
Z á p i s n i c a    č. 4 

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

konaného dňa 18. 4. 2018 

 
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:   Anna Nemčíková – prednostka MsÚ Krompachy 

   Silvia Zavadová – odd. majetku a regionálneho rozvoja 

             
Program:   

1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 

2. Previerka rómskych lokalít – Hornádska, Družstevná, Rázusová, Stará Maša, Banícka štvrť 

3. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu 

4. Dotácie z rozpočtu mesta – žiadosti 

5. Organizačná štruktúra, návrh zloženia, náplne činnosti a harmonogramu prác komunitného 

plánovania mesta Krompachy 

 

K bodu 1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 

 

PhDr. Papcun oboznámil členov komisie s podanými žiadosťami o posúdenie odkázanosti na sociálnu 

službu, resp. žiadosťami o zabezpečenie sociálnej služby. Za sledované obdobie bolo začaté 

poskytovanie opatrovateľskej služby v jenom prípade. Neboli podané žiadne nové žiadosti o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu.  

 

K bodu 2. Previerka rómskych lokalít – Hornádska, Družstevná, Rázusová, Stará Maša, Banícka 

štvrť 
 

Členovia komisie vykonali dňa 5. 4. 2018 previerku v lokalitách so sociálne vylúčenými komunitami. 

Zápis z previerky tvorí samostatnú prílohu Zápisnice. 
 
K bodu 3. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu  

 

Pani Silvia Zavadová oboznámila členov komisie o aktuálnom stave obsadenosti nájomných bytov.  

Od 1.5.2018 dôjde k uvoľneniu dvoch 3-izbových nájomných bytov a od 1.6.2018 jedného 2-izbového 

bytu na Maurerovej ulici. V Dome s opatrovateľskou službou sú voľné dva 1-izbové a jeden 2-izbový 

byty osobitného určenia určené pre výkon opatrovateľskej služby. 

 

Komisii neboli predložené žiadne nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu. 

 

K bodu 4. Dotácie z rozpočtu mesta 

 

Členovia komisie sa oboznámili so žiadosťami o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta. Schválené 

rozpočtové prostriedky na rok 2018 predstavujú čiastku 69 000 €. Celková požadovaná suma na 

projekty je v čiastke 81 770 €.  

Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu necháva na zvážení 

Mestského zastupiteľstva konečné prerozdelenie dotácie medzi jednotlivé subjekty. 
 

 

 



K bodu 4. Organizačná štruktúra, návrh zloženia, náplne činnosti a harmonogramu prác 

komunitného plánovania mesta Krompachy 

 

Komunitný plán sociálnych služieb zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti 

sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode v novom programovom období, určuje 

potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové 

podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie.  

 

Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompachy 2010 - 2018 bude spracovaná 

zamestnancami Mestského úradu. Spracovanie nebude mať dopad na rozpočet mesta.  

Organizačná štruktúra, návrh zloženia, náplne činnosti a harmonogramu prác komunitného plánovania 

mesta Krompachy tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 

 

 

Krompachoch dňa 18.4.2018 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


