
Z á p i s n i c a    č. 10 

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

konaného dňa 15. 10. 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 

   Silvia Zavadová – oddelenie majetku  

    

             
Program:   

1. Vyhľadávanie občanov 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 bolo podaných  

8 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, z toho 5 formou opatrovateľskej služby  

a 3 v zariadení pre seniorov.  

Žiadosť o posúdenie odkázanosti podali aj súrodenci p. Badaničová a p. Majchrovič, ktorí mali záujem 

o zabezpečenie sociálnej služby v Dome s opatrovateľskou službou. Žiadosť podal aj . Žigmund, ktorý 

taktiež prejavil záujem o zabezpečenie opatrovateľskej služby v Dome s opatrovateľskou službou. 

Členovia komisie odporúčali v prípade kladného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vyhovieť 

žiadostiam a v prípade voľných miest prideliť byt v Dome s opatrovateľskou službou menovaným. 

 

K bodu 2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie bytu 
 

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

bytu. 

  

Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu – p. Pavol Pavličko, bytom, SNP 5, Krompachy.  

Žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol, že byt by užíval spolu so svojou manželkou a dieťaťom. 

Žiadateľ spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

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

 

Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu – p. Pišová Zita, bytom Krompachy, Kluknava 584 

Žiadateľka uviedla v žiadosti rodinné a osobné dôvody, v žiadosti bolo uvedené že byt by obývala matka 

spolu s deťmi. 

Žiadateľka spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

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

  
Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu – p. Jozef Berthoty, bytom Krompachy, Richnava 196 

Žiadateľ uviedol v žiadosti že byt by užíval spolu so svojou partnerkou, majú záujem osamostatniť sa 

od rodičov. 

Žiadateľ spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

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

 



Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu v bytovom dome na Ul. 29. augusta – p. Gožo Ján, bytom 

Krompachy, bez udania ulica 

Žiadateľ uviedol v žiadosti, že uvedený byt obýva jeho matka, ktorá sa sťahuje a on má záujem 

pokračovať v nájomnom vzťahu.  

Žiadateľ spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

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

Členovia komisie odporúčali prideliť nájomný byt žiadateľovi a uzatvoriť s ním novú nájomnú zmluvu.  

 

Žiadosť o pridelenie 1-izbového bytu – p. Tomáš Kakalejčík, bytom Krompachy, Slovinky 328 

Žiadateľ uviedol v žiadosti rodinné dôvody. 

Žiadateľ nespĺňa podmienky pre pridelenie bytu. 

Pani Zavadová uviedla, že žiadateľovi udelila výnimku primátorka mesta.  

Členovia komisie zobrali na vedomie uvedenú informáciu a o pridelení bytu žiadateľovi nehlasovali.  

 

 
K bodu 3. Rôzne 

 

Členka komisie p. Slobodníková sa informovala o možnosti poskytnutia pomoci rodine Majchrovičovej, 

Slovinská ulica. PhDr. Papcun uviedol, že menovaných oslovil a ponúkol im možnosti na riešenie ich 

zlej sociálnej situácie. Menovaní podali žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu formou 

opatrovateľskej služby.  

Ďalej uviedol, že bola podaná žiadosť o zapožičanie zdravotnej pomôcky – mechanický invalidný vozík. 

Nakoľko je vozík k dispozícii, žiadateľ bude v najkratšom možnom čase uspokojený a pomôcka bude 

vydaná k užívaniu. 

 

  

 

Krompachoch dňa 15.10.2018 

 

 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


