
Z á p i s n i c a    č. 10 

 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,   
konaného dňa 27. 9. 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 – odd. majetku a regionálneho rozvoja 
   Alena Ontková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
    
Program:   

1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 
2. Bytová problematika v meste 
3. Spolupráca s ÚPSVaR – kompenzácie pre ŤZP 
4. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu 

 
K bodu 1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 
 
Komisia sa oboznámila so situáciou v rámci poskytovania sociálnej starostlivosti v meste Krompachy. 
PhDr. Imrich Papcun oboznámil členov komisie so žiadosťami o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu – opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby.  
 
K bodu 2. Bytová problematika v meste 
 

Členovia komisie sa oboznámili so správou o bytovej situácii v meste Krompachy, ktorú podala  

p. Zavadová z odd. majetku a regionálneho rozvoja. V súčasnosti sú všetky nájomné byty v 42b 

jednotke obsadené nájomníkmi. Po prehodnotení nájmu sa niektoré nájomné byty uvoľnia a budú 

pridelené žiadateľom o nájomný byt.  

Predsedníčka komisie iniciovala prieskum v nájomnom byte p. Križku z dôvodu, že na uvedenom byte 

je znížené nájomné z dôvodu výskytu pliesni. V prípade, že problém bol odstránený, bude výška 

nájomného prehodnotená. 

K bodu 3. Spolupráca s ÚPSVaR – kompenzácie pre ŤZP 
 
Komisia sa oboznámila s problematikou poskytovania rôznych kompenzácii pre občanov so ťažkým 
zdravotným postihnutím. Informácia podala p. Ing. Ontková z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 
ktorá oboznámila členov komisie s postupom a podmienkami pri získavaní jednotlivých kompenzácii.  
 
K bodu 4. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu 
 
Komisia prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Maurerovej ulici.  

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

Členovia komisie po prešetrení sociálnej situácie u p. šimákovej odporúčali prideliť byt a uzatvoriť 

nájomnú zmluvu na 1 rok.  

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

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

Krompachoch dňa 27.9.2016 
 
 
Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ           predsedníčka  komisie 


