
Z á p i s n i c a    č. 9 

 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,   
konaného dňa 18. 11. 2015 

 
 

Prítomní:   Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 
Zahuranec Ján – podpredseda  komisie, poslanec MsZ 
Bátorová Marta – členka komisie 
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 ADOS-om. 
3. Spolupráca s NZZ - MUDr. Dzurová, MUDr. Bláhová. 
4. Žiadosť o pridelenie  bytu v bytovom dome na Maurerovej ulici 
5. Informácia o zámere OZ Deti Slnka – zriadenie denného stacionára  

 
 

K bodu 1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti. 
 
PhDr. Imrich Papcun oboznámil členov komisie so žiadosťami o zabezpečenie opatrovateľskej služby, 
resp. o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov. V uvedenom 
období bolo na Mestský úrad podaných spolu 4 žiadosti  – 1 opatrovateľská služba a 3 pre zariadenie 
pre seniorov. 
 

K bodu 2. Spolupráca s NZZ - MUDr. Dzurová, MUDr. Bláhová 
 
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. Žiadosť o pridelenie  bytu v bytovom dome na Maurerovej ulici 

Komisia prerokovala žiadosť o pridelenie 1- izbového nájomného bytu v bytovom dome Maurerova  

č. 61.  

Martin KORMOŠ,  

Žiadateľ spĺňa podmienky na pridelenie bytu 

Hlasovanie : Prítomní - 6,  Za - 6,  Proti - 0,  Zdržal sa – 0 

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

odporučila prideliť byt Martinovi Kormošovi.  

 
 



K bodu 4. Informácia o zámere OZ Deti Slnka – zriadenie denného stacionára  
  
Komisii bola poskytnutá informácia o záujme občianskeho združenia Deti slnka o rozšírenie 
poskytovania špecializovaného poradenstva a vytvorenie denného stacionára. Projektový zámer tvorí 
samostatnú prílohu zápisnice. 

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

 

Krompachoch dňa18.11.2015 
 
 
 
 
Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ           predsedníčka  komisie  

 

 

 


