
Z á p i s n i c a  č. 3/2019 

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

konaného dňa 8. 4. 2019 

 
Prítomní:   Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

Derdáková Eva, Ing. – podpredsedníčka  komisie, poslankyňa MsZ 

Bátorová Marta – členka komisie 

Kraková Anna – členka komisie 

Repaská Viera -  členka komisie 

Slobodníková Izabela – členka komisie 

Zahuranec Ján, Ing. – člen komisie 

 

Neprítomní:  - 

 

Pozvaní:   -  

              
Program:   

1. Informácia o podaných žiadostiach o pridelenie nájomného bytu 

2. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019 - prerokovanie 

3. Informácia o zabezpečení a poskytovaní sociálnych služieb mestom Krompachy  

4. Rôzne 

 

K bodu 1. Informácia o podaných žiadostiach o pridelenie nájomného bytu 

PhDr. Papcun informoval, že ku dňu zasadania komisie bola podaná jedna žiadosť o pridelenie 

nájomného bytu v Dome s opatrovateľskou službou, Lorencova č. 12. Žiadateľka p. Emília Petríková 

má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby v Dome s opatrovateľskou službou. Členovia komisie 

po oboznámení sa so situáciou, odporúčali zaujať stanovisko, že byty v Dome s opatrovateľskou službou 

sú byty osobitného určenia a slúžia pre občanov, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba a nemajú 

zabezpečené vlastné vhodné bytové podmienky. Pani Petríková má v súčasnosti vlastné bývanie, preto 

členovia komisie odporúčajú v súčasnosti zamietnuť žiadosť a v prípade ak dôjde k zmene 

odôvodňujúcej prehodnotenie, budú sa členovia komisie touto žiadosťou opätovne zaoberať. 

 

K bodu 2. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019 - prerokovanie 
Členovia komisie sa oboznámili s materiálom, ktorý bude predložený na najbližšie rokovanie Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch v súvislosti s prideľovaním dotácií z rozpočtu mesta. Pre rok 2019 boli 

v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky vo výške 70.000 EUR. Požadovaná výška dotácií na 

rok 2019 je v celkovej výške 120.606 EUR. Ing. Derdáková odporúčala schváliť dotáciu pre 

Rímskokatolícku cirkev – farnosť Krompachy na realizáciu projektu „Oprava NKP – Farského kostola 

sv. Jána apoštola a evanjelistu.“ Taktiež zdôraznila nutnosť dodržiavania podmienok schváleného VZN 

č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy. Žiadatelia o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu mesta by mali predkladať žiadosti na realizáciu konkrétnych projektov a nie na paušálne 

výdavky a vykrytie prevádzkových nákladov. 

 

Členovia komisie jednohlasne prijali nasledovné stanovisko: 

Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu necháva na zvážení Mestského 

zastupiteľstva konečné prerozdelenie dotácie medzi jednotlivé subjekty. 

 

K bodu 3. Informácia o zabezpečení a poskytovaní sociálnych služieb mestom Krompachy 

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  

2 žiadosti o zabezpečenie opatrovateľskej služby. V súčasnosti mesto Krompachy zabezpečuje 

opatrovateľskú službu prostredníctvom 12 opatrovateliek. Po prehodnotení personálnych možností, 

budú obe žiadosti spracované. 

 

K bodu 4. Rôzne 

Predsedníčka komisie zhodnotila zrealizovanú akciu Komunitného centra Krompachy pri príležitosti 

dňa Rómov. Členovia komisie vysoko hodnotili pripravený kultúrny program a vyzdvihli prínos 

Komunitného centra pre rozvoj a vzdelávanie detí v rámci mimoškolských aktivít. 

 

Krompachoch dňa 8.4.2019 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


