
Z á p i s n i c a    č. 3 

 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,   
konaného dňa 16. 3. 2016 

 
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: p. Gaľová – MsÚ Krompachy 
   
Program:   

1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti. 
2. Previerky rómskych lokalít - Banícka štvrť, Hornádska, Družstevná, Rázusová 
3. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – Maurerova ul. 
4. Prerokovanie dotácií na rok 2016 
5. Rôzne 

 

K bodu 1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 
Sociálna komisia sa zaoberala prípadom p. Heleny Ďaľákovej, ktorá toho času žije v rozpadnutom 

dome v okrajovej časti mesta za Nemocnicou. Vzhľadom na zhoršený zdravotný stav a podmienky 

v akých žije, komisia navrhla riešiť sociálnu situáciu menovanej umiestnením v zariadení sociálnych 

služieb. PhDr. Papcun oboznámil členov komisie s postupom vybavenia umiestnenia menovanej do 

zariadenia. K tomu je potrebné zabezpečiť lekárske nálezy a potvrdenie o príjme menovanej.   

K bodu 2. Previerky rómskych lokalít – Banícka štvrť, Hornádska, Družstevná, Rázusová 
Členky komisie p. Dzimková a p. Bátorová vykonali dňa 14.3.2016 previerku v lokalite Banícka štvrť. 

Členovia komisie Ing. Zahuranec a p. Slobodníková vykonali previerku dňa 15.3.2016 previerku 

v lokalitách Rázusová ul., Družstevná, Hornádska ul. Zápis z jednotlivých previerok tvorí samostatnú 

prílohu Zápisnice.  

K bodu 3. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 
p. Gaľová predložila 3 žiadosti na pridelenie 2-izbového nájomného bytu v bytovom dome A1 na 

Maurerovej ul.  

1. Silvia Lehrerová 

V čase podania žiadosti žiadateľka spĺňala podmienky na pridelenie nájomného bytu. 

Hlasovanie: prítomní: 6     za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

2. Ing. Ľubomíra Keriová 

V čase podania žiadosti žiadateľka spĺňala podmienky na pridelenie nájomného bytu. 

Hlasovanie: prítomní: 6     za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

3. Ivan Slaninák 

V čase podania žiadosti žiadateľ nespĺňal podmienky na pridelenie nájomného bytu. Vzhľadom na 

pracovné zaradenie, je možné udeliť výnimku. Žiadateľ bude s touto možnosťou oboznámený. 

V prípade udelenia výnimky komisia odporúča prideliť byt menovanému. 

Hlasovanie: prítomní: 6     za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

 
 



K bodu 4. Prerokovanie dotácii na rok 2016 
Komisia bolo oboznámená s návrhom rozdelenia dotácií na rok 2016 pre športové a iné organizácie 

ktoré požiadali o dotáciu na svoju činnosť. Taktiež členovia obdŕžali súhrny prehľad poskytnutých 

dotácií za roky 2008 – 2015.  

Návrh rozdelenia dotácií na rok 2016 tvorí samostatnú prílohu Zápisnice.  

K bodu 5. Rôzne 
Neboli predložené ani prerokované žiadne ďalšie materiály.  
 

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

 
 
Krompachoch dňa 16.3.2016 
 
 
 
 
 
Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ           predsedníčka  komisie 


