
Z á p i s n i c a    č. 6 

 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,   
konaného dňa 24. 8. 2015 

 
 

Prítomní:   Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 
Zahuranec Ján – podpredseda  komisie, poslanec MsZ 
Bátorová Marta. -  členka komisie 
Repaská Viera -  členka komisie 
Slobodníková Izabela – členka komisie 

 
Pozvaní:  Gaľová Margita – MsÚ Krompachy, odd. majetku a reg. rozvoja 
   JUDr.  Chudíková Ingrid, odd. organizačno – správne a sociálnych vecí 
 
Program:   

1. Vzdanie sa členstva v komisii – p. František Goliáš 

2. Plán práce na 2. polrok 2015 – schválenie 

3. Informácia o poskytovaní opatrovateľskej služby, nové žiadosti – OS, DOS 

4. Prerokovanie podania – p. Jozef Filo                                            

5. Rôzne   

 
 
K bodu 1. Vzdanie sa členstva v komisii 
Predsedníčka komisie Oľga Dzimková oboznámila členov, že František Goliáš sa z dôvodu 
pracovných povinností vzdáva členstva v komisii. Členovia komisie sa dohodli, že v súčasnosti 
nebudú dopĺňať komisiu o ďalšieho člena. V prípade potreby sa požiadavka na doplnenie bude riešiť 
na zasadnutí komisie. Uvedená skutočnosť bude prezentovaná aj na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch. 
  
K bodu 2. Schválenie Plánu práce na 2. polrok 2015 
Členovia komisie si schválili Plán práce na 2. polrok 2015. Plán práce je informatívny a v prípade 
potreby sa bude dopĺňať o aktuálne požiadavky. Plán Práce na 2. polrok tvorí samostatnú prílohu 
zápisnice. 
 

K bodu 3. Informácia o poskytovaní opatrovateľskej služby, nové žiadosti – OS, DOS 
Referentka odd. odd. majetku a reg. rozvoja Margita Gaľová oboznámila komisiu so žiadosťou p. 
Márie Kollárovej, ktorá požiadala o pridelenie bytu osobitného určenia v bytovom dome na Lorencovej 
ul. č. 12 (DOS). Pani Kollárová je odkázaná na sociálnu službu poskytovanú formou opatrovateľskej 
služby. V DOSe je voľný jeden 1-izbový byt na 2. poschodí. 
 
Hlasovanie : Prítomní - 5,  Za - 5,  Proti - 0,  Zdržal sa - 0 

Komisia odporúčala prideliť žiadateľke 1- izbový byt v bytovom dome na Lorencovej ul. č. 12 (DOS), 
za splnenia podmienok stanovených vo VZN č. 3/2007 o zásadách prenajímania mestských bytov 
v meste Krompachy (uhradenie jednorazového príspevku na údržbu bytového fondu v zmysle 
citovaného VZN). 
 
Členovia komisie boli oboznámení s informáciou od p. Oľgy Fabiánovej, ktorá v minulosti žiadala o  
pridelenie bytu v Dome s opatrovateľskou službou. Pani Fabiánová oznámila že na žiadosti netrvá, 
nakoľko sa plánuje presťahovať. 
 
Komisia bola oboznámená aj o podaných žiadostiach o zabezpečenie sociálnej služby formou 
opatrovateľskej služby. V súčasnosti mesto Krompachy neeviduje žiadnu žiadosť o zabezpečenie 
sociálnej služby formou opatrovateľskej služby prostredníctvom mesta.  
 
 



K bodu 4. Prerokovanie podania – p. Jozef Filo  

JUDr. Chudíková z oddelenia organizačno-správneho a sociálnych vecí oboznámila členov komisie 
o doručenej žiadosti p. Jozefa Fila. Podanie sa týka výmeny vchodových dverí na bytovom dome na 
Lorencovej ulici č. 12 (DOS). Členky komisie – p. Dzimková a p. Slobodníková dňa 6. 8. 2015 vykonali 
návštevu v byte p. Fila za účelom prešetrenia podnetu.  
Doktorka Chudíková informovala o obsahu predmetného podania. Boli oslovené všetky dotknuté 
inštitúcie – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý poskytol finančný príspevok na úpravu bytu – 
vstupu do bytového domu, Bytové hospodárstvo mesta Krompachy ako bývalý správca bytového 
domu a Bytové družstvo Spišská Nová Ves, ako súčasný správca bytového domu. 
Komisia po oboznámení sa so všetkými relevantnými informáciami navrhuje niekoľko riešení: 
 

1. Mesto Krompachy ako vlastník 13 bytov požiada Bytové družstvo Spišská Nová Ves 
o zvolanie domovej schôdze za účelom prejednania výmeny vchodových dverí za širšie 
a bezprahové. 

2. Rozšírenie podesty, ktorá je ukončená dvoma schodiskovými stupňami tak, aby bolo možné 
jednoduché vchádzanie a vychádzanie aj občanom, ktorí využívajú na pohyb invalidný vozík. 

3. Rozšírenie rampy, tak aby priamo viedla do vchodových dverí a tým sa uľahčila manipulácia s 
invalidným vozíkom. 
 

 
K bodu 5. Rôzne 

Pani Margita Gaľová z oddelenia majetku a regionálneho rozvoja predložila žiadosť p. Rychnavskej 

o výmenu 1-izbového bytu na 4. poschodí za 2-izbový byt na 1. poschodí v bytovom dome Maurerova 

č. 61 (bytový dom A2). 

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

Komisia vzhľadom na to, že menovaná spĺňa podmienky na pridelenie 2-izbového bytu, jednohlasne 

odporučila uskutočniť výmenu.  

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

 

Krompachoch dňa 24.8.2015 
 
 
 
 
Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ           predsedníčka  komisie  

 

 

 


