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Z á p i s n i  c a 
 

zo zasadnutia Komisie sociálnej pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku 

zo dňa 09.12.2021  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) 

Mgr. Janka Bartošová   člen komisie 

Mgr. Ivana Kaprálová   člen komisie 

Peter Mikulášik   člen komisie 

Terézia Vaverčáková    člen komisie 

 

JUDr. Mária Gibľáková  zapisovateľka komisie 

 

Pozvaní hostia:  

JUDr. Jana Trautmanová  vedúca Oddelenia sociálnych vecí 

Mgr. Marcela Ištocyová  riaditeľka ZPS a ZOS Kežmarok 

   

1. Otvorenie  

2. Návrh VZN, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej 

určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v ZPS a ZOS 

Kežmarok 

3. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

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

ktorá privítala všetkých prítomných členov komisie a pozvaných hostí, zároveň uviedla, 

že sú prítomní 6 (šiesti) členovia a komisia je uznášaniaschopná.  

 

2. Návrh VZN, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia 

a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v ZPS a ZOS Kežmarok 

           

      Riaditeľka ZPSaZOS Mgr. Marcela Ištocyová (ďalej len „riaditeľka ZPSaZOS“) 

informovala prítomných, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 vzniká deficit a podľa správy 

expertov, ktorí v auguste hodnotili kvalitu poskytovaných služieb v ZPSaZOS, bola im 

vytknutá veľmi nízka a slabá aktivizácia seniorov. Preto do rozpočtu na nasledujúci rok 

zahrnuli prijatie 2 až 3 sociálnych pracovníkov alebo ergoterapeutov. Ďalším 

argumentom je prierez hlavne novoprijatých klientov v tomto roku, prevažne sú veľmi 

ťažké stavy, čo sa odráža na potrebe personálneho rozloženia na oddeleniach v zmysle 

navýšenia počtu pracovných síl. Ďalej poukázala na nárast cien potravín, služieb 

a tovarov, všetky tieto faktory boli zohľadnené pri tvorbe rozpočtu a zaoberali sa 

zvýšením úhrad klientov.  
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Riaditeľka ZPSaZOS ďalej informovala prítomných o zložení jednotlivých položiek 

platieb od klientov za poskytované sociálne služby v zariadení.  

Poskytovanie podpornej služby – jedáleň, aktuálna suma je 2,42 Eur/obed, zhruba 

polovica sumy, teda 1,22 Eur tvoria suroviny a 1,20 Eur réžia. Od 01.02.2022 navrhuje 

sumu za obed  3,- Eur - teda 1,50 Eur  na suroviny a 1,50 Eur na réžiu, čiže  cena obeda 

bude 3,- Eur.  

Poskytovanie terénnej služby – rozvoz stravy, ceny  sa nebudú meniť,  rozvoz obeda 

v pracovné dni bude za 0,60 Eur/deň – obed spolu s rozvozom bude za 3,60 Eur/deň. 

Počas víkendu a sviatkov bude obed za 3,00 Eur + 1,50 Eur = 4,50 Eur/deň, doprava 

ostáva nezmenená - 1,50 Eur počas víkendu a sviatkov. 

Predsedníčka komisie sa opýtala, či toto navýšenie bude stačiť na pokrytie všetkých 

nákladov, ktoré má ZPSaZOS a taktiež bude dostatočný počet obslužného personálu - 

opatrovateliek vzhľadom na schválený pokles počtu klientov ZPSaZOS, lebo stavy 

klientov sú náročné, ako aj potreba prijatia ďalšej sociálnej sestry alebo ergoterapeuta a s 

tým súvisiace zaplatenie obslužného personálu. 

Riaditeľka ZPSaZOS pripravila pre primátora mesta analýzu, kde v správe o hospodárení 

uviedla, že počet personálu v ZPSaZOS postupne narastal, v roku 2015 bolo v ZPSaZOS 

54 zamestnancov, v súčasnosti je 75 zamestnancov. V ZPSaZOS sú vykonávané činnosti, 

ktoré predtým neboli vykonávané napr. jedáleň, rozvoz stravy, takmer na každom úseku 

je evidentný nárast počtu zamestnancov. Tieto služby sa snažia dostať postupne na vyššiu 

úroveň, čím postupne narastá počet zamestnancov v zariadení. Plánujú zdvojnásobiť 

počet ergoterapeutov,  aby  na každom oddelení bol ergoterapeut.  Od 01.01.2022 budú 

mať 111 klientov, teda 1 sociálny pracovník na 55 klientov. 

Na každom oddelení plánujú vytvoriť tzv. „rodinky“, v ktorých bude určitý stabilný 

opatrovateľský personál, ergoterapeut, prípadne sociálny pracovník.  Postupne napĺňajú 

organizačnú štruktúru a ich prioritou je  stabilizácia personálu. 

Mgr. Bartošová sa opýtala, či podľa zákona o sociálnych službách  je stanovená  kvóta na  

počet klientov pre jednu opatrovateľku.   

Riaditeľka ZPSaZOS uviedla, že nie je stanovené, stanovený je iba minimálny počet 

personálu na počet klientov.  

Predsedníčka komisie sa opýtala, či jednotliví klienti budú schopní zaplatiť zo svojich 

príjmov toto navýšenie. 

Riaditeľka ZPSaZOS uviedla, že zrejme bude skupina klientov, pre ktorých bude 

zvýšenie problematické. V zariadení je 5 klientov, ktorí majú dlhy, sú občanmi mesta 

Kežmarok.  

       Mesto Kežmarok pripravilo návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, akým 

spôsobom pomôže svojim občanom.  

Navrhovaná zmena bude od 01.02.2021, pretože v priebehu decembra a januára 

prichádzajú klientom Rozhodnutia zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku. 

Z dotazníka spokojnosti v zariadení vyplynulo, že s poskytovaním sociálnych služieb 

v ZPSaZOS sú spokojní klienti aj rodinní príslušníci, samozrejme je potrebné mať 

dostatočný počet personálu. Na základe výzvy z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny pre 

sociálne zariadenia na zvládnutie covidovej situácie bolo prijatých 5 pracovníkov, dotácia 

bola ukončená, títo pracovníci ostali v štruktúre. 

 

Hlasovanie:    Za:           6 

     Ing. Levická, Ing. Wagner, Mgr. Bartošová,  

Mgr. Kaprálová, Mikulášik, Vaverčáková 

     Proti:        0  

     Zdržal sa: 0 
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       Stanovisko Komisie sociálnej zo dňa 09.12.2021: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť Návrh VZN, ktorým 

sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za 

poskytovanie sociálnej služby v ZPS a ZOS Kežmarok. 

 

  

3. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb 

 

    Vedúca Oddelenia sociálnych vecí JUDr. Trautmanová nadviazala na navrhované 

zvýšenie úhrad klientom v ZPSaZOS formou poskytnutia príspevku na čiastočnú úhradu 

sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPSaZOS Kežmarok  občanom - 

prijímateľom sociálnej služby, iba s trvalým pobytom mesto Kežmarok. Takmer 40% 

klientov je s trvalým pobytom buď priamo v zariadení alebo na území mesta Kežmarok, 

zvyšok prijímateľov sociálnych služieb sú s trvalým pobytom rôznym v rámci celej SR.  

Klient s trvalým pobytom mesto Kežmarok, umiestnený v ZPSaZOS si podá žiadosť 

o príspevok na čiastočnú úhradu sumy na mestskom úrade, oddelenie sociálnych vecí. Po  

ukončení mesiaca  im  mesto prispeje sumou  vo  výške  1,29 €/lôžko/deň, čo zhruba 

vychádza približne 40,- eur (podľa počtu dní, ktoré strávil v zariadení). 

Oddelenie sociálnych vecí preto navrhuje MsZ v Kežmarku zrušiť predchádzajúce VZN 

č. 8/2020 v znení VZN č.1/2021 a prijať nové VZN s účinnosťou od 01.02.2022, v súlade 

s predchádzajúcim VZN, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej 

určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v ZPS a ZOS Kežmarok. 

Keďže ZPSaZOS je rozpočtovou organizáciou mesta, bude navrhnutý príspevok, ktorý 

bude jasný, presný, adresný. To znamená, že ak príde žiadosť od klienta ZPSaZOS – 

občana mesta Kežmarok na poskytnutie príspevku na čiastočnú úhradu za poskytovanie 

pobytových služieb v ZPSaZOS, na základe už uzatvorenej zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby so ZPSaZOS bude priznaný príspevok v závislosti od počtu dní počas 

ktorých bola poskytovaná sociálna služba v danom mesiaci.    

 

 

       Hlasovanie:   Za:   6 

    Ing. Levická, Ing. Wagner, Mgr. Bartošová,  

                                               Mgr. Kaprálová, Mikulášik, Vaverčáková 

               Proti:  0  

               Zdržal sa: 0 

 

        Stanovisko Komisie sociálnej zo dňa 09.12.2021: 

        Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť VZN o poskytovaní       

        sociálnych služieb. 

 

4. Rôzne 

 

     Predsedníčka komisie informovala prítomných o Zásadách prideľovania nájomných 

bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok, kde došlo k rozdeleniu bytov (všetky mestské byty 

sú sociálne – pretože sú pre ľudí, ktorí síce nie sú v hmotnej núdzi/môžu byť, kde je 

stanovený presný príjem, ktorý sa nesmie prekročiť), ako aj vymedzenie podmienok 

prideľovania mestských bytov na 1 rok, samostatnú kapitolu tvorí opakovaný nájom bytu, 

kde je presne určené za akých podmienok môže byť tento schválený opakovaný nájom 

bytu.  
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5. Záver 
 

     Na záver predsedníčka komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť  a ukončila 

zasadnutie. 

 

 

 

            

       …….......…………………… 

              Ing. Eleonóra Levická 

              predsedníčka komisie 

 

 

 

V Kežmarku, dňa 21.12.2021 

 

Zapísala: JUDr. Mária Gibľáková – zapisovateľka komisie 


