
Z á p i s n i c a    č. 11 

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

konaného dňa 15. 11. 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:   Stanislav Barbuš – zástupca primátorky 

   Anna Nemčíková – prednostka MsÚ 

            
Program:   

1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 

2. Informácia o poskytovaných sociálnych službách mestom Krompachy 

3. Spolupráca s NZZ – MUDr. Dzurová, MUDr. Vaščák, MUDr. Furman,  

MUDr. Hojstričová 

 

 

K bodu 1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 

 

PhDr. Papcun oboznámil členov komisie o podaných žiadostiach o posúdení odkázanosti na sociálnu 

službu formou opatrovateľskej služby, resp. pobytovou formou. Za sledované obdobie boli podané spolu 

3 žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu formou opatrovateľskej služby. Žiadosť 

o zabezpečenie opatrovateľskej služby podali 2 občania. 

V súčasnosti je v štádiu riešenia p. Suk, ktorý je občanom mesta a ocitol sa v nepriaznivej sociálnej 

situácii. Na riešení sa podieľajú aj sociálni pracovníci mesta Krompachy – vybavenie OP, vybavenie 

dávky v hmotnej núdzi, resp. dávky dôchodkového zabezpečenia. 

 

K bodu 2. Informácia o poskytovaných sociálnych službách mestom Krompachy 

PhDr. Papcun informoval členov komisie o registrácii novej sociálnej služby – požičiavanie 

pomôcok. Podmienky poskytovania tejto služby sú uvedené vo VZN č. 1/2017 o úhradách  

za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy. Uvedená 

sociálna služba je registrovaná od 1.11.2017. 

PhDr. Papcun podal informáciu o aktuálnom stave zabezpečenia opatrovateľskej služby 

v meste. V súčasnosti mesto zamestnáva 9 opatrovateliek a zabezpečuje opatrovateľskú službu 

pre 40 klientov. 

 
K bodu 3. Spolupráca s NZZ – MUDr. Dzurová, MUDr. Vaščák, MUDr. Furman,  

MUDr. Hojstričová 

 

Predsedníčka komisie informovala o spolupráci s jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 

pôsobiacimi na území mesta Krompachy. Obvodní lekári v prípade potreby kontaktujú priamo 

zamestnanca MsÚ – oddelenie sociálnych vecí, prípadne sociálnych pracovníkov mesta Krompachy  

za účelom riešenia sociálnej situácie pacientov. 

  

 

Krompachoch dňa 15.11.2017 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


