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Z á p i s n i  c a 
 

zo zasadnutia Komisie sociálnej pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku 

zo dňa 26.01.2022  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 

Alžbeta Vaverčáková   člen komisie 

 

JUDr. Mária Gibľáková  zapisovateľka komisie 

 

Pozvaní hostia:  

Mgr. Marcela Istocyová  riaditeľka ZPS a ZOS Kežmarok 

Mgr. Bc. Nikola Krempaská  Sociálna posudková činnosť 

   

1. Otvorenie  

2. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok na roky 

2014 – 2022 za obdobie roku 2021 

3. Rôzne 

4. 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. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok na roky 

2014 – 2022 za rok 2021 

 

Predsedníčka komisie skonštatovala, že Správu o plnení Komunitného plánu sociálnych 

služieb Mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2022 za obdobie roku 2021 bol doručený všetkým 

členom Komisie sociálnej, všetci členovia sa so Správou o splnení Komunitného plánu 

oboznámili. 

Mgr. Bartošová sa opýtala, prečo boli niektoré aktivity zrušené, resp. prečo sa nevykonávajú 

(napr. Komunitné centrum). 

Mgr. Bc. Krempaská informovala, že v Komunitnom centre mesta Kežmarok sa nevykonávali 

žiadne aktivity viac ako 12 mesiacov (zo strany obyvateľov mesta Kežmarok nebol záujem 

o skupinové ani individuálne aktivity), preto došlo podľa § 68 ods. 1, písm. g) dňa 14.05.2020 

k výmazu (zrušeniu registrácie služby) v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych 

služieb.     
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Hlasovanie:    Za:           6 

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

Mgr. Kaprálová, Mikulášik, Vaverčáková 

     Proti:        0  

Zdržal sa: 0  

3. Rôzne 

 

Predsedníčka komisie pripomenula prípravu nového Komunitného plánu, ktorý má byť 

pripravený na ďalšie obdobie. Riaditeľka ZPS a ZOS  požiadala členov komisie o návrhy, aké 

ďalšie sociálne služby by bolo vhodné zabezpečovať pre obyvateľov mesta Kežmarok,  

prípadne oslovenie obyvateľov mesta Kežmarok prostredníctvom Dotazníkov, či už priame 

zisťovanie informácií u občanov.  

Predsedníčka komisie navrhla ďalšie zasadnutie Komisie sociálnej na deň 21.02.2022 pre 

rozdelenie úloh na prípravu nového Komunitného plánu mesta Kežmarok, s uvedeným 

termínom všetci prítomní členovia súhlasili.  

 

4. Záver 
 

     Na záver predsedníčka komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť  a ukončila 

zasadnutie. 

 

 

            

            

              Ing. Eleonóra Levická 

              predsedníčka komisie 

                   v.  r. 

 

 

 

V Kežmarku, dňa 26.01.2022 

 

Zapísala: JUDr. Mária Gibľáková – zapisovateľka komisie 


