
Z á p i s n i c a  č. 8/2019 

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

konaného dňa 5. 9. 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:   Anna Nemčíková – prednostka MsÚ 

Zavadová Silvia – odd. majetku a regionálneho rozvoja    

          
Program:   

1. Informácia o zabezpečení opatrovateľskej služby 

2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu 

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 3 žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

formou opatrovateľskej služby.  

 

K bodu 2. Informácia o podaných žiadostiach o pridelenie nájomného bytu 

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

 

Žiadosť o pridelenie 1 eventuálne 2-izbového bytu – p. Hovančík Ján, bytom Kaľava 86 

Žiadateľ spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

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

Členovia komisie odporúčali zaradiť p. Hovančíka do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného 

bytu.  

 

Žiadosť o pridelenie 1-izbového bytu – p. Uličná Jana, bytom Lorencova č. 9, Krompachy  

Žiadateľka spĺňa podmienky pre pridelenie bytu. 

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

Členovia komisie odporúčali zaradiť p. Uličnú do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.  

 

Žiadosť o pridelenie 1-izbového bytu – p. Pintér Petr, bytom Stará cesta č. 22, Krompachy  

Žiadateľ spĺňa podmienky pre pridelenie bytu. 

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

Členovia komisie odporúčali prideliť 1-izbový byt v 15bj na Námestí slobody č. 20 pre p. Pintéra. 

 

K bodu 3. Rôzne 

Členovia komisie podali správu zo sociálneho šetrenia v rodine p. Petra Szaba, Maurerova ulica. 

Sociálnu situáciu bude riešiť sociálne oddelenie v spolupráci s blízkymi príbuznými menovaného. 

 

Krompachoch dňa 5.9.2019 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


