
 

Z á p i s n i c a 
 

z  riadneho zasadnutia Komisie sociálnej pri 
MsZ v Kežmarku, ktoré sa konalo dňa 28.05.2019  v zasadacej miestnosti MsÚ  

 
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 
Peter Mikulášik   člen komisie 
PhDr. Terézia Semaňaková PhD.  člen komisie 
Alžbeta Vaverčáková    člen komisie 
 
Mgr. Mária Marhefková   zapisovateľka  komisie 
 
Pozvaný hostia: 
JUDr. Jana Trautmanová   vedúca sociálneho oddelenia 
Mgr. Marcela Ištocyová riaditeľka ZPS a ZOS  
 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Návrh VZN č....../2019,ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej 

určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov 
a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok 

3. Návrh na pridelenie bytu p. Gabriele Hrinovej v DOS.  
4. Rôzne 
5. Záver 

 
 

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

privítala  členov sociálnej komisie a pozvaných hosti. 
2. Predsedníčka komisie Ing. Levická  požiadala  Mgr. Marcelu Ištócyovú  - 

riaditeľku ZPS a ZOS, aby oboznámila členov komisie  s Návrhom  VZN 
č....../2019,ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia 
a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov 
a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok  
Ďalej oboznámila komisiu s návrhom  doplnenia Zriaďovacej listiny Zariadenie 
pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, 060 01 
Kežmarok, z dôvodu potreby registrácie podpornej sociálnej služby - jedáleň na 
Prešovskom samosprávnom kraji.  
 
Sociálna komisia jednohlasne súhlasí s predkladanými návrhmi  na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 
3. V bode 3 oboznámila JUDr. Jana Trautmanová – vedúca sociálneho oddelenia 

o žiadosti o nájme bytu v DOS pre p. Gabrielu Hrinovú. Menovaná momentálne 



žije v Zariadení  opatrovateľskej služby v Kežmarku.  Na základe uznesenia MsZ 
v Kežmarku  č.135/2017 zo dňa 22.06.2017 bol pani Gabriele Hrinovej mestom 
Kežmarok vydaný súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy do bytu osobitného 
určenia v DOS. Doba nájmu bola určená počas poskytovania opatrovateľskej 
služby, najdlhšie do 30.06.2019.  Pani Hrinová dňa 02.01.2019 uzatvorila Zmluvu 
č.1/2019/ZOS o poskytovaní opatrovateľskej služby v Zariadení opatrovateľskej 
služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok. V súčasnosti chce pani Gabriela Hrinová opäť 
bývať sama a požiadala  o pridelenie bytu v DOS. 
 
Sociálna komisia jednohlasne odsúhlasila opätovne prideliť byt v DOS na ul. 

Baštová 8, 060 01 Kežmarok pre p. Gabrielu Hrinovú. 
 

 
 

4. V bode rôzne vystúpila  
- JUDr.Jana Trautmanová  - vedúca sociálneho oddelenia upozornila prítomných 
členov komisie že Komunitný plán je platný do konca r. 2020. Zároveň 
navrhla, aby verejnosť a všetky sociálne zariadenia v meste mali zastúpenie na 
príprave Komunitného plánu.  

- pani riaditeľka Zariadenia pre seniorov (ZPS) a Zariadenia opatrovateľskej 
služby (ZOS) Ing. Marcela Ištocyová informovala prítomných členov komisie 
a hostí o rekonštrukcií zariadenia. Postupne má rekonštrukciou prejsť celé  
sociálne zariadenie. 

- PhDr. Terézia Semaňaková PhD – členka komisie navrhovala do budúcnosti  
zabezpečiť prepravnú službu pre onkologických pacientov. Urobiť prieskum 
aké sociálne služby sú nevyhnutne potrebné v našom meste. 

- Predsedníčka komisie na  návrh prepravnej služby sa vyjadrila, že Podporná 
prepravná služba patrí pod zdravotnícke zariadenie.  

- Pani Vaverčáková Alžbeta – členka komisie sa v bode rôzne vyjadrila, že 
obyvatelia mesta a aj seniori v Dennom centre majú malý záujem zapájať sa do 
verejného života. 

- Pán Peter Mikulášik  sa vyjadril, že je potrebné vybudovať bezbarierovosť 
v meste Kežmarok. 
 

 
5. Na záver Ing. Eleonóra Levická – predsedníčka komisie poďakovala všetkým 
členom komisie a prítomným hosťom. 

 
 

            
                                                                        Ing. Eleonóra Levická 
                                                                            predseda komisie 
 
 
 
 
V Kežmarku, dňa  31.05.2019 
Zapísala: Mgr. Mária Marhefková – zapisovateľka komisie 


