
Z á p i s n i c a    č. 8 

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

konaného dňa 15. 8. 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 

    

             
Program:   

1. Vyhľadávanie občanov odkázaných na pomoc spoločnosti 

2. Aktualizácia Komunitného plánu 2010 - 2018 do roku 2020 

3. 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 sledované obdobie boli podané 4 žiadosti 

o posúdenie na odkázanú službu v zariadení pre seniorov a 2 žiadosti o posúdenie odkázanosti na 

opatrovateľskú službu. Vo všetkých prípadoch bolo vydané kladné rozhodnutie. Následne boli podané 

2 žiadosti o zabezpečenie opatrovateľskej služby. Plánované začatie poskytovania opatrovateľskej 

služby v týchto prípadoch je od 20.8.2018. 

Bola podaná jedna žiadosť o požičanie pomôcky – kĺbové chodítko. Keďže uvedená zdravotná pomôcka 

bola k dispozícii, bola v deň podania žiadosti vydaná žiadateľke. 

Členovia komisie boli oboznámení s doručeným listom zo Zariadenia opatrovateľskej služby  

PRO VITAE n.o. Gelnica, v ktorom bolo mesto informované o výzve na podpísanie dodatku k zmluve 

medzi zariadením a p. J. Ferkom, ktorému je poskytovaná sociálna služba. Nakoľko príjem klienta 

nepostačuje na pokrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb v danom zariadení, bol 

vyzvaný k podpisu dodatku k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb. Následne sa zariadenie listom 

obrátilo aj na Mesto Krompachy so žiadosťou o prispievanie na úhradu za sociálne služby vo výške  

150 €/mesiac. V prípade neuzatvorenia dodatku o úhrade medzi p. Ferkom a zariadením, nebude zmluva 

predlžená a klientovi sa ukončí poskytovanie sociálnej služby v predmetnom zariadení. PhDr. Papcun 

informoval členov komisie, že čakacie doby v pobytových zariadeniach (ZpS, ZOS) na zabezpečenie 

sociálnej služby sú v priemere 4 - 6 mesiacov, nie je možné klienta prednostne umiestniť v inom 

zariadení. Členovia komisie odporúčajú nájsť vhodné zariadenie pre klienta, eventuálne nájsť zdroje 

aby bolo možné prispievať na úhradu za sociálnu službu pre menovaného. 

 

 

K bodu 2. Aktualizácia Komunitného plánu mesta Krompachy 2010 – 2018 do roku 2020 
 

PhDr. Papcun informoval členov komisie o spracovanej aktualizácii Komunitného plánu mesta 

Krompachy 2010 -2018 do roku 2020. Dôvodom aktualizácie sú legislatívne zmeny – novela zákona  

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. ktorá priniesla zmeny v druhoch sociálnych služieb, v rozsahu 

ich poskytovania, v personálnych štandardoch a vyžadovaných kvalifikačných predpokladoch. Novela 

zákona sa dotýka aj vecného obsahu komunitného plánu sociálnych služieb. V rámci určenia cieľov  

a priorít komunitného plánu ukladá mestu povinnosť určiť aj kvantifikáciu potrebnej kapacity 

sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých 

druhoch zariadení v územnom obvode mesta. V komunitnom pláne ide o vymedzenie finančných 

podmienok v rámci rozpočtu mesta vo vzťahu k verejným aj neverejným poskytovateľom sociálnych 



služieb podľa jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb. Národné strategické dokumenty 

v oblasti poskytovania sociálnych služieb sú schválené do roku 2020, kedy sa bude schvaľovať nová 

stratégia a koncepcia rozvoja sociálnych služieb v SR. Z uvedeného dôvodu sa pristúpilo k aktualizácii 

komunitného plánu do roku 2020, kedy sa bude pripravovať nový Komunitný plán mesta Krompachy 

v súlade s novou stratégiou vlády SR.  

Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu vzala na vedomie informáciu o aktualizácii 

Komunitného plánu sociálnych služieb a odporúča MsZ v Krompachoch schváliť aktualizáciu 

Komunitného plánu mesta Krompachy 2010 – 2018 do roku 2020.  

 

 

K bodu 3. Rôzne 

 

Členovia komisie sa informovali o zabezpečení opatrovateľskej služby u jednotlivých klientov. 

Zaujímali sa, či postačuje rozsah opatrovateľskej služby u p. Hanušovskej a u p. Kočíkovej. PhDr. 

Papcun informoval, že v prípade p. Hanušovskej došlo k navýšeniu rozsahu opatrovateľskej služby.  

Pani Kočíková požiadala o úpravu rozsahu opatrovateľskej služby – zníženie.  

Predsedníčka komisie sa informovala o stave požičiavania zdravotných pomôcok, nakoľko v rámci 

svojho zamestnania v nemocnici – chirurgické oddelenie je často dopytovaná o možnosti zapožičať 

zdravotné pomôcky z oddelenia, resp. z iných miest. 

PhDr. Papcun informoval, že najväčší záujem zo strany občanov je o polohovaciu posteľ mechanickú, 

antidekubitný matrac s kompresorom, chodúľky a chodítka a skladací invalidný vozík. V súčasnosti je 

zapožičaný invalidný vozík a kĺbová chodúľka.  

 

Členovia komisie odporúčajú zakúpenie 1 ks mechanického invalidného vozíka a 1 ks kĺbovej 

chodúľky, ktoré sa najčastejšie využívajú po pooperačných stavoch, resp. po rôznych úrazoch. 

 

Finančné zdroje potrebné na zabezpečenie uvedených zdravotných pomôcok predstavujú sumu 250 €. 

   

 

Krompachoch dňa 15.8.2018 

 

 

 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


