
Z á p i s n i c a    č. 6 

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

konaného dňa 5. 6. 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:   Stanislav Barbuš – zástupca primátorky 

   Silvia Zavadová – odd. majetku a regionálneho rozvoja 

             
Program:   

1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 

2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu 

3. Rôzne 

 

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 nebolo začaté 

poskytovanie opatrovateľskej služby. Neboli podané žiadne nové žiadosti o posúdenie odkázanosti  

na sociálnu službu formou opatrovateľskej služby.  

 

K bodu 2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu 
 

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

na Maurerovej ulici sú voľné tri 3-izbové nájomné byty. V Dome s opatrovateľskou službou sú voľné 

dva 1-izbové a jeden 2-izbový byty osobitného určenia určené pre výkon opatrovateľskej služby. 

 

Komisia prerokovala žiadosť o pridelenie nájomného bytu na Maurerovej ulici: 

Žiadosť o pridelenie 3-izbového bytu – p. Mária Kleščová, bytom, Olšavka 

Žiadateľka spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

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

Členovia komisie odporúčali prideliť 3-izbový byt žiadateľovi p. Márii Kleščovej.  

 

Žiadosť o pridelenie 3-izbového bytu – p. Marek Valenčík, bytom Krompachy 

Žiadateľ nespĺňa podmienky pre pridelenie bytu z dôvodu prekročenia príjmu.  

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

Členovia komisie odporúčali udeliť výnimku a prideliť 3-izbový byt žiadateľke p. Marekovi 

Valenčíkovi.  

 

K bodu 3. Rôzne 

 

Členovia komisie sa dohodli, že ďalšie plánované rokovanie bude v mesiaci august, pred rokovaním 

Mestského zastupiteľstva. Vo výnimočnom prípade bude zvolaná komisia podľa potreby. 

 

Krompachoch dňa 5.6.2018 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


