
Z á p i s n i c a    č. 3 

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

konaného dňa 20. 3. 2017 

 
Prítomní:   Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

Zahuranec Ján – podpredseda  komisie, poslanec MsZ 

Bátorová Marta – členka komisie 

Kraková Anna -  členka komisie 

Repaská Viera -  členka komisie 

Slobodníková Izabela – členka komisie 

 

Pozvaní:   Silvia Zavadová – odd. majetku a regionálneho rozvoja 

   Anna Nemčíková – prednostka MsÚ Krompachy 

   Stanislav Barbuš – zástupca primátorky mesta 

   Ing. Ján Ivančo – vedúci odd. organizačno-správneho a soc.vecí 
    

      

Program:   

1. Prerokovanie žiadosti o pridelenie nájomného bytu 

2. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti. 

3. Previerky rómskych lokalít – Družstevná a Rázusová  

4. Rôzne (informácia o DNMK, o nákupe zdravotných pomôcok, o projektoch v rámci projektu 

TAKE AWAY) 

 
K bodu 1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu 

 

Komisia prerokovala žiadosť o pridelenie 2-izbového nájomného bytu na Maurerovej ulici č. 61 

v bytovom dome A2.  

Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu – p. Katarína Slezáková, bytom Krompachy 

Žiadateľka spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

Hlasovanie: za: 6 proti: 0  zdržal sa: 0 

Členovia komisie odporúčali prideliť 2-izbový byt žiadateľke p. Kataríne Slezákovej.  

Pridelenie 1-izbového bytu v DOSe – Lorencova č. 2 – p. Emil Čarnoký 

Hlasovanie: za: 6 proti: 0  zdržal sa: 0 

Členovia komisie odporúčali prideliť 1-izbový byt v DOSe žiadateľovi p. Emilovi Čarnokému.  

K bodu 2. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti  

PhDr. Papcun informoval členov komisie o situácii v rámci poskytovania opatrovateľskej služby 

v meste. Uviedol, že k dátumu zasadania komisie sú podané 4 žiadosti o zabezpečenie opatrovateľskej 

služby. Komisia zobrala na vedomie informáciou o poskytnutí sociálnej výpomoci pre p. Mariána 

Všiváka, Hornádska č. 25 z dôvodu požiaru v byte menovaného.   

K bodu 3. Previerka rómskych lokalít Družstevná a Rázusová 

Dňa 14.3.2017 vykonali členovia komisie v zložení Ing. Ján Zahuranec, p. Viera Repaská a p. Anna 

Kraková previerku v lokalitách Družstevná a Rázusová ulica. Zápis z previerky tvorí samostatnú 

prílohu k zápisnici. 

 

 

 

 

 



 

K bodu 4. Rôzne 

 

PhDr. Papcun informoval členov komisie o skončenom prieskume trhu na zakúpenie zdravotných 

pomôcok v zmysle schváleného VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb. Pre 

účely VZN budú zakúpené zdravotné pomôcky v celkovej hodnote 1000 €. 

 

Ďalej informoval členov komisie o vyhlásených výzvach v rámci balíka projektov TAKE AWAY. Sú 

vyhlásené 2 výzvy na zapojenie sa do projektu – Terénna sociálna práca a komunitné centrum. Do 

výzvy na terénnu prácu sa mesto už zapojilo a čaká sa na podpis zmluvy s riadiacim orgánom. 

Plánovaný počet pracovníkov je 3 terénni pracovníci + 3 asistenti. Do výzvy na komunitné centrum sa 

mesto plánuje zapojiť. Plánovaný počet pracovníkov komunitného centra je 3. 

 

Ing. Ivančo poskytol informáciu o stave Detskej nadácie mesta Krompachy. nakoľko sa všetci 

členovia DNMK vzdali členstva, bolo potrebné zvážiť či činnosť DNMK sa ukončí alebo sa zvolia 

noví členovia a činnosť nadácie bude pokračovať. 

 

Komisia odporúča pokračovať v činnosti. Na základe toho odporúča zvoliť za členov DNMK p. Oľgu 

Dzimkovú a Ing. Jána Zahuranca a s predchádzajúcim súhlasom aj p. Mgr. Alenu Ontkovú. 

 

 

Krompachoch dňa 20.3.2017 

 

 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ           predsedníčka  komisie 


