
Z á p i s n i c a    č. 3 

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

konaného dňa 21. 3. 2018 

 
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:   Anna Nemčíková – prednostka MsÚ Krompachy 

   Stanislav Barbuš – zástupca primátorky 

Silvia Zavadová – odd. majetku a regionálneho rozvoja 

             
Program:   

1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 

2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu 

3. Plán návštev lokalít so sociálne vylúčenými komunitami a podanie správy o prevádzke ZSS 

Maška 

4. Rôzne 

 

K bodu 1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 

 

PhDr. Papcun oboznámil členov komisie s podanými žiadosťami o posúdenie odkázanosti na sociálnu 

službu, resp. žiadosťami o zabezpečenie sociálnej služby. Za obdobie od začiatku roka 2018 bola začatá 

poskytovaná sociálna služba formou opatrovateľskej služby v 2 prípadoch. Mesto eviduje jednu žiadosť 

o zabezpečenie opatrovateľskej služby.  

 
K bodu 2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu  

 

Pani Silvia Zavadová oboznámila členov komisie o aktuálnom stave obsadenosti nájomných bytov.  

Od 1.5.2018 dôjde k uvoľneniu dvoch 3-izbových nájomných bytov a od 1.6.2018 jedného 2-izbového 

bytu na Maurerovej ulici. V Dome s opatrovateľskou službou sú voľné dva 1-izbové a jeden 2-izbový 

byty osobitného určenia určené pre výkon opatrovateľskej služby. 

 

Komisia prerokovala žiadosť o pridelenie nájomných bytov na Maurerovej ulici: 

Žiadosť o pridelenie 3-izbového bytu – p. Jozef Pramuk, bytom Kežmarok,  

Žiadateľ spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

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

Členovia komisie odporúčali prideliť 3-izbový byt žiadateľovi p. Jozefovi Pramukovi.  

 

Žiadosť o pridelenie 3-izbového bytu – p. Zuzana Ahmed, bytom Krompachy,  

Žiadateľka nespĺňa podmienky pre pridelenie bytu z dôvodu prekročenia príjmu.  

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

Členovia komisie odporúčali udeliť výnimku a prideliť 3-izbový byt žiadateľke p. Zuzane Ahmed.  

 

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

Žiadateľka spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

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

Členovia komisie odporúčali zaradiť žiadosť do poradovníka a udeliť výnimku pri pridelení bytu.  

 

Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu – p. Daniel Jurko a Veronika Kurilová, bytom Krompachy 

Žiadatelia  nespĺňajú podmienky pre pridelenie bytu z dôvodu prekročenia príjmu. 

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



Členovia komisie odporúčali prideliť 2-izbový byt žiadateľom p. Danielovi Jurkovi a Veronike 

Kurilovej.  

 

K bodu 3. Plán návštev lokalít so sociálne vylúčenými komunitami a podanie správy o prevádzke 

ZSS Maška 

 

Členovia komisie sa dohodli na termíne a rozdelení lokalít, v ktorých vykonajú previerky. Ide o ulice 

Hornádska, Družstevná, Banícka štvrť, Rázusová, Stará Maša a Zariadenie sociálnych služieb Maška. 

 

K bodu 4. Rôzne 

 

Členovia komisie vykonali v dňoch od 7.3.2018 – 12.3.2018 kontrolu poskytovania opatrovateľskej 

služby v domácnostiach klientov. Neboli zistené nedostatky pri poskytovaní opatrovateľskej služby.  

 

 

Krompachoch dňa 21.3.2018 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


