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Sociálno-zdravotná komisia pri MsZ v Spišských Vlachoch 

Zápisnica č. 4 

z 4. riadneho zasadnutia sociálnej komisie pri MsZ v Spišských Vlachoch zo dňa 

03.06.2021 o 15:30 hod. v galérii MsÚ v Spišských Vlachoch 

Prítomní:  

Primátor mesta: Ľubomír Fifik 

Členovia: Mgr. Monika Koperdáková, PaedDr. Marcela Satmáryová, Bc. Alena Sajdáková, 

Milan Biroščák, Mgr. Mária Dzurillová 

Neprítomní: Mgr. Pavol Maliňák, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Eva Dorocáková 

 

Program rokovania:          

       1.   Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Stav poskytovania sociálnych služieb v meste Spišské Vlachy 

4. Návrh KPSS na obdobie rokov 2021 – 2031,            

5. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad   

za sociálne služby 

6. Návrh zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnych 

služieb neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý neposkytuje 

sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk. 

7. Rôzne, diskusia 

8. 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) 

Členovia sociálnej komisie boli oboznámení s aktuálnym stavom poskytovania sociálnych 

služieb na území mesta. Za obdobie 01 – 05/2021 bolo 15 tim prijímateľom OSL poskytnutých 

4306,75 hodín OSL, z toho 1767 hodín v rámci DP ,,Podpora opatrovateľskej služby v meste 

Spišské Vlachy“ 8-mimi opatrovateľkami. Jedna opatrovateľka nám odišla  od marca do 

starobného dôchodku, 6 pracujú na plný úväzok a jedna  na skrátený 2 hod. úväzok. 

K 31.5.2021 sa poskytuje OSL 12 prijímateľom. Od januára boli dve zmluvy uzatvorené a 3 

ukončené, dve umiestnením v zariadení a jedna dohodou. V sledovanom období roka 2021 boli 

umiestnené v zariadení poskytujúcom sociálne a zdravotnícke služby s pobytom 4 osoby, 

z toho 2 v pôsobnosti VUCKE, jedna v ZpS v pôsobnosti mesta a 1 v hospici. Z týchto 4 osôb 

dve zomreli a jedna osoba zomrela, ktorá bola umiestnená v roku 2020. Ku 31.5.2021 máme 7 

občanov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby s pobytom, ZpS -5 a ZOS -2. Z toho je 

u neverejného poskytovateľa 6 občanov.  

Ku 28.2.2021 boli ukončené aktivity v rámci dopytového projektu ,,Podpora opatrovateľskej 

služby v meste Spišské Vlachy“. A ďalšie poskytovanie OSl je potrebné zabezpečiť v celom 

rozsahu finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta a úhradami od prijímateľov sociálnej 

služby. V harmonograme výziev IA MPSVaR je avizovaná výzva na druhé kolo dopytového 

projektu, ale zatiaľ nie je vyhlásená výzva  na uchádzanie sa o nenávratné finančné prostriedky 

na poskytovanie opatrovateľskej služby. V prípade vyhlásenia výzvy sa mesto Spišské Vlachy 

ako poskytovateľ OSl, zapojí do výzvy zaslaním žiadosti.  
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Ostatní neverejní poskytovatelia na území mesta poskytujú sociálne a ošetrovateľské služby 

v nezmenenom rozsahu. Neevidujeme informáciu o rozšírení resp. o zriadení nového druhu 

sociálnej služby. 

Úloha: Hľadať finančné zdroje na poskytovanie OSL. 

 

K bodu 4) 

Neexistencia resp. neaktuálnosť KPSS znemožňuje obciam a mestám uchádzať sa o nenávratné 

finančné prostriedky z európskych fondov a štátneho rozpočtu. V zmysle § 83 ods.4 Zákona 

o sociálnych službách má mesto povinnosť do 6 mesiacov od zverejnenia Národných priorít 

rozvoja sociálnych služieb na roky 2021-2030 predložiť na rokovanie MsZ návrh KPSS. NP 

boli zverejnené v apríli 2021. Návrh KPSS mesta Spišské Vlachy na obdobie rokov 2021-2031 

bol vypracovaný v súlade: 

- s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2021-2030, 

- s Národným programom aktívneho starnutia na roky 2021-2030, 

- s Národným programom rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím   

na roky 2021-2030, 

- s Národným akčným plánom na elimináciu a prevenciu násilia na ženách 2014-2019, 

- s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb KSK na roky 2016-2020 

- s PHSR mesta Spišské Vlachy na roky 2016-2022, 

- na základe analýz v súlade s § 80 a § 83 Zákona o sociálnych službách v platnom znení, 

- na základe analýz správ o plnení KPSS mesta Spišské Vlachy na roky 2011-2018 (2020), 

a v súlade s harmonogramom prípravy KPSS zo dňa 11.2.2021 odsúhlaseným členmi sociálnej 

komisie. 

 

Po prerokovaní materiálu členovia sociálnej komisie odporúčajú schváliť MsZ návrh KPSS 

na obdobie rokov 2021-2031.  

Úloha: Pripraviť materiál na zasadnutie MsZ 

Zodpovedá: tajomníčka komisie 

 

K bodu 5) 

V roku 2020 bola vykonaná NKÚ SR kontrola poskytovania opatrovateľskej služby obcami 

a mestami a neverejnými poskytovateľmi, kde okrem iného bolo vytknuté neaktuálnosť VZN. 

Vzhľadom na časté legislatívne zmeny zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je 

potrebné zosúladiť VZN so zákonom v platnom znení. Návrh VZN bol pripravený v súlade   

so závermi správy NKÚ SR a zákonom o sociálnych službách v platnom znení, so zreteľom   

na EON poskytovania OSL mestom Spišské Vlachy za rok 2020. Predložený návrh VZN 

odporúčajú členovia sociálnej komisie MsZ v Spišských Vlachoch schváliť. 

Úloha: Pripraviť materiál na zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch: 

VZN č. ..../2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 

Zodpovedá: tajomníčka komisie 

 

K bodu 6) 

V zmysle §75 zákona sociálnych službách je obec povinná poskytovať finančný príspevok na 

prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý 

neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby 

požiadala obec. Vo februári nám bola doručená žiadosť obyvateľky o zabezpečenie sociálnej 

služby v ZpS. Na základe tejto žiadosti mesto Spišské Vlachy požiadalo obyvateľkou 

vybraného neverejného poskytovateľa Humanitarian n.o., Jarabina 289, Jarabina 

o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v ZpS podľa § 8 zákona o sociálnych službách. 

Následne tento neverejný poskytovateľ sociálnej služby požiadal mesto o finančný príspevok 

na prevádzku sociálnej služby. K dnešnému dňu neverejný poskytovateľ splnil všetky 

podmienky nároku na finančný príspevok. 

Členovia komisie po prerokovaní materiálu odporúčajú predmetnú zmluvu MsZ schváliť 

a zabezpečiť finančné prostriedky na poskytovanie finančných prostriedkov na prevádzku 
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sociálnej služby: zariadenie pre seniorov v rozpočte mesta  vo výške 100 €/mesiac, ako aj 

v budúcnosti počítať s ďalšími žiadosťami od obyvateľov a vyčlenením finančných 

prostriedkov na tento účel. K 31.5.2021 poskytujú sociálne služby neverejní poskytovatelia 

v pôsobnosti mesta 6tim obyvateľom. 

Úloha: Pripraviť materiál na zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch 

Zodpovedá: tajomníčka komisie 

 

K bodu 7) 

Mgr. Mária Dzurillová – sociálna pracovníčka mesta oboznámila členov komisie s plnením 

podmienok kvality poskytovania sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Jednou 

z podmienok kvality je aj pravidelné uskutočňovanie programu supervízie pre zamestnancov 

opatrovateľskej služby, ktorú plánujeme uskutočniť v tomto roku a na ktorú je potrebné 

vyčleniť financie v rozpočte mesta. Vzhľadom na dlhoročnú prax, skúsenosti, osobnostné 

vlastnosti a obetavosť a v neposlednej miere aj na kvalitu odvedenej práce, bola zaslaná 

nominácia opatrovateľky na národnú cenu starostlivosti: Dobré srdce. Tak držme palce aby 

nominácia pani Gondovej bola úspešná. Členovia sociálnej komisie vzhľadom na mimoriadnu 

situáciu v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID 19 odporúčajú primátorovi mesta   

pri príležitosti Dni mesta udeliť ocenenia občanom mesta, ktorí majú mimoriadne zásluhy 

v sociálnej a zdravotníckej oblasti, ktorí svojou prácou a obetou pomohli iným ľuďom.  

V rámci grantového programu Hodina deťom 2021, bola s riaditeľkou CVČ Mgr. Pani Máriou 

Suchou prebraná možnosť zapojiť sa do tohto projektu na pomoc jednorodičovským rodinám 

s deťmi počas letných prázdnin a následne pri mimoškolských aktivitách. 

Kontrolou užívania nehnuteľností a štatistikou vývozu odpadu bolo zistené, že máme 

obyvateľov s dlhodobým obvyklým pobytom na území mesta, ktorí nie sú prihlásení na trvalý 

pobyt v meste a využívajú služby, ktoré sa paušálne spoplatňujú na základe trvalého alebo 

prechodného pobytu. A takto sa vlastne náklady spojené s týmito službami prejavujú 

vo zvyšovaní poplatku len pre obyvateľov s trvalým pobytom. Bolo by vhodné motivovať 

mladé rodiny, aby sa prihlásili na trvalý pobyt napr. peňažným príspevkom od mesta   

pri narodení dieťaťa, ak obidvaja rodičia majú trvalý pobyt na území mesta. 

 

Sociálna komisia odporúča naďalej spolupracovať s poskytovateľmi sociálnych služieb   

na území mesta. 

 

K bodu 7) 

Predsedníčka sociálnej komisie Mgr. Monika Koperdáková poďakovala prítomným za účasť 

a spoluprácu a zasadnutie komisie ukončila. 

 

 

V Spišských Vlachoch, dňa 03.06.2021 

Zapísala: Mgr. Mária Dzurillová                                           

    

Overila:                                                                           Mgr. Monika Koperdáková  v.r. 

                                                                                                 predsedníčka komisie 
 

 

 

 

 

 

Príloha:  

1. Prezenčná listina 

2. Návrh KPSS na obdobie rokov 2021-2031 

3. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad  za sociálne služby 

4.Návrh zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby neverejnému 

poskytovateľovi 

5. Nominácia opatrovateľky na národnú cenu starostlivosti ,,Dobré srdce.“ 
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