
Z á p i s n i c a  č. 2/2020 

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

konaného dňa 4. 3. 2020 

 
Prítomní:   Dzimková Oľga – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

   Bátorová Marta – členka komisie 

Repaská Viera -  členka komisie 

Slobodníková Izabela – členka komisie 

Kraková Anna – členka komisie 

Zahuranec Ján, Ing. – člen komisie 

 

Neprítomní:  Derdáková Eva, Ing. – podpredsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

  

  

Pozvaní:   Dárius Dubiňák, Ing. – zástupca primátorky mesta 

Nemčíková Anna – prednostka MsÚ 

Zavadová Silvia – odd. majetku a regionálneho rozvoja    

          

Program:   

1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu + informácia o aktuálnej obsadenosti 

nájomných bytov 

2. Návrh VZN o poskytovaní finančných príspevkov Mestom Krompachy na vykonanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

3. Vyhľadávanie občanov odkázaných na sociálnu pomoc 

4. Rôzne 

 

K bodu 1. Prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu + informácia o aktuálnej 

obsadenosti nájomných bytov 
 

Pani Zavadová informovala členov komisie o podaných žiadostiach o pridelenie nájomného bytu. 

 

Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu – p. Simona Nalevanková, bytom Krompachy. 

Žiadateľka spĺňa podmienky pre pridelenie bytu.  

 

Hlasovanie komisie: 

Za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Členovia komisie odporúčajú prideliť žiadateľke voľný byt v 42bj na Maurerovej ulici v Krompachoch. 

Nakoľko v súčasnosti nie sú voľné byty, členovia komisie odporúčali zaradiť p. Nalevankovú  

do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. 

 

Bola podaná informácia o aktuálnej obsadenosti nájomných bytov v správe mesta. V súčasnosti 

neevidujeme žiaden voľný nájomný byt. Výpoveď z nájmu beží p. Ing. Dominike Viazankovej (15 bj), 

3-mesačná výpovedná lehota uplynie k 31.5.2020. 

 

Pani Zavadová informovala členov komisie o platobnej disciplíne nájomníkov. Všetci nájomníci platia 

v stanovenom termíne, neevidujeme nedoplatky na nájomnom. 

 

K bodu 2. Návrh VZN o poskytovaní finančných príspevkov Mestom Krompachy na vykonanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

PhDr. Imrich Papcun predložil členom komisie návrh VZN Návrh VZN o poskytovaní finančných 

príspevkov Mestom Krompachy na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 



kurately. Týmto VZN sa ruší VZN č. 6/2011o poskytovaní finančných prostriedkov na vykonávanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dôvodom prijatia nového VZN bolo prijatie 

novely zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorá zaviedla 

inštitút Centra pre deti a rodinu a upravila podmienky poskytovania finančných príspevkov 

poskytovaných subjektami sociálnoprávnej ochrany na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 

a sociálnej kurately. 

 

Členovia komisie zobrali návrh VZN na vedomie a odporúčajú ho schváliť v predkladanom znení. 

 

 

K bodu 3. Vyhľadávanie občanov odkázaných na sociálnu pomoc 

 

PhDr. Imrich Papcun informoval členov komisie o podaných žiadostiach o posúdenie odkázanosti  

na sociálnu službu. V sledovanom období bolo podaných 5 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu 

službu (1 žiadosť formou opatrovateľskej služby, 3 žiadosti do zariadenia opatrovateľskej služby  

a 1 žiadosť do zariadenia pre seniorov).  

 

Bola podaná informácia o situácii v ZSS Maška – nocľaháreň, kde sa začína ukazovať problém so 

starnutím klientov zariadenia, kedy je potrebné začať riešiť umiestnenie klientov v dôchodkovom veku 

do niektorého z pobytových zariadení sociálnych služieb z dôvodu zhoršujúceho sa zdravotného stavu.  

 

Členovia komisie boli informovaní o sociálnej situácii p. Stavarovej. Je potrebné začať riešiť sociálnu 

situácie v rodine menovanej. 

  

K bodu 4. Rôzne 

Členovia komisie diskutovali o blížiacom sa Dni Rómov, v akej forme si pripomenieme tento deň. 

V diskusii nebolo prijaté záväzné stanovisko. 

 

Krompachoch dňa 4.3.2020 

 

 

 

 

Zapísal:  PhDr. Imrich Papcun    Oľga Dzimková 

     zapisovateľ              predsedníčka  komisie 


