
Sociálno-zdravotná komisia pri MsZ v Spišských Vlachoch 

Zápisnica č. 2 

z 2. riadneho zasadnutia komisie sociálneho a zdravotného zabezpečenia pri MsZ   

v Spišských Vlachoch zo dňa: 12.02.2020 o 15:30 hod. 

Prítomní: Mgr. Monika Koperdáková, Mgr. Eva Dorocáková, PaedDr. Marcela Satmáryová, 

Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Mgr. Mária Dzurillová 

Neprítomní: Mgr. Pavol Maliňák, Bc. Alena Sajdáková – ospravedlnení 

 

Program rokovania:          

       1.   Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Stav poskytovania sociálnych služieb v meste 

4. Správa o plnení Aktualizácie KPSS na roky 2011-2018 (2020) 

5. Rôzne, diskusia 

6. Záver 

 

K bodu 1) 

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisia Mgr. Monika Koperdáková privítaním 

členov komisie a skonštatovala, že sociálna komisia je uznášania schopná. 

 

K bodu 2) 

Program zasadnutia sociálnej komisie bol schválený jednohlasne. 

 

K bodu 3) 

Mgr. Mária Dzurillová – sociálna pracovníčka mesta oboznámila členov komisie so Stavom 

poskytovania sociálnych služieb v meste ku dňu 31.12.2019 (správa v prílohe) a výpočtom 

EON na poskytovanie opatrovateľskej služby za rok 2019, ktoré sú zverejnené na stránke mesta. 

Trend starnutia obyvateľov Slovenska sa prejavuje aj na území mesta Spišské Vlachy. Zvýšené 

výdaje finančných prostriedkov do oblasti sociálnych služieb sa mesto snaží získať 

prostredníctvom transferov z projektov a zamedziť tým zvyšovanie úhrad za poskytovanie 

OSL. V minulom roku tak ako je to uvedené v správe bolo mesto Spišské Vlachy zapojené   

do Dopytového projektu ,,Podpora opatrovateľskej služby v meste Spišské Vlachy“. Členovia 

komisie vzhľadom na dosiahnuté ekonomické oprávnené náklady za rok 2019 odporúčajú 

ponechať úhradu za poskytovanie OSL na úrovni 1,00 €. 

 

K bodu 4) 

Členovia sociálnej komisie po prerokovaní materiálu Správu o plnení Aktualizácie KPSS   

na roky 2011-2018 (2020) k 31.12.2019 (v prílohe) berú na vedomie a odporúčajú MsZ 

v Spišských Vlachoch zobrať na vedomie. 

Úloha: Pripraviť materiál na zasadnutie MsZ. 

Zodpovedá: tajomníčka komisie. 

 

Členovia sociálnej komisie odporúčajú začať so zberom údajov a stanoviť si proces prípravy 

a vypracovanie KPSS na obdobie rokov 2021-2025. 

 

K bodu 5) 

Vzhľadom na finančné čerpanie rozpočtu v oblasti príspevkov na stravu dôchodcov, členovia 

komisie odporúčajú vypracovať a schváliť MsZ v Spišských Vlachoch doplnok k VZN 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby kde budú 

upravené násobky životného minima na vyššiu hodnotu aby občania mali možnosť získať 

príspevok na stravu. V uplynulom období roka 2019 bol príspevok na stravu čerpaný vo výške 



35,40 €. Suma životného minima je v súčasnosti 210,20 € a výška minimálneho starobného 

dôchodku bude od 1.1.2020, na ktorý vznikne nárok po získaní 30 rokov dôchodkového 

poistenia, dosahovať 33 % priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo sa rovná 

sume 334,30 eur. Členovia navrhujú zmeniť znenie § 22 písm. 2 VZN č. 4/2013 nasledovne: 

Úhrada za stravovanie je 

a) pre osobu s príjmom do výšky 1,6 nás. ŽM predstavuje príspevok mesta 0,70 € z celkovej 

ceny stravného lístka, 

b) pre osobu s príjmom do výšky 1,8 nás. ŽM predstavuje príspevok mesta 0,50 € z celkovej 

ceny stravného lístka 

a) pre osobu s príjmom do výšky 2 nás. ŽM predstavuje príspevok mesta 0,30 € z celkovej ceny 

stravného lístka. 

 

Úloha: Pripraviť materiál na zasadnutie MsZ: 

doplnok k VZN č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 

sociálne služby kde budú upravené násobky životného minima. 

Zodpovedá: tajomníčka komisie. 

 

 

V súčasnosti pri výške ŽM 210,20 €: 

1,6 násobku ŽM = 336,32  ....... 0,70 € 

1,8 násobku ŽM = 378,36  ....... 0,50 € 

 2 násobku ŽM  =  420,40 .........0,30 € 

Sociálna komisia odporúča naďalej spolupracovať s poskytovateľmi sociálnych služieb   

na území mesta. 

 

K bodu 6) 

Predsedníčka sociálnej komisie Mgr. Monika Koperdáková poďakovala prítomným za účasť 

a spoluprácu a zasadnutie komisie ukončila. 

 

V Spišských Vlachoch, dňa 12.02.2020 

Zapísala: Mgr. Mária Dzurillová                                           

    

Overila:  Mgr. Monika Koperdáková                                   ........................................... 

                                                                                                 predsedníčka komisie 
Príloha:  

1. Prezenčná listina 

2. Stav poskytovania soc. služieb ( EON za rok 2019) 

3. Správa o plnení Aktualizácie KPSS na roky 2011-2018 (2020) 

 


