
Z á p i s n i c a    č. 1 

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

konaného dňa 20. 2. 2019 

 
Prítomní:   Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

Derdáková Eva, Ing. – podpredsedníčka  komisie, poslankyňa MsZ 

Bátorová Marta – členka komisie 

Kraková Anna – členka komisie 

Repaská Viera -  členka komisie 

Slobodníková Izabela – členka komisie 

 

Pozvaní:   Dubiňák Dárius, Ing. – zástupca primátorky mesta 

   Silvia Zavadová – oddelenie majetku  

    

             
Program:   

1. Informácia o podaných žiadostiach o pridelenie nájomného bytu 

2. Plán činnosti komisie na 1. polrok 2019 - návrh 

3. Informácia o zabezpečení a poskytovaní sociálnych služieb mestom Krompachy  

4. Rôzne 

 

 

Na úvod predsedníčka komisie privítala členov komisie, predstavila novú podpredsedníčku komisie p. 

Ing. Evu Derdákovú. Vyslovila presvedčenie, že komisia bude pokračovať v rovnakom úsilí ako 

v minulom období a bude prínosom pre obyvateľov mesta.  

 

K bodu 1. Informácia o podaných žiadostiach o pridelenie nájomného bytu 

 

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

a o podaných žiadostiach. Taktiež informovala členov komisie, že mesto Krompachy neeviduje 

neplatičov v mestských nájomných bytoch. K 31.3.2019 sa uvoľní 3-izbový byt v 42bj. na Maurerovej 

ulici, podľa vyjadrenia správcu bytov ho bude treba zrekonštruovať, nakoľko sa v byte vyskytli plesne. 

Taktiež bude k 31.5.2019 uvoľnený 1-izbový byt v 15bj. na Námestí slobody. 

 

Žiadosť o pridelenie 1-izbového bytu – p. Ondrej Čuj, bytom Rázusová č. 41, Krompachy  

Žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol ako dôvod neúnosnú situáciu v súvislosti s neprispôsobivými 

občanmi žijúcimi v lokalite mesta, kde žiadateľ býva. 

Žiadateľ spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

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

Členovia komisie odporúčali prideliť 1-izbový byt v 15bj na ulici Námestie slobody žiadateľovi  

p. Ondrejovi Čujovi.  

 

Žiadosť o pridelenie 1-izbového bytu – p. Anna Figľarová, bytom Dolina č. 4, Krompachy  

Žiadateľka vo svojej žiadosti uviedla ako dôvod veľkú vzdialenosť od centra mesta. 

Žiadateľka spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

Členovia komisie odporúčali zaradiť žiadateľku do poradovníka žiadateľov o mestský nájomný byt. 

 

Žiadosť o pridelenie 1-izbového bytu – p. Miroslav Richnavský, bytom Kluknava 335  

Žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol ako dôvod záujem osamostatniť sa. 

Žiadateľ spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

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

Členovia komisie odporúčali prideliť 1-izbový byt v 15bj na ulici Námestie slobody žiadateľovi  

p. Miroslavovi Richnavskému.  

 

 

 

 



K bodu 2. Plán činnosti komisie na 1. polrok 2019 - návrh 
 

Členovia komisie prerokovali s chválili Plán činnosti práce na 1. polrok 2019. Plán práce komisie je 

informatívny, v priebehu roka sa mení podľa potreby. 

K bodu 3. Informácia o zabezpečení a poskytovaní sociálnych služieb mestom Krompachy 

 

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

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

9 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, z toho 4 formou opatrovateľskej služby  

a 5 v zariadení opatrovateľskej služby. Dve žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu formou 

opatrovateľskej služby budú riešené mimo pôsobnosti mesta, prostredníctvom neziskovej organizácie 

poskytujúcej opatrovateľskú službu. 

V rámci požičiavania zdravotných pomôcok boli zapožičané zdravotné pomôcky – chodítko 

s podperami (G-aparát), chodúľka a chodúľka s kolieskami. 

 

K bodu 4. Rôzne 

 

V rámci prípravy Dňa Rómov členovia komisie požiadali o účasť zástupcu Komunitného centra na 

najbližšom zasadaní komisie za účelom dohodnutia spolupráce pri organizovaní Dňa Rómov. 

PhDr. Papcun informoval členov komisie o žiadosti p. Šuhajdovej, ktorá sa obrátila na komisiu 

s prosbou o pomoc pri riešení jej sociálnej situácie a problému v súvislosti s realizáciou 

rekonštrukčných prác na bytovom dome v ktorom býva spolu so svojou rodinou.  

  

Krompachoch dňa 20.2.2019 

 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


