
Z á p i s n i c a    č. 5 

 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,   

konaného dňa 29. 5. 2017 

 
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 

   Anna Nemčíková – prednostka MsÚ 

            
Program:   

1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti. 
2. Prerokovanie žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
3. Previerky opatrovateľskej služby v domácnostiach a v DOSe 
4. Rôzne 

 
K bodu 1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 

 

PhDr. Papcun oboznámil členov komisie o podaných žiadostiach na posúdenie resp. zabezpečenie 

sociálnej služby. Za sledované obdobie bolo podaných 5 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu 

službu (3 opatrovateľská služba, 2 ústavné zariadenie – ZpS a ZOS).  

 

K bodu 2. Prerokovanie žiadosti o pridelenie nájomného bytu  

Komisia prerokovala žiadosť o pridelenie 2-izbového nájomného bytu.  

Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu – p. Mária Badaničová, bytom Krompachy 

Nakoľko v súčasnosti nie je voľný 2-izbový nájomný byt a žiadateľka neuviedla inú alternatívu, komisia 

odporúča zaradiť žiadateľku do evidencie čakateľov o pridelenie bytu. V prípade uvoľnenia 2-izbového 

bytu, bude žiadateľka vyzvaná o opätovné doloženie všetkých relevantných podkladov k prerokovaniu 

žiadosti. 

K bodu 3. Previerky opatrovateľskej služby v domácnostiach a v DOSe  

Členovia komisie vykonali v dňoch 4.5. 2017 – 22.5.2017 previerky u klientoch, ktorým mesto 

zabezpečuje opatrovateľskú službu.  

Jednotlivé zápisy z vykonaných previerok tvoria samostatnú prílohu k zápisnici. 

K bodu 4. Rôzne 

Prednostka MsÚ Anna Nemčíková informovala o probléme s umiestnením žiakov, ktorí skončili  

7. ročník na ZŠ s MŠ na Ul. SNP Krompachy. Pani riaditeľka základnej školy, navrhla prerozdeliť 

žiakov, ktorí by mali nastúpiť v šk. roku 2017/2018 do 8. ročníka medzi Základnú školu  

na Ul. Maurerova a Základnú školu na Ul. Zemanská.  

Členovia komisie boli oboznámení s návrhom riešenia vytvorenia malotriedky pre 8 žiakov s navýšením 

rozpočtu pre Základnú školu na Ul. SNP v Krompachoch na prevádzku triedy, tak aby mohli žiaci 

pokračovať v štúdiu na predmetnej ZŠ. 

Predmetný návrh zobrala komisia na vedomie. 

 

Krompachoch dňa 29.5.2017 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ           predsedníčka  komisie 


