
Z á p i s n i c a    č. 11 

 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,   
konaného dňa 23. 11. 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 
    
    
Program:   

1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 
2. Spolupráca s ADOS-om. 
3. Spolupráca s NZZ - MUDr. Dzurová 
4. Informácia o nájomných bytoch – p. Zavadová 

 
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. Spolupráca s ADOS-om 
 

p. Pačanová z ADOSu sa ospravedlnila zo zasadnutia komisie. Informácie o činnosti ADOSu 

predniesla predsedníčka komisie p. Dzimková. Informovala členov komisie o činnosti ADOSu v meste 

Krompachy a o spolupráci so sociálnym oddelením Mestského úradu v Krompachoch.  

K bodu 3. Spolupráca s NZZ – MUDr. Dzurová 
 
MUDr. Dzurová sa ospravedlnila zo zasadnutia komisie. Členovia sa dohodli, že oslovia  
MUDr. Dzurovú v priebehu nasledujúceho roka a pozvú ju opätovne na zasadnutie komisie. 
 
K bodu 4. Informácia o nájomných bytoch – p. Zavadová 
 
Komisia prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Maurerovej ulici č. 61.  

Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu C2/6 – p. V. Magda, bytom Kluknava 

Žiadateľ spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

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

Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu – p. M. Gregová, bytom Prakovce 

Žiadateľka nespĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

Členovia vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľka nespĺňa podmienky na pridelenie bytu nehlasovali. 

 



Žiadosť o pridelenie 1-izbového bytu – p. J. Slivková, bytom Krompachy 

Žiadateľka nespĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

Členovia vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľka nespĺňa podmienky na pridelenie bytu nehlasovali. 

 

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

 
 
Krompachoch dňa 23.11.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ           predsedníčka  komisie 


