
Z á p i s n i c a    č. 7 

 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,   
konaného dňa 27. 6. 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:  
   
Program:   

1. Prerokovanie materiálu – Miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z.z. 
o miestnom poplatku za rozvoj 

2. Rôzne 
 
 

K bodu 1. Prerokovanie materiálu – Miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z.z. 
o miestnom poplatku za rozvoj 

 
Komisia prerokovala návrh na zavedenie nového poplatku v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z 

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Členom komisie bola 

predložená základná informácia o predmete poplatku. Zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2016. 

Členovia komisie sa zhodli, že v súčasnosti by išlo o ďalšie daňové zaťaženie najmä pre 

podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta.    

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

Komisia neodporúča zaviesť miestny poplatok za rozvoj. 

K bodu 2. Rôzne 
 
Členovia komisie schválili plán práce na II. polrok 2016. Plán práce komisie je informatívny, v priebehu 

roka sa podľa potreby mení. 

Komisia sa zaoberala možnosťou zakúpenia a následného zapožičiavania zdravotných pomôcok 

(chodítka, podložný stolček, barle...) pre občanov mesta. Dôvodom je narastajúci počet prípadov, 

kedy občania po úraze, resp. počas choroby sú odkázaní na používanie zdravotných pomôcok. 

Zapožičiavanie má slúžiť na preklenutie obdobia, kým si občan zadováži konkrétnu pomôcku 

prostredníctvom zdravotnej poisťovne, čo v mnohých prípadoch môže trvať aj niekoľko týždňov 

(schválenie, objednanie, dodanie). Komisia doporučuje Mestskému zastupiteľstvu vyhradiť finančné 

prostriedky pre tento účel v budúcom roku, prípadne podľa finančných možností už v tomto roku, 

a zapracovať mechanizmus zapožičiavania zdravotných pomôcok pre občanov mesta do všeobecno-

záväzného nariadenia mesta Krompachy.     

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

 
 
Krompachoch dňa 27.6.2016 
 
 
 
Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ           predsedníčka  komisie 


