
Z á p i s n i c a    č. 12 

 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,   
konaného dňa 13. 12. 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. Informácia o nájomných bytoch – p. Zavadová 
3. Rôzne 

 
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. 
Z uplynulý mesiac boli podané 4 žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – 2  
pre opatrovateľskú službu a 2 pre zariadenie pre seniorov. V dvoch prípadoch bolo začaté 
poskytovanie opatrovateľskej služby v byte klienta. V jednom prípade bolo ukončené poskytovanie 
opatrovateľskej služby z dôvodu úmrtia klienta. 
 
K bodu 2. Informácia o nájomných bytoch 
 
Komisia prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Maurerovej ulici č. 61.  

Žiadosť o pridelenie 3-izbového bytu B1/1 – p. B. Žrobeková, bytom Slovinky 

Žiadateľka spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

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

Žiadosť o pridelenie 3-izbového bytu A4/16 – p. S. Korabská, bytom Spišské Vlachy 

Žiadateľka spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

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

 

K bodu 3. Rôzne 
 

Predsedníčka komisie poďakovala všetkým členom komisie za aktívnu prácu počas celého roka, 

vyslovila presvedčenie, že v rovnakom nasadení budú členovia pracovať aj v ďalšom roku. Popriala 

všetkým prítomným príjemné prežitie Vianočných sviatkov a zaželala všetko dobré do nového roka.  

 
Krompachoch dňa 13.12.2016 
 
Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ           predsedníčka  komisie 


