
Z á p i s n i c a  č. 6/2020 

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

konaného dňa 25. 11. 2020 

 
Prítomní:   Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

   Derdáková Eva, Ing. – podpredsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

Repaská Viera -  členka komisie 

Slobodníková Izabela – členka komisie 

Kraková Anna – členka komisie 

Bátorová Marta – členka komisie 

 

Neprítomní:  Zahuranec Ján, Ing. – člen komisie 

   

  

Pozvaní:   Dubiňák Dárius, Ing. – zástupca primátorky  

Zavadová Silvia – odd. majetku a regionálneho rozvoja  

Triščová Lucia – odd. organizačno-správne a sociálnych vecí   

          

Program:   

1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu 

2. Informácia o aktuálnom stave v oblasti poskytovania sociálnych služieb mestom Krompachy 

3. Rôzne 

 

K bodu 1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu  

 

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

 

1. Žiadosť o pridelenie nájomného 2-izbového bytu – p. Dávid Hrobák, bytom Krompachy. 

Žiadateľ spĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu.  

 

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

do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

2. Žiadosť o pridelenie 1-izbového nájomného bytu (eventuálne 2-izbového) – Mária Dirová, 

bytom Krompachy. 

Žiadateľka spĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu.  

 

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

do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

3. Žiadosť o pridelenie nájomného 2-izbového bytu – p. Ladislav Frančák, bytom Krompachy. 

Žiadateľ nedoložil všetky doklady potrebné k rozhodnutiu o pridelení bytu, preto bude vyzvaný na 

doloženie potrebných dokladov. Nakoľko ide o prípad osobitného zreteľa, komisia odporúča prideliť 

byt po doložení všetkých podkladov. 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 



K bodu 2. Informácia o aktuálnom stave v oblasti poskytovania sociálnych služieb mestom 

Krompachy 

 

 

PhDr. Imrich Papcun informoval členov komisie o zabezpečovaní sociálnych služieb v meste 

Krompachy. Služieb nocľahárne využíva 6 klientov. Opatrovateľská služba sa poskytuje 38 klientom. 

Mesto zamestnáva 2 dozorcov v nocľahárni a 13 opatrovateliek.  

 

Členovia komisie navrhli aby sa do rozpočtu na rok 2021 dala položka na zakúpenie elektrickej 

polohovateľnej postele.   

 

Zástupca primátorky, p. Dubiňák sa informoval ako je to s testovaním klientov a opatrovateliek na 

ochorenie COVID-19. PhDr. Papcun informoval, že klienti sú testovaní antigénovými testami len 

v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19, resp. v prípade, že prišli do kontaktu s pozitívne 

testovanou osobou. To isté platí aj pre opatrovateľky. 

  

K bodu 3. Rôzne 
 

PhDr. Papcun informoval o prijatí novej pracovníčky na oddelenie organizačno-správne a sociálnych 

vecí. Pani Bc. Lucia Triščová bude mať na starosti agendu opatrovateľskej služby, stravovanie 

dôchodcov, požičiavanie zdravotných pomôcok. 

 

 

 

 

Krompachoch dňa 25.11.2020 

 

 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


