
Z á p i s n i c a  č. 7/2019 

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

konaného dňa 14. 8. 2019 

 
Prítomní:   Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

Derdáková Eva, Ing. – podpredsedníčka komisie 

Bátorová Marta – členka komisie 

Kraková Anna – členka komisie 

Repaská Viera -  členka komisie 

Slobodníková Izabela – členka komisie 

Zahuranec Ján, Ing. – člen komisie 

 

Neprítomní:  - 

 

Pozvaní:             
   
Program:   

1. Informácia o zabezpečení opatrovateľskej služby  

2. Návrh plánu činnosti na 2. polrok 

3. Rôzne 

 

K bodu 1. Informácia o zabezpečení opatrovateľskej služby  
PhDr. Imrich Papcun informoval členov komisie o zabezpečovaní opatrovateľskej služby v meste 

Krompachy. V sledovanom období boli podané 2 žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

formou opatrovateľskej služby a zároveň o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome 

s opatrovateľskou službou, Lorencova č. 12.  

 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu osobitného určenia v Dome s opatrovateľskou službou, 

Lorencovač. 12 – p. Margita Gajdošová, bytom Lorencova č. 9, Krompachy  

Žiadateľka spĺňa podmienky pre pridelenie bytu - vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na 

sociálnu službu formou opatrovateľskej služby.  

Hlasovanie: za: 7 proti: 0  zdržal sa: 0 

Členovia komisie odporúčali prideliť 1-izbový byt v Dome s opatrovateľskou službou na ulici 

Lorencova č. 12 žiadateľke p. Margite Gajdošovej.  

 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu osobitného určenia v Dome s opatrovateľskou službou, 

Lorencovač. 12 – p. Oľga Frankovičová, bytom Stará cesta č. 1, Krompachy  

Žiadateľka spĺňa podmienky pre pridelenie bytu - vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na 

sociálnu službu formou opatrovateľskej služby.  

Hlasovanie: za: 7 proti: 0  zdržal sa: 0 

Členovia komisie odporúčali prideliť voľný 1-izbový byt v Dome s opatrovateľskou službou na ulici 

Lorencova č. 12 žiadateľke p. Oľge Frankovičovej, za predpokladu, že zdokladuje že bude schopná 

platiť za služby spojené s užívaním bytu, nakoľko predložené doklady o príjme ukazujú na platobnú 

neschopnosť platiť za byt a služby spojené s užívaním bytu iba z aktuálneho príjmu.  

 

K bodu 2. Návrh plánu činnosti na 2. polrok 
Členovia komisie schválili plán práce komisie na 2. polrok, ktorý tvorí samostatnú prílohu Zápisnice. 

 

K bodu 3. Rôzne 

Členovia komisie informovali o vykonanej previerke v rodine p. A. Žaludekovej, Rázusová ulica.  

 

Krompachoch dňa 14.8.2019 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


