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Z á p i s n i  c a 
 

zo zasadnutia Komisie sociálnej pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku 

zo dňa 27.01.2020  o 14.30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Kežmarku. 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Ing. Eleonóra Levická  predsedníčka komisie (poslankyňa MsZ) 

PhDr. Andrej Zreľak   člen komisie   (poslanec      MsZ) 

Ing. Vojtech Wagner   člen komisie   (poslanec      MsZ) 

PhDr. Ján Sýkora   člen komisie 

PhDr. Terézia Semaňaková, PhD. 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 

 

 

1. Otvorenie 

2. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Kežmarok pre roky  

    2014 – 2020 za rok 2019 

3. Návrh na pridelenie bytu v DOS na ul. Baštovej 1588/8, 060 01 Kežmarok 

4. Výmena bytu v DOS na ul. Baštovej 1588/8, 060 01 Kežmarok 

5. Rôzne 

6. 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, neskorší príchod avizovala PhDr. 

Semaňaková, PhD. a PhDr. Zreľak. Predsedníčka oznámila prítomným, že zapisovateľkou bude 

JUDr. Mária Gibľáková, zamestnankyňa Mesta Kežmarok.  

 

 

2. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Kežmarok pre roky 

2014 – 2020 za rok 2019  

 

Informovala: JUDr. Jana Trautmanová – vedúca Oddelenia sociálnych vecí  

 

JUDr. Jana Trautmanová predniesla Správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb 

Mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2020 za obdobie roku 2019. Ďalej navrhla doplniť Aktivitu 

5.2. Komunitného plánu, a to, že pre skvalitnenie potrieb občanov bolo zakúpené nové vozidlo 

na rozvod stravy. Taktiež poukázala na nedostatočné využívanie Komunitného centra (KC) 

z dôvodu absencie garanta a odborných pracovníkov, ktorí by mali byť v KC zamestnaní 

a zabezpečovať odborné služby v KC pre rôzne sociálne skupiny obyvateľstva, ako aj nezáujem 
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zo strany rodičov a detí. Cieľové skupiny, ktoré by mali využívať služby a aktivity v KC majú 

problémy s dodržiavaním riadnej školskej dochádzky, preto o takéto mimoškolské aktivity nie 

je žiaden záujem. V prípade pretrvávajúceho nezáujmu a nevykonávania činnosti 

v Komunitnom centre je navrhované zrušenie registrácie služby na VÚC.      

 

Opätovne pripomenula prípravu nového Komunitného plánu, ktorý má byť pripravený na 

ďalšie obdobie. Členovia komisie sa dohodli na zosumarizovaní všetkých dostupných zariadení 

a služieb, ktoré Mesto Kežmarok má a poskytuje a následne predložia spoločné návrhy 

a riešenia sociálnych služieb o ktoré by bol záujem zo strany obyvateľov Mesta Kežmarok.  

 

Stanovisko Komisie sociálnej zo dňa 27.01.2020: 

Komisia sociálna berie na vedomie správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb 

Mesta Kežmarok pre roky 2014 -2020 za obdobie roka 2019. 

 

3. Návrh na pridelenie bytu v DOS na ul. Baštovej 1588/8, 060 01 Kežmarok Lýdii  

       Olejárovej, Gen. Štefánika 1176/62 , Kežmarok  

 

Dňa 09.01.2020 požiadala p. Lýdia Olejárová, bytom Gen. Štefánika 1176/62, 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:   7 

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

     PhDr. Sýkora, Bc. Kaprálová, Anovčinová, Vaverčáková 

   Proti:  0  

   Zdržal sa: 0 

 

Stanovisko Komisie sociálnej zo dňa 27.01.2020: 

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

14 s príslušenstvom pre Lýdiu Olejárovú, v Dome s opatrovateľskou službou, Baštová 1558/8, 

Kežmarok na dobu určitú do 31.12.2021 počas poskytovania opatrovateľskej služby.   

 

4. Helena Kellnerová, Baštová 8, Kežmarok – žiadosť o výmenu bytu v DOS 

 

 Dňa 25.11.2019 požiadala p. Kellnerová o výmenu bytu č. 18 v DOS z dôvodu, že 

požadovaný byt č. 27 je lepšie dispozične riešený.  

 

Hlasovanie:   Za:   7 

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

     PhDr. Sýkora, Bc. Kaprálová, Anovčinová, Vaverčáková 

   Proti:  0  

   Zdržal sa: 0 

 

Stanovisko Komisie sociálnej zo dňa 27.01.2020: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť žiadosť o výmenu bytu č. 

18 za byt č. 27 a schváliť nájom na byt č. 27 pre Helenu Kellnerovú, v Dome opatrovateľskou 

službou, Baštová 1588/8, Kežmarok na dobu neurčitú. 
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5.  Rôzne 

 

PhDr. Andrej Zreľak v bode rôzne prezentoval potrebu spájania vekových skupín obyvateľov, 

Mesto Kežmarok zabezpečuje prostredníctvom rôznych spolkov a skupín rôzne aktivity, 

podujatia a činnosti, pričom o mnohé podujatia a pripravené aktivity je slabý, alebo takmer 

žiadny záujem.  

Členovia komisie sa zhodli, že je potrebné vybudovať zariadenie, ktoré by sa zabezpečovalo 

potreby matiek s deťmi, stacionár pre dospelých, vývarovňu, prípadne hygienické stredisko, 

alebo iné prospešné sociálne zariadenie. 

P. Alžbeta Vaverčáková – predsedníčka Denného centra oboznámila prítomných členov 

komisie o klubovej činnosti seniorov (podujatia, akcie, spoločné činnosti a p.)  

 

6. Záver 
 

Na záver predsedníčka komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť  a ukončila 

zasadnutie. 

 

 

 

            

       …….......…………………… 

              Ing. Eleonóra Levická 

              Predsedníčka komisie 

 

 

V Kežmarku, dňa 28.01.2020 

Zapísala: JUDr. Mária Gibľáková – zapisovateľka komisie 

 

 

 

 

 

 

 


