
Z á p i s n i c a    č. 4 

 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,   
konaného dňa 11. 5. 2015 

 
 

Prítomní:   Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 
Kraková Anna - členka komisie 
Bátorová Marta. -  členka komisie 
Repaská Viera -  členka komisie 
Slobodníková Izabela – členka komisie 

 
Pozvaní:  Gaľová Margita – MsÚ Krompachy, odd. majetku a reg. rozvoja 
 
Program:   

1. Kontrola plnenia úloh. 
2. Vyhľadávanie občanov sociálne odkázaných. 
3. „Bezpečné a zdravé prázdniny“ – príprava podujatia. 
4. Previerky – opatrovateľská služba v meste + DOS. 
5. Spolupráca s Pravoslávnou cirkvou.  
6. Rôzne.                                              

 
 
K bodu 1. Kontrola plnenia úloh 
Z predchádzajúceho obdobia boli vykonané previerky v domácnostiach klientov, ktorým sa poskytuje 
opatrovateľská služba a v bytoch osobitného určenia v Dome s opatrovateľskou službou. V rámci 
prijatého plánu práce bol oslovený k účasti na zasadanie komisie doc. ThDr. Štefan ŠAK, PhD.   
  
 
K bodu 2. Vyhľadávanie občanov sociálne odkázaných 
Členovia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu boli oboznámený so žiadosťou 
p. Oľgy Fabiánovej o možnosti pridelenia bytu v Dome s opatrovateľskou službou. Komisia bola 
oboznámená so sociálnou situáciou menovanej. Členovia komisie sa dohodli, že predmetnú ústnu 
žiadosť budú po preverení všetkých skutočností riešiť na najbližšom zasadnutí komisie. 
Komisia bola oboznámená aj o podaných žiadostiach o zabezpečenie sociálnej služby formou 
opatrovateľskej služby. V súčasnosti sú v štádiu rozpracovania 3 žiadosti. Všetky sa týkajú 
zabezpečenia opatrovateľskej služby v domácom prostredí.  
 
 

K bodu 3. „Bezpečné a zdravé prázdniny“ – príprava podujatia  

Komisia určila dátum konania podujatia na 18.6.2015 v čase medzi 10:00 – 12:00 hod. Na akcii sa 
zúčastnia deti zo Základnej školy s materskou školou na Ul. SNP. V spolupráci s triednymi učiteľkami 
bude vybratých 20 – 30 detí, ktoré si plnili školskú dochádzku a mali dobré správanie. 
Občerstvenie bude zabezpečené v spolupráci s oddelením školstva, kultúry a športu. Predsedníčka 
komisie osloví k spolupráci Zdravotnú službu k zdravotnej osvete. 
 

K bodu 4. Previerky – opatrovateľská služba v meste + DOS  

Členovia komisie vykonali previerky v domácnostiach klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská 
služba. Záznamy z previerky tvoria samostatnú prílohu k zápisnici.   
 
 

K bodu 5. Spolupráca s Pravoslávnou cirkvou 

doc. ThDr. Štefan ŠAK, PhD sa z dôvodu pracovných povinností ospravedlnil z účasti na zasadnutí. 
Členovia komisie sa uzniesli, že po dohode s doc. ThDr. Štefanom ŠAKOM, PhD nájdu ďalší vhodný 
termín. 
 
 



K bodu 6. Rôzne 

Počas previerky v Dome s opatrovateľskou službou členky komisie boli oslovené so žiadosťou 

o poskytnutie informácií k spôsobe výpočtu výšky nájomného, ako je to s účasťou zástupcu mesta na 

schôdzach spoločenstva vlastníkov bytov. Podnety budú konzultované s vedúcou oddelenia majetku a 

regionálneho rozvoja, ktoré spravuje mestské byty. 

Pani Margita Gaľová z oddelenia majetku a regionálneho rozvoja predložila žiadosť o pridelenie 

nájomného 3-izbového bytu v bytovom dome Maurerova č. 61 na 4. poschodí. 

1. MUDr. Stanislav FARKAŠ 

- Žiadateľ spĺňa podmienky na pridelenie bytu 

Hlasovanie : Prítomní - 5,  Za - 5,  Proti - 0,  Zdržal sa - 0 

Komisia vzhľadom na to, že podmienky na pridelenie bytu žiadateľ spĺňa, komisia jednohlasne 

odporučila prideliť byt menovanému.  

  
Na záver zasadnutia komisie sa predsedníčka  poďakovala všetkým prítomným za účasť.  

 

Krompachoch dňa 11.5.2015 
 
 
 
 
Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ           predsedníčka  komisie  


