
Z á p i s n i c a    č. 5 

 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu,   
konaného dňa 11. 5. 2016 

 
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: p. Gaľová – MsÚ Krompachy 
   
Program:   

1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti. 

2. Bezpečné a zdravé prázdniny – príprava akcie 

3. Previerka poskytovania opatrovateľskej služby v domácnostiach a v DOSe 

4. Plán práce na II. polrok 2016 

5. Rôzne 

 

K bodu 1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 
PhDr. Papcun informoval o nových žiadostiach podaných na posúdenie odkázanosti na sociálnu 

službu poskytovanú formou opatrovateľskej služby.  

Komisii bola podaná aktuálna informácia o stave riešenia sociálnej situácie p. H.Ď. Sociálne oddelenie 

v spolupráci so Zariadením opatrovateľskej služby v Gelnici začalo riešiť umiestnenie v predmetnom 

zariadení. 

K bodu 2. Bezpečné a zdravé prázdniny – príprava akcie 
Členovia komisie sa dohodli na termíne konania akcie na deň 21.6.2016 o 9:30 hod. O spoluprácu 

bude oslovená RZP – ukážky poskytovania prvej pomoci a DHZ Krompachy – ukážky práce hasičov 

a záchranárov.  

K bodu 3. Previerka poskytovania opatrovateľskej služby v domácnostiach a v DOSe 
Členovia komisie vykonali v dňoch 2.5.-5.5.2016 previerky v domácnostiach a v Dome 
s opatrovateľskou službou. Jednotlivé zápisy z vykonaných previerok tvoria prílohu Zápisnice.  

 
K bodu 4. Plán práce na II. polrok 2016 
Členovia komisie sa dohodli, že pripravia plán práce na II. polrok 2016. Schvaľovanie plánu bude na 

najbližšom zasadnutí komisie. 

K bodu 5. Rôzne 
p. Gaľová informovala o aktuálnom stave voľných nájomných bytov v meste.  

- Uvoľnil sa 1-izbový byt v bytovom dome A2 – Maurerova č. 62 
- V priebehu mesiaca jún sa uvoľní 2-izbový nájomný  byt A1 – Maurerova č. 61; na uvoľnený 

byt bude udelená výnimka – p. Slaninák 
- V priebehu mesiaca júl sa uvoľní 3-izbový nájomný byt 

 
Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Na záver zasadnutia komisie sa predsedníčka  poďakovala všetkým prítomným za účasť.  

 
 
Krompachoch dňa 11.5.2016 
 
 
 
Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ           predsedníčka  komisie 


