
Z á p i s n i c a  č. 1/2021 

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

konaného dňa 18. 2. 2021 - ONLINE 

 
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 

Zahuranec Ján, Ing. – člen komisie 

 

Neprítomní:  
   

  

Pozvaní:   Dubiňák Dárius, Ing. – zástupca primátorky  

Zavadová Silvia – odd. majetku a regionálneho rozvoja  
          

  

Program:   
1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu 

2. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy na roky 2021 - 2025 

 

 

Nakoľko z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa rokovanie komisie neuskutočnilo prezenčnou 

formou ako býva zvyčajne, členovia komisie sa k jednotlivým návrhom vyjadrovali elektronicky, resp. 

prostredníctvom telefonickej komunikácie so zapisovateľom komisie.  

 

K bodu 1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu  

 

Pani Zavadová zaslala členom komisie informáciu o podaných žiadostiach o pridelenie nájomného 

bytu. 

 

Nové žiadosti: 

1. Šefčíková Zdenka, Krompachy (+ 2 deti ako spolubývajúce osoby) 

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

do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

2. Gabriela Glogárová, Spišské Podhradie (+ 4 deti, manžel ako spolubývajúce osoby) 

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

do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 



3. Nikolas Podvojský (+ 1 spolubývajúca osoba) 

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

do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. 

Hlasovanie komisie: 

Za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

4. Marek Vojtek, Krompachy (+ 1 spolubývajúca osoba) – výmena bytu za 2 resp. 3 izbový).  

Členovia komisie súhlasia s prípadnou výmenou bytu. 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

5. Ing. Varechová Zuzana, Krompachy – podala žiadosť na byt na multifunkčnom ihrisku. 

V súčasnej dobe je tento byt používaný ako MOM na testovanie. Nedoložila prílohy 

k žiadosti.  

Členovia komisie v súčasnosti neodporúčajú prideliť byt prislúchajúci k multifunkčnému ihrisku 

z dôvodu, že tento je v súčasnosti využívaný ako Mobilné odberné miesto MOM – testovanie na 

ochorenie COVID-19. 

Hlasovanie komisie: 

Za: 0  proti: 7  zdržal sa: 0 

 

6. Anna Dupkalová, Krompachy 

Žiadosť o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome s opatrovateľskou službou – Lorencova č. 12.  

Žiadateľka spĺňa podmienky. Má vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu formou 

opatrovateľskej služby. V prípade, že komisia odporučí byt v DOSe, žiadateľka podá žiadosť 

o zabezpečenie sociálnej služby formou opatrovateľskej služby.   

 

Komisia odporúča prideliť byt osobitného určenia v Dome s opatrovateľskou službou. 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Poradovník (schválené komisiou): 

1. Darina Hanušovská, Krompachy - 2 izbový 

2. Tomáš Hodermarský, Krompachy - žiadosť na väčší byt 2 izbový 

3. Ing. Magda František, Kolinovce – 2 izbový byt 

4. Pavel Zábojník, Krompachy – žiadosť na väčší 2 izbový 

5. Mária Dirová, Krompachy - 1 izbový byt 

6. Hrobák Dávid, Krompachy – 1 eventuálne 2 izbový 

7. Frančák Ladislav, Krompachy – bol prerokovaný v komisii 25.11.2020 – nebolo dané stanovisko zo 

strany komisie (ide o žiadateľa na 2 izbový byt) 



V súčasnej dobe mesto Krompachy eviduje voľný 2 izbový byt na Maurerovej č. 61, byt č. C2/6. 

K bodu 2 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy na roky 2021 – 2025 
 

Komisie sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu sa po oboznámení sa so spracovaným 

Komunitným plánom mesta Krompachy na roky 2021 – 2025 odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

schváliť Komunitný plán mesta Krompachy na roky 2021 – 2025. 

 

 

 

Krompachoch dňa 18.2.2021 

 

 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


