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Z á p i s n i  c a 
 

zo zasadnutia Komisie sociálnej pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku 

zo dňa 08.07.2020  o 14.00 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. Ján Sýkora   člen komisie 

Bc. Ivana Kaprálová   člen komisie 

Daniela Anovčinová   člen komisie 

Terézia Vaverčáková   člen komisie 

 

JUDr. Mária Gibľáková  zapisovateľka komisie 

 

Pozvaní hostia:  

JUDr. Jana Trautmanová  vedúca Oddelenia sociálnych vecí 

Mgr. Marcela Ištocyová  riaditeľka ZPSaZOS Kežmarok 

Mgr. Daniela Koršňáková   

 

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019, ktorým sa určuje 

suma úhrady za sociálnu službu 

3. Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine ZPSaZOS Kežmarok 

4. Ukončenie poskytovania sociálnych služieb v Nocľahárni    

5. Komunitný plán sociálnych služieb pre roky 2021 - 2027  

6. Rôzne 

7. 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 VZN č. .../2020 o poskytovaní sociálnych služieb 

 

Vedúca Oddelenia sociálnych vecí JUDr. Jana Trautmanová predniesla Návrh VZN, 

ktorým sa vypustilo: 

- ustanovenie Článku 1 Úvodné ustanovenie bod 2. písmeno a) a písmeno c): 

 

a) sociálne služby krízovej intervencie – nocľaháreň  

e) príspevok na stravovanie 

 

- ustanovenie Článku 6 Donáška stravy (obeda) do domácnosti a Článok 7 

Príspevok mesta na stravovanie. 
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Vzhľadom na zmenu v Zriaďovacej listine ZPSaZOS Kežmarok a prechodom 

zabezpečovania donášky stravy do domácnosti z Mestského úradu na ZPSaZOS, vypúšťa sa 

toto ustanovenie zo VZN o poskytovaní sociálnych služieb, ktoré bude vo VZN, ktorým sa 

určuje suma úhrady za sociálnu službu.  

Príspevok na stravovanie bol schvaľovaný seniorom s nízkym príjmom a iba klientom 

ZPSaZOS, na stravovanie v iných zariadeniach sa tento príspevok nevzťahoval. S takýmto 

postupom bol vyjadrený nesúhlas, aby sa predchádzalo týmto nedostatkom, bol tento 

príspevok zrušený. 

 

Hlasovanie:   Za:   6 

     Ing. Levická, PhD., Ing. Wagner, PhDr. Sýkora,  

Bc. Kaprálová, Anovčinová, Vaverčáková 

   Proti:  0  

   Zdržal sa: 0 

 

3. Návrh VZN č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019, ktorým sa určuje suma 

úhrady za sociálnu službu 

4. Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine ZPSaZOS Kežmarok 

 

Riaditeľka ZPSaZOS informovala členov Komisie sociálnej o prechode kompetencie 

v poskytovaní a zabezpečovaní služby donáška stravy (obeda) do domácnosti, ZPSaZOS musí 

požiadať o zmenu zaregistrovanej služby – jedáleň (ambulantnou formou) spolu s platným  

VZN, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu a zmenenou Zriaďovacou listinou, 

aby mohlo ZPSaZOS po zaregistrovaní začať poskytovať túto terénnu sociálnu službu.  

Na základe tejto zmeny ZPSaZOS dostane do správy majetok mesta – motorové vozidlo 

s izotermickou úpravou na rozvoz stravy, so začiatkom poskytovania tejto služby od 

01.09.2020, výška úhrady za túto sociálnu službu ostáva nezmenená.   

 

Do VZN, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu v tejto súvislosti so zabezpečením 

stravovania je doplnená podmienka odobratia minimálne 15 obedov klientom v príslušnom 

mesiaci, pretože táto služba je určená pre ľudí, ktorý sú odkázaní na túto sociálnu službu. Táto 

podmienka bola doplnená, aby nedochádzalo k blokácii tejto sociálnej služby pre tých, ktorí 

nie sú odkázaní na túto službu. Riaditeľka ZPSaZOS upozornila, že vzhľadom na narastajúci 

počet nových záujemcov o stravovanie, bude potrebné uvažovať o rekonštrukcii, prípadne 

riešení zvyšovacia kapacity terajšej jedálne, pretože teraz ZPSaZOS kapacita stravovania je 

plne obsadená, noví záujemci sú prijímaní priebežne po ukončení poskytovania stravovania 

prihlásenému stravníkovi.  

 

5. Ukončenie poskytovania sociálnych služieb v Nocľahárni    

 

K vypusteniu tejto sociálnej služby Mesta Kežmarok zo VZN dochádza z dôvodu ukončenia 

poskytovania sociálnej služby krízovej intervencie – nocľaháreň pre nedostatočný záujem 

o túto sociálnu službu, ktorú využíval malý počet klientov, kapacita nebola naplnená ani počas 

nepriaznivých poveternostných podmienok, či pandémii súvisiacej s ochorením COVID-19. 

 

Hlasovanie:   Za:   6 

     Ing. Levická, PhD., Ing. Wagner, PhDr. Sýkora, 

Bc. Kaprálová, Anovčinová, Vaverčáková 

   Proti:  0  

   Zdržal sa: 0 
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Stanovisko Komisie sociálnej zo dňa 08.07.2020: 

Komisia sociálna súhlasí s ukončením poskytovania sociálnej služby krízovej intervencie - 

nocľaháreň. 

 

6. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Kežmarok pre roky 2021 – 2027   

 

Informovala: JUDr. Jana Trautmanová – vedúca Oddelenia sociálnych vecí  

 

JUDr. Jana Trautmanová informovala o príprave nového Komunitného plánu pre roky 2021 - 

2027, ktorý by mal byť pripravený. Vzhľadom na situáciu ohľadne COVID 19, neboli 

predložené návrhy a riešenia sociálnych služieb o ktoré by  bol v Meste Kežmarok záujem 

podľa vekových kategórii obyvateľov Mesta Kežmarok.  

 

Mgr. Koršňáková informovala o spracovávaní Analýzy poskytovanie sociálnych služieb Mesta 

Kežmarok, prebieha mapovanie zariadení, ktoré sú dostupné a poskytujú sociálne služby, ich 

kapacita, účelovosť a využitie obyvateľmi. Ďalej informovala, že príprava nového 

Komunitného plánu musí byť prebiehať za určitých podmienok, musí byť v súlade s aktuálnymi 

Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb, pričom informovala, že aktuálne Národné 

priority rozvoja sociálnych služieb sú na obdobie 2015 - 2020, Národné priority rozvoja 

sociálnych služieb na  ďalšie roky zatiaľ neboli zverejnené. Taktiež pripomenula, že musia byť 

zadefinované finančné podmienky, personálne a prevádzkové podmienky, určenie finančného 

zabezpečenia, vyhodnocovanie, dopĺňanie.  

Vzhľadom na skutočnosť, že Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý je platný na obdobie 

rokov 2014- 2020, ktorý bol aktualizovaný, JUDr. Trautmanová navrhla predĺženie platnosti 

Komunitného plánu o ďalšie obdobie. Z aktuálneho Komunitného plánu budú vyňaté jednotlivé 

body ohľadne zariadení, ktoré ukončili poskytovanie sociálnych služieb a doplnia sa body 

ohľadne navýšenia kapacity jedálne v ZPSaZOS Kežmarok, ako aj donáška stravy zo ZPSaZOS 

Kežmarok, dopracovať a doplniť demografické údaje obyvateľstva a členenie podľa veku.  

 

Mgr. Koršňáková uviedla, že  na základe Dotazníka, ktorý bol predkladaný občanom Mesta 

Kežmarok, sa pripravoval Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Kežmarok na roky 2014-

2020, uvedený Dotazník bol podkladom na zriaďovanie konkrétneho sociálneho zariadenia.  

V prípade prípravy nového Komunitného plánu na ďalšie obdobie s výberom nejakého 

zariadenia, ktoré bude poskytovať konkrétne sociálne služby je potrebné pripraviť, prípadne 

upraviť pôvodný Dotazník, následne spolupracovať so stavebnou komisiou, určiť vhodné 

miesto s potrebnou kapacitou, výšku investícií. 

 

Stanovisko Komisie sociálnej zo dňa 08.07.2020: 

Komisia sociálna berie na vedomie Návrh na predĺženie Komunitného plánu sociálnych služieb 

Mesta Kežmarok pre roky 2014 -2020 do roku 2022. 

 

7. Rôzne 

 

Riaditeľka ZPSaZOS informovala prítomných členov komisie o schválených projektoch 

a výške financovania týchto projektov, taktiež informovala o výsledku súdneho konania na 

Krajskom súde v Prešove. 

  

JUDr. Jana Trautmanová pripomenula, že ak Mesto Kežmarok na základe ustanovenia § 8 ods. 

9 zákona č. 448/2008 Z. z. o poskytovaní sociálnych služieb na základe výberu občana – 
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fyzickej osoby požiada neverejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie sociálnej 

služby a je s touto fyzickou osobou uzatvorená zmluva, mesto je povinné poskytnúť finančný 

príspevok neverejnému poskytovateľovi. Z uvedeného dôvodu bol v programovom rozpočte 

13-Sociálne služby vytvorený prvok 13.1.8 – Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, 

z ktorého bude Mesto Kežmarok poskytovať finančný príspevok neverejným poskytovateľom 

na prevádzku poskytovania sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o poskytovaní 

sociálnych služieb. 

 

8. Záver 
 

Na záver predsedníčka komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť  a ukončila 

zasadnutie. 

 

 

            

       …….......…………………… 

              Ing. Eleonóra Levická 

              Predsedníčka komisie 

 

 

V Kežmarku, dňa 08.07.2020 

Zapísala: JUDr. Mária Gibľáková – zapisovateľka komisie 

 

 

 

 

 

 

 


