
Z á p i s n i c a  č. 4/2019 

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

konaného dňa 17. 4. 2019 

 
Prítomní:   Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

Bátorová Marta – členka komisie 

Kraková Anna – členka komisie 

Repaská Viera -  členka komisie 

Slobodníková Izabela – členka komisie 

Zahuranec Ján, Ing. – člen komisie 

 

Neprítomní:  Derdáková Eva, Ing. – podpredsedníčka komisie 

 

Pozvaní:   Dubiňák Dárius, Ing. – zástupca primátorky mesta 

   Zavadová Silvia – odd. majetku a regionálneho rozvoja    

          
Program:   

1. Informácia o podaných žiadostiach o pridelenie nájomného bytu 

2. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019 - prerokovanie 

3. Rôzne 

 

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

Pani Zavadová informovala členov komisie o podaných žiadostiach o pridelenie nájomného bytu  

na ulici Maurerova, Krompachy. 

 

Žiadosť o pridelenie 1-izbového bytu – p. Viazanková Dominika, bytom Nábrežná 14, Vrútky  

Žiadateľka spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

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

Členovia komisie odporúčali prideliť 1-izbový byt na ulici Maurerova žiadateľke p. Dominike 

Viazankovej.  

 

Žiadosť o pridelenie 3-izbového bytu – p. Simona Šenkýř, bytom Krompachy  

Žiadateľka nespĺňa podmienky pre pridelenie bytu, preto komisia nehlasovala.  

 

Žiadosť o pridelenie 3-izbového bytu – p. Jozef Varga, bytom Kolinovce 150  

Žiadateľ spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

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

Členovia komisie odporúčali prideliť 3-izbový byt na ulici Maurerova žiadateľovi p. Jozefovi Vargovi.  

 

 

K bodu 2. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019 - prerokovanie 
Členovia komisie sa opätovne oboznámili s materiálom, ktorý bude predložený na najbližšie rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch v súvislosti s prideľovaním dotácií z rozpočtu mesta. Pre rok 

2019 boli v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky vo výške 70.000 EUR. Požadovaná výška 

dotácií na rok 2019 je v celkovej výške 120.606 EUR.  

 

Členovia komisie odporúčajú poslancom MsZ v Krompachoch schváliť dotácie pre jednotlivé 

organizácie podľa navrhovaného rozpisu, ktorý tvorí samostatnú prílohu Zápisnice. 

 

K bodu 3. Rôzne 

Predsedníčka komisie popriala všetkým členom pokojné prežitie nadchádzajúcich Veľkonočných 

sviatkov. 

 

Krompachoch dňa 17.4.2019 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


