskytovania špecializovaného poradenstva a vytvorenie denného stacionára.  

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

 

Krompachoch dňa 19.10.2015 
 
 
 
 
Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ           predsedníčka  komisie  

 

 

 


