
Z á p i s n i c a  č. 3/2021 

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

konaného dňa 16. 6. 2021 

 
Prítomní:   Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

   Derdáková Eva, Ing. – podpredsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

Repaská Viera -  členka komisie 

Slobodníková Izabela – členka komisie 

Bátorová Marta – členka komisie 

Zahuranec Ján, Ing. – člen komisie 

 

Neprítomní:  Kraková Anna – členka komisie 

 

   

  

Pozvaní:   Ivančo Ján, Ing. – vedúci oddelenia OSaSV MsÚ Krompachy  

Zavadová Silvia – odd. majetku a regionálneho rozvoja  
          

  

Program:   
1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu 

2. Návrh doplnku č. 3 k VZN č. 1/2017 

 

 

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. Ivan Bandžuch, bytom Krompachy. 

Žiadateľ spĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu.  

 

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

do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 

Výmena bytov:  

1. p. Hrobák výmena za 2–izbový byt (po p. Kériovej) 

2. p. Kériová výmena za 3–izbový byt (po p. Jankolovi) 

 

K bodu 2 Návrh doplnku č. 3 k VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy 

 

Členom komisie bol predložený Návrh doplnku č. 3 k VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy.  

 

Dôvodová správa k Návrhu doplnku č. 3 k VZN č. 1/2017 tvorí samostatnú prílohu zápisnice.  

 



Predmetom návrhu je zvýšenie úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby z 1,00 € na 1,30 €. 

Hlasovanie komisie: 

Za: 0  proti: 5  zdržal sa: 1 

 

Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu MsZ v Krompachoch  neodporúča               

Mestskému zastupiteľstvu v Krompachoch schváliť návrh Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Krompachy. 

 

 

 

Krompachoch dňa 16.6.2021 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


