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Z á p i s n i  c a 
 

zo zasadnutia Komisie sociálnej pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku 

zo dňa 03.12.2020  o 14.30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Kežmarku. 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Ing. Eleonóra Levická  predsedníčka komisie (poslankyňa MsZ) 

Ing. Vojtech Wagner   člen komisie   (poslanec      MsZ) 

PhDr. Andrej Zreľak   člen komisie  (poslanec      MsZ) 

PhDr. Terézia Semaňáková, PhD. člen komisie 

Daniela Anovčinová   člen komisie 

Peter Mikulášik   člen komisie 

 

JUDr. Mária Gibľáková  zapisovateľka komisie 

 

Pozvaní hostia:  

JUDr. Jana Trautmanová  vedúca Oddelenia sociálnych vecí 

   

 

1. Otvorenie 

2. Návrh na schválenie nájmu bytu č. 25 v DOS na ul. Baštová 1588/8, 060 01 

Kežmarok 

3. Hracie automaty a hazardné hry v Meste Kežmarok -  novela zákona č. 30/2019 Z. 

z. o hazardných hrách  zo dňa 29.9.2020 

4. Iné, rôzne 

5. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

 Zasadnutie komisie otvorila a viedla Ing. Eleonóra Levická, predsedníčka komisie, ktorá 

privítala všetkých prítomných členov komisie a pozvaných hostí, zároveň uviedla, že sú 

prítomní šiesti členovia a komisia je uznášaniaschopná.  

 

2. Návrh na schválenie nájmu bytu č. 25 v DOS na ul. Baštová 1588/8, 060 01 Kežmarok 

 

Dňa 12.11.2020 požiadala p. Jolana Tomašková, bytom Gen. Štefánika 1237/48, Kežmarok, 

toho času na adrese: Pradiareň č. 8, Kežmarok o pridelenie bytu v DOS, a to z dôvodu, že tento 

nájmom bytu je podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých 

pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov 

viazaný na poskytovanie opatrovateľskej  služby, o ktorú chce požiadať po pridelení 

nájomného bytu.  

 

Hlasovanie:   Za:   6 

     Ing. Levická, Ing. Wagner, PhDr. Semaňaková, PhD., 

     PhDr. Zreľak,, Anovčinová, Mikulášik 

   Proti:  0  

   Zdržal sa: 0 
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Stanovisko Komisie sociálnej zo dňa 03.12.2020: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom 1-izbovného bytu č. 

25 s príslušenstvom pre Jolanu Tomaškovú, v Dome s opatrovateľskou službou, Baštová 

1558/8, Kežmarok na dobu určitú do 30.09.2022 počas poskytovania opatrovateľskej služby. 

  

3. Hracie automaty a hazardné hry v Meste Kežmarok -  novela zákona č. 30/2019 Z. z. 

o hazardných hrách  zo dňa 29.9.2020 

 

Jedným z bodov programu Mestského zastupiteľstva bude úprava VZN o hazardných hrách na 

území Mesta Kežmarok po novelizácii zákona o hazardných hrách s účinnosťou od 1.11.2020 

 

Členovia komisie zhodnotili situáciu v Meste Kežmarok v zariadeniach prevádzkujúcich herne 

a klientov, ktorí tieto zariadenia navštevujú, pričom odporúčajú schváliť Návrh VZN o zákaze 

umiestnenia herní a kasín na území Mesta Kežmarok, zároveň však žiadajú o zabezpečenie 

kontroly bezpečnosti a poriadku v týchto zariadeniach Mestskou políciou v súčinnosti so 

Štátnou políciou.      

 

Hlasovanie:   Za:   6 

     Ing. Levická, Ing. Wagner, PhDr. Semaňaková, PhD., 

     PhDr. Zreľak,, Anovčinová, Mikulášik 

   Proti:  0  

   Zdržal sa: 0 

 

Stanovisko Komisie sociálnej zo dňa 03.12.2020: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť VZN o zákaze umiestnenia 

herní a kasín na území Mesta Kežmarok  

 

4. Rôzne 

 

Členovia komisie pozitívne zhodnotili, že novela zákona o hazardných hrách mestám a obciam 

posilnila kompetencie ohľadne zákazu umiestnenie takýchto prevádzok, pričom sa zhodli na 

tom, že herňa v obchodnom priestore nad predajňou BILLA, vzhľadom na blízkosť dvoch 

stredných škôl a stanice (železničnej, autobusovej) je na veľmi zlom mieste, ako aj ostatných 

takýchto zariadení v Meste Kežmarok, pretože častými klientmi týchto zariadení sú členovia 

zo sociálnej slabších a marginalizovaných komunít. 

 

5. Záver 
 

Na záver predsedníčka komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť  a ukončila 

zasadnutie. 

 

            

       …….......…………………… 

              Ing. Eleonóra Levická 

              Predsedníčka komisie 

 

 

V Kežmarku, dňa 03.12.2020 

Zapísala: JUDr. Mária Gibľáková – zapisovateľka komisie 


