
Z á p i s n i c a    č. 12 

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

konaného dňa 4. 12. 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 

    

            
Program:   

1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 

2. Informácia o podaných žiadostiach o pridelenie nájomného bytu 

3. Návrh rozpočtu na rok 2018 – prerokovanie 

4. Návrh Zmluvy o odvoze komunálneho odpadu pre rok 2018 – prerokovanie 

5. Zásady poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov – úprava 

6. Rôzne 

 

 

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.  

Bola podaná informácia o riešení sociálnej situácie p. Suka. Menovaný má vybavený nový občiansky 

preukaz, podaná žiadosť o priznanie dávky sociálnej pomoci, dávky sociálneho zabezpečenie – 

dôchodok. Podaná žiadosť na VÚC – domov sociálnych služieb. 

 

K bodu 2. Informácia o podaných žiadostiach o pridelenie nájomného bytu 

 

Komisii bola poskytnutá informácia o podaných žiadostiach na pridelenie nájomného bytu, resp. podaná 

informácia o aktuálnom stave obsadenosti nájomných bytov. 

Boli doručené 2 žiadosti o pridelenie nájomného bytu – p. Valenčíková a p. Slivová- Nakoľko nespĺňali 

podmienky na pridelenie bytu, komisia nehlasovala. 

Výpoveď z nájmu podali p. Dzimko a p. Mgr. Vdovjaková – v súčasnosti beží výpovedná doba, ktorá 

je trojmesačná. 

 
K bodu 3. Návrh rozpočtu na rok 2018 – prerokovanie 

 

Predsedníčka komisie informovala o návrhu rozpočtu na rok 2018. Členovia komisie prešli jednotlivé 

rozpočtové kapitoly a oboznámili sa s návrhom rozpočtu. 

 

Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu odporúča schváliť návrh 

rozpočtu v predkladanom znení. 

 
 

 

 

 

 

 



K bodu 4. Návrh Zmluvy o odvoze komunálneho odpadu pre rok 2018 – prerokovanie 

 

Predsedníčka komisie informovala o návrhu ROČNEJ ZMLUVY O ZBERE, ODVOZE, 

ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU A VÝKONU INÝCH ČINNOSTÍ č. 19/2018.  

 

Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu odporúča schváliť 

predkladanú zmluvu so spoločnosťou Ekover s.r.o, so sídlom v Spišských Vlachoch. 
 

 

K bodu 5. Zásady poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov – úprava 

 

PhDr. Papcun predložil návrh úpravy Zásad poskytovania finančného príspevku na stravovanie 

dôchodcov. 

 

Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu odporúča schváliť Zásady 

poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov v predkladanom znení. 
 

 

K bodu 6. 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 4.12.2017 

 

 

 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


