
Z á p i s n i c a    č. 11 

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

konaného dňa 14. 11. 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 mesta 

   Silvia Zavadová – oddelenie majetku  

    

             
Program:   

1. Vyhľadávanie občanov na pomoc spoločnosti 

2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu 

3. Činnosť komunitného centra 

4. Rôzne 
 

K bodu 1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 

 

PhDr. Papcun oboznámil členov komisie so sociálnou situáciou p. Juščákovej, ktorej ja zabezpečovaná 

opatrovateľská služby v Dome s opatrovateľskou službou. Vzhľadom na zdravotný stav, kedy už 

poskytovanie opatrovateľskej služby nepostačuje, bolo zo strany sociálneho oddelenia Mestského úradu  

navrhnuté, aby menovanej bola ďalej zabezpečovaná sociálna služba pobytovou formou v niektorom zo 

zariadení sociálnych služieb. Preverením dostupnosti bolo zistené, že voľné miesto je v Zariadení 

opatrovateľskej služby v Gelnici. Na základe toho, začalo mesto konať vo veci posúdenia odkázanosti 

na sociálnu službu pobytovou formou a podniklo kroky k umiestneniu klientky v danom zariadení. 

 

K bodu 2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie bytu 
 

Pani Silvia Zavadová oboznámila členov komisie o podaných žiadostiach o pridelenie nájomného 

bytu. V sledovanom období nebola podaná ani jedna žiadosť o pridelenie nájomného bytu. Ďalej 

uviedla, že k 31.12.2018 sa uvoľnia 1-izbové byty v 15bj na Námestí slobody a v 42bj. Na Maurerovej 

ulici. 

  

K bodu 3. Činnosť komunitného centra 

 

PhDr. Papcun informoval členov komisie o činnosti komunitného centra na Hornádskej ulici. 

Komunitné centrum má v súčasnosti plný stav čo sa týka personálneho obsadenia, tj. Odborný garant 

komunitného centra, odborný pracovník komunitného centra a pracovník komunitného centra. 

Otváracia doba je v čas od 7:00 – 15:00 hod. Klienti KC sú prevažne deti a mládež z lokality Hornádska 

ulica, ktorá je najbližšie ku KC. 

 

K bodu 4. Rôzne 

 

Predsedníčka komisie p. Dzimková poďakovala všetkým členom komisie za spoluprácu počas celého 

volebného obdobia, popriala im veľa úspechov a vyjadrila presvedčenie, že činnosť komisie bude 

pokračovať rovnako intenzívne aj v ďalšom období a bude prínosom pre občanov mesta. 

  

Krompachoch dňa 14.11.2018 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


