
Z á p i s n i c a  č. 4/2020 

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

konaného dňa 22. 7. 2020 

 
Prítomní:   Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

   Derdáková Eva, Ing. – podpredsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

Bátorová Marta – členka komisie 

Repaská Viera -  členka komisie 

Slobodníková Izabela – členka komisie 

Zahuranec Ján, Ing. – člen komisie 

 

Neprítomní:  Kraková Anna – členka komisie 

   

  

Pozvaní:   Ing. Dárius Dubiňák – zástupca primátorky mesta 

Nemčíková Anna – prednostka MsÚ 

Zavadová Silvia – odd. majetku a regionálneho rozvoja    

          

Program:   

1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu 

2. Vyhľadávanie občanov odkázaných na sociálnu pomoc 

3. Informácia o zabezpečení opatrovateľskej služby počas čerpania dovoleniek opatrovateliek 

4. Rôzne 

 

K bodu 1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu  

 

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

 

Žiadosť o pridelenie nájomného 2-izbového bytu – p. Anna Figľárová, bytom Krompachy. 

Žiadateľka spĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu.  

 

Nakoľko v súčasnosti nie sú voľné byty, členovia komisie odporúčali zaradiť p. Figľárovú  

do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Žiadosť o pridelenie 2-izbového nájomného bytu – František Magda, bytom Kolinovce. 

Žiadateľ spĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu.  

 

Nakoľko v súčasnosti nie sú voľné byty, členovia komisie odporúčali zaradiť p. Magdu 

do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

PhDr. Papcun informoval členov komisie o späťvzatí žiadosti o pridelenie bytu v DOSe. 

 

Bola podaná informácia o aktuálnej obsadenosti nájomných bytov v správe mesta. V súčasnosti 

neevidujeme žiaden voľný nájomný byt. Výpoveď z nájmu dal p. Vojtech Magda z bytu  

na Maurerovej ulici v Krompachy. Nájom bude ukončený k 31.10.2020. 

 



Komisia odporúča prideliť 1-izbový byt p. Zábojníkovi, bytom Krompachy v 15bj na ulici Námestie 

slobody č. 20. 

 

K bodu 2. Vyhľadávanie občanov odkázaných na sociálnu pomoc 

 

PhDr. Imrich Papcun informoval členov komisie o podaných žiadostiach o posúdenie odkázanosti  

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

službu do zariadenia pre seniorov.  

 

Opatrovateľská služba sa začala poskytovať v dvoch prípadoch. V jednom prípade bolo poskytovanie 

opatrovateľskej služby ukončené z dôvodu nástupu klienta do zariadenia sociálnych služieb.  

 

K bodu 3. Informácia o zabezpečení opatrovateľskej služby počas čerpania dovoleniek opatrovateliek 

 

 

PhDr. Imrich Papcun informoval členov komisie zabezpečení opatrovateľskej služby počas 

dovolenkového obdobia. Na zabezpečenie opatrovateľskej služby bola prijatá na dohodu o pracovnej 

činnosti jedna osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z 

o sociálnych službách. Všetkým klientom bola poskytnutá opatrovateľská služba v minimálnom rozsahu 

tak, aby boli zabezpečené všetky sebaobslužné úkony, úkony starostlivosti o svoju domácnosť.  

 

K bodu 4. Rôzne 

Členovia komisie sa dohodli na ďalšom stretnutí, ktoré by malo byť v mesiaci september. V prípade 

potreby sa členovia komisie vedia operatívne stretnúť podľa potreby aj v mesiaci august. 

 

Krompachoch dňa 22.7.2020 

 

 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


