
 

Z á p i s n i c a 
 

z  riadneho zasadnutia Komisie sociálnej pri MsZ v Kežmarku, 

 ktoré sa konalo dňa 21.11. 2019  v zasadacej miestnosti MsÚ Kežmarok 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Ing. Eleonóra Levická     predsedníčka komisie ( poslankyňa MsZ) 

Vojtech Wagner   člen komisie (poslanec MsZ) 

Daniela Anovčinová    člen komisie  

Bc. Ivana Kaprálová   člen komisie 

PhDr. Terézia Semaňaková PhD člen komisie 

PhDr. Ján Sýkora   člen komisie 

Mgr. Mária Marhefková  zapisovateľka  komisie 

 

Pozvaní hostia: 

JUDr. Jana Trautmanová    vedúca Oddelenia sociálnych vecí 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN č. ...../2019 o poskytovaní sociálnych služieb  

3. Diskusia 

4. Záver 

 

 

 

1. Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie  Ing. Eleonóra Levická, ktorá privítala  

členov sociálnej komisie a pozvaných hostí. 

 

2. Predsedníčka komisie Ing. Levická  požiadala  JUDr. Janu Trautmanovú – vedúcu oddelenia 

sociálnych vecí, aby oboznámila členov komisie  s Návrhom  VZN č. ...../2019 o poskytovaní 

sociálnych služieb.  

 Ing. Eleonóra Levická vyzvala členov komisie – či má niekto pozmeňovací návrh, ak nie, dala 

hlasovať za tento návrh. 

 

S predloženým  návrhom VZN č.   /2019 o poskytovaní sociálnych služieb  

- súhlasili – 4 členovia sociálnej komisie, a to: Ing. Vojtech Wagner, PhDr. Ján Sýkora,                 

Ing. Eleonóra Levická a Daniela Anovčinová  

- zdržali sa hlasovania -  2 členovia sociálnej komisie, a to: Bc. Ivana Kaprálová                                

a PhDr. Terézia Semaňaková PhD. 

 

3. V diskusii oboznámila JUDr. Jana Trautmanová – vedúca oddelenia sociálnych vecí o návrhu 

o zmene rozpočtu do zastupiteľstva, nakoľko na mzdy opatrovateliek chýba 20 100,00 €.               

23 opatrovateliek je od augusta 2019 zapojených do národného projektu – podpora 

opatrovateľskej služby. Náklady na mzdy pre opatrovateľky ešte neboli preplatené. Ďalej 

upozornila členov komisie, že Komunitný plán je platný do konca r. 2020. 

 



PhDr. Terézia Semaňaková PhD – členka komisie sa vyjadrila a navrhovala  do budúcnosti  

vybudovať denný stacionár pre hendikepované deti do 18 rokov. VÚC tieto stacionáre zrušilo 

z dôvodu vysokých nákladov a všetky kompetencie ponechala na obce a mestá. Tieto deti sú 

integrované do škôl a školských zariadení, ale dotácie na osobných asistentov od ministerstva 

školstva sú obmedzené.  

 

Bc. Ivana Kapralová mala pripomienku, že navýšenie sumy úhrady za donášku stravy do 

domácnosti počas pracovných dní  o 0,20 € je veľa. Všetci členovia komisie sa zhodli na tom, 

že  mesačne 4,00 € je zvládnuteľné aj pre občana s nízkym dôchodkom.  

 

4. Na záver Ing. Eleonóra Levická – predsedníčka komisie poďakovala všetkým členom komisie 

a prítomným hosťom. 

 

 

 

        Ing. Eleonóra Levická 

            predseda komisie 

 

 

 

 

 Kežmarku, dňa 26.11.2019 

Zapísala: Mgr. Mária Marhefková – zapisovateľka komisie 


