
Z á p i s n i c a    č. 8 

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

konaného dňa 14. 8. 2017 

 
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:   Ing. Iveta Rušinová – primátorka 

   Stanislav Barbuš – zástupca primátorky 

Silvia Zavadová – odd. majetku a regionálneho rozvoja 

   Anna Nemčíková – prednostka MsÚ 

            
Program:   

1. Informácia o nájomných bytoch – žiadosti, stav 

2. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 

3. Informácia o poskytovaní opatrovateľskej služby – nové žiadosti 

4. Rôzne 

 

K bodu 1. Informácia o nájomných bytoch – žiadosti, stav  

Pani Zavadová podala informáciu o obsadenosti mestských nájomných bytov. V súčasnosti mesto 

eviduje voľné byty: 2 jednoizbové a 1 dvojizbový v Dome s opatrovateľskou službou na Lorencovej  

č. 12. 

Komisia prerokovala žiadosť o pridelenie nájomného bytu na Ul. Stará Maša č. 6 pre p. Igora Bukociho, 

nar. 1993. 

Žiadateľ spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

Hlasovanie: za: 5 proti: 0  zdržal sa: 0 

Členovia komisie odporúčajú uzavrieť nájomnú zmluvu do konca kalendárneho roka 2017. 

K bodu 2. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 

 

PhDr. Papcun oboznámil členov komisie o sociálnej situácii v rodine p. Štefančinovej, nar. 1929. 

Menovanej bude zabezpečená opatrovateľská služba v byte osobitného určenia na Lorencovej č. 12  

do doby, kým jej nebude zabezpečená sociálna služba v pobytovom zariadení (zariadenie pre seniorov, 

zariadenie opatrovateľskej služby). 

 

Členovia komisie zobrali na vedomie navrhnutý spôsob riešenia situácie. 

 

K bodu 3. Informácia o poskytovaní opatrovateľskej služby – nové žiadosti 

 

PhDr. Papcun podal informáciu o nových žiadostiach o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

formou opatrovateľskej služby. Bola podaná jedna nová žiadosť o posúdenie odkázanosti a jedna 

žiadosť o navýšenie rozsahu zabezpečenia opatrovateľskej služby. 

K bodu 4. Rôzne 

 

Predsedníčka komisie p. Dzimková informovala členov komisie o zámere upraviť výšku nájomného 

v nájomnom byte na Ul. Maurerova č. 61/A2, ktorý obýva p. Križka. Na uvedenom byte je znížený 



nájom z dôvodu výskytu plesní. Podľa vyjadrenia predsedníčky komisie bol p. Križka niekoľkokrát 

vyzvaný k spolupráci na riešení uvedeného problému, avšak k dnešnému dňu nedošlo k náprave. Zápis 

z vykonanej previerky zo dňa 20.10.2016 tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 

Komisia žiada konateľa BHMK p. Mgr. Stanislava Kurtu o zaujatie stanoviska k uvedenému problému 

a  navrhnúť spôsob riešenia.  

PhDr. Papcun oboznámil komisiu o zahájení programu podpory zdravia osôb zo sociálne 

znevýhodneného prostredia v meste Krompachy, ktorý realizuje štátna príspevková organizácia 

zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR Zdravé regióny. Úlohou projektu Zdravé komunity je okrem 

zlepšenia zdravotného stavu a eliminácie zdravotných rizík v segregovaných komunitách, tiež uľahčenie 

komunikácie medzi klientmi a lekármi a zvyšovanie povedomia o starostlivosť o vlastné zdravie. 

Komisia zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 

Členovia komisie vykonali previerku v domácnosti p. Badaničovej, ktorá požiadala o pridelenie 

nájomného bytu. Zápis z vykonanej previerky zo dňa 11.8.2017 tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 

Komisia po prešetrení pomerov v súčasnosti neodporúča pridelenie nájomného bytu, ktorý je v správe 

mesta Krompachy. 

 

Krompachoch dňa 14.8.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ           predsedníčka  komisie 


