
Z á p i s n i c a    č. 9 

 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,   
konaného dňa 16. 8. 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: Silvia Zavadová 
   
Program:   

1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu 
2. Návrh VZN o zrušení VZN č. 3/1997 o Domovom poriadku 
3. Návrh VZN o prenajímaní mestských bytov 
4. Rôzne 

 

K bodu 1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu 
 
Komisia prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Maurerovej ulici. Zoznam žiadateľov 

o nájomný byt predložila p. Zavadová, z oddelenia majetku a regionálneho rozvoja.  

Žiadosť o pridelenie 3-izbového bytu – p. D. Šimáková 

Hlasovanie: Členovia komisie nehlasovali o pridelení nájomného bytu z dôvodu prešetrenia sociálnej 

situácie u žiadateľky. Po zistení skutkového stavu bude žiadosť opätovne prerokovaná v komisii. 

Žiadosť o pridelenie 1-izbového bytu – p. M. Medvec 

Hlasovanie: prítomní: 6     za: 5    proti: 0    zdržal sa: 1 

Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu – p. M. Hanušovský 

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

K bodu 2. Návrh VZN o zrušení VZN č. 3/1997 o Domovom poriadku 

Členom komisie bol predložený návrh, VZN o zrušení VZN č. 3/1997 o domovom poriadku. Dôvodom 

zrušenia predmetného VZN je jeho neaktuálnosť vzhľadom na skutočnosť, že mesto prestalo 

spravovať byty v meste Krompachy prostredníctvom BHMK. Návrh nového VZN, ktoré bude riešiť 

tento stav, pripraví konateľ BHMK p. Mgr. Kurta. 

Komisia zobrala na vedomie návrh na zrušenie. 

K bodu 3. Návrh VZN o prenajímaní mestských bytov 

Členom komisie bol predložený návrh, VZN o prenajímaní mestských bytov. Návrh predmetného VZN 

pripravilo oddelenie majetku a regionálneho rozvoja, ktoré spravuje mestské byty v bytovom dome na 

Maurerovej ul., na Námestí slobody a v Dome s opatrovateľskou službou.  

Komisia zobrala na vedomie návrh na schválenie predmetného VZN a odporúča jeho schválenie. 

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

 
Krompachoch dňa 16.8.2016 
 
 
Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ           predsedníčka  komisie 


