
Z á p i s n i c a  č. 2/2022 

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

konaného dňa 2. 3. 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. Informácia o podaných žiadosť o posúdenie, resp. zabezpečenie sociálnej služby 

3. Rôzne 

 

 

K bodu 1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu  

 

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

Uviedla, že v súčasnosti nie sú voľné žiadne nájomné byty. 

 

1. Žiadosť o pridelenie nájomného 1 alebo 2-izbového bytu – p. Daniela Vaščáková, bytom 

Krompachy. 

Žiadateľka spĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu.  

 

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

do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

2. Žiadosť o pridelenie nájomného 1 alebo 2-izbového bytu – p. Daniela Ďurčiová, bytom 

Slovinky. 

Žiadateľka musí doložiť potrebné doklady, aby sa mohla prejednávať o pridelení nájomného bytu. spĺňa 

podmienky na pridelenie nájomného bytu.  

 

 

3. Žiadosť o pridelenie nájomného 1 alebo 2-izbového bytu – p. Michal Zimmerman, bytom 

Krompachy. 

Žiadateľ spĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu.  

 

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

poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 



4. Žiadosť o pridelenie nájomného 1 alebo 2-izbového bytu – p. Erika Endrizalová, bytom 

Krompachy. 

Žiadateľka spĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu.  

 

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

do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 

5. Žiadosť o pridelenie nájomného 1 alebo 2-izbového bytu – p. Peter Pavlík, bytom Krompachy. 

Žiadateľ spĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu.  

 

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

do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. 

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 

Členovia komisie boli informovaní o pridelení nájomných bytov pre zahraničných lekárov, ktorí pracujú 

v nemocnici Krompachy. Výnimku z poradovníka udelila primátorka mesta Krompachy z dôvodu 

všeobecného záujmu. 

 

1. Mgr. Olena Mozambagh, Ukrajina 

2. Ina Byrchak, Ukrajina 

 

 

K bodu 2 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 nebola podaná žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu 

službu. V mesiaci február sa začala poskytovať opatrovateľská služba v 2 prípadoch. 

 

  

K bodu 3 Rôzne 

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

na mesto Krompachy boli doručené 2 žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie 

sociálnej služby od neverejných poskytovateľov HUMANITÁR Prešov a Zariadenie pre seniorov 

Gelnica. 

 

 

Krompachoch dňa 2.3.2022 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


