
Z á p i s n i c a  č. 1/2022 

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

konaného dňa 19. 1. 2022 

 
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 

Kraková Anna – členka komisie 

 

Neprítomní:   
 

    

Pozvaní:   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 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy 

3. Informácia o podaných žiadosť o posúdenie, resp. zabezpečenie sociálnej služby 

4. Informácia o novele zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách účinnej od 1.1.2022 

5. 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 1 alebo 2-izbového bytu – p. Juraj Suchý, bytom Spišské 

Vlachy. 

Žiadateľ spĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu.  

 

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

do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 

2. Žiadosť o pridelenie nájomného 2-izbového bytu – p. Tomáš Šoltýs, bytom Krompachy. 

Žiadateľ spĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu.  

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 

Pani Zavadová informovala o nepredĺžení nájomnej zmluvy p. Tomášovi Hodermarskému. Nájom 

uplynie dňa 28.2.2022. 

 



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.  

 

Predmetom návrhu je úprava doby požičania zdravotnej pomôcky a taktiež z dôvodu zakúpenia 

elektrickej polohovateľnej postele aj úprava cenníka za požičiavanie zdravotných pomôcok.  

Hlasovanie komisie: 

Za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

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

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. 

 

 

K bodu 3 Informácia o podaných žiadostiach o posúdenie , resp. zabezpečenie sociálnej služby 

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

sociálnu službu. V sledovanom období bolo podaných 6 žiadostí (4 na opatrovateľskú službu a 2 na 

zariadenie pre seniorov). V mesiaci január sa začala poskytovať opatrovateľská služba v 1 prípade. 

 

  

K bodu 4 Informácia o novele zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách účinnej od 1.1.2022 

PhDr. Papcun informoval členov komisie o prijatej novele zákona č .448/2008 Z.z o sociálnych službách 

účinnej od 1.1.2022. Novela zavádza povinnosť poskytovať neverejným poskytovateľom sociálnych 

služieb finančný príspevok na prevádzku. Vzhľadom na to, že mnohé samosprávy mali schválené 

rozpočty pred nadobudnutím účinnosti novely, je zavedené prechodné obdobie do konca roka 2022, 

kedy je možné namiesto skutočných nákladov poukázať sumu 100 € / klient / mesiac. Dopad na rozpočet 

je v súčasnosti ťažko vyčísliť, nakoľko nie je známe, v akých zariadeniach sociálnych služieb sú 

obyvatelia Krompách umiestnení.  

 

 

K bodu 4 Rôzne 

PhDr. Papcun informoval o situácii v poskytovaní sociálnych služieb v meste Krompachy. Uviedol, že 

nocľaháreň je v súčasnosti otvorená celodenne z dôvodu zlej pandemickej situácie a nepriaznivého 

počasia. 

 

 

Krompachoch dňa 19.1.2022 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


