
          Záznam zo zasadnutia komisie financií, správy mestského majetku  

  

                   a  lesného hospodárstva  dňa  26.01.2016  

           --------------------------------------------------------------------------------------   

 

Prítomní :  Ing. Perignáth,  Ing. Ruml, Ing. Škára,  Ing. Polák,  

                  Mgr. Jankura,  Ing. Bodnár   

 

Neprítomný : Ing. Žihal ,  Ing. Vojtasová , Ing.Gáborčík    

 

Program : 

 

 1)  Otvorenie 

 2)  Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok  rozp.opatrením č.1/2016. 

 3)  VZN mesta Kežmarok ....../2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov   

 4)  Slovenská pošta Banská Bystrica – návrh na prenájom odkladacích schránok 

 5)  Návrh na odpredaj pozemku – Zuzana Budzáková, Kežmarok  

 6)  Návrh na odkúpenie pozemku – Mária Wavreková, Kežmarok   

 7)  Návrh na odkúpenie pozemku + zriadenie vecn.bremena – Džadoň + Mikulášik, KK 

 8)  Návrh na zámenu pozemkov – Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa – Kežmarok 

 9)  Návrh na odpredaj pozemku + zriadenie VB – TOREAL Kežmarok 

10) Rôzne 

11) Záver  

 

 

 

 

Body jednania : 
 

l./ Otvorenie                    – otvorenie a zahájenie uskutočnil predseda komisie  Ing. Perignáth,   

                                             ktorý zároveň privítal všetkých   prítomných.  

 

 

2) Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č.1/2016 : 

 

 - informoval Ing. Gurka – prednosta MsU     

 

Stanovisko finančnej komisie :  Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok 

pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016 

 

 

                                           Za  :     6                  proti :    0 

 

 

3)  Návrh VZN mesta Kežmarok č. ...../2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov:

   

- informoval Ing. Gurka – prednosta MsU     

 

      -     návrh predloženého VZN  bol stiahnutý z rokovania MsZ, 



      -     bude mať ešte úpravu, úprava sa urobí podľa požiadaviek komisií  – Ing. Gurka 

      -     chýbajú schvaľovacie kritéria – Ing. Polák, 

      -     odporúča stiahnuť z rokovania a znovu predložiť po doplnení VZN o pripomienky  

komisií  - Ing. Polák   

      -     preveriť možnosti získania fin. prostriedkov / súkr.osoby/ - Ing. Polák 

 

 

Stanovisko finančnej komisie :  Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 

k bodu „Návrh VZN mesta Kežmarok č. ...../2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

neprijíma žiadne stanovisko. 

 

 

                                        Za  :     6                  proti :    0 

 

 

 

4)  Slovenská pošta Banská Bystrica – návrh na prenájom odkladacích schránok : 

 

-  informovala  Ing. Perignáthová  -  ved. maj.právneho oddelenia 

 

Jedná sa o prenájom pozemku  z dôvodu  zabudovania odkladacích schránok / dvojschránok / 

pre poštových doručovateľov . 

 

 

Stanovisko finančnej komisie :  Komisia financií, správy mestského majetku a lesného  

hospodárstva odporúča MsZ  schváliť prenájom časti pozemkov na osadenie odkladacích 

schránok  pre poštových doručovateľov podľa predloženého návrhu  pre Slovenskú poštu a.s. 

Partizánska cesta 9, Banská Bystrica za cenu 10,- eur za jednu schránku t.j. 20,-eur za 

dvojschránku za rok . 

 

 

                                      Za  :     6                  proti :    0 

 

 

5)  Návrh na odpredaj pozemku – Zuzana Budzáková, Kežmarok  

 

-  informovala  Ing. Perignáthová  -  ved. maj.právneho oddelenia 

 

Jedná sa o odpredaj  časti  pozemku  KN-C 1789/1  o výmere 20 m2 pod predajným stánkom 

čerstvých slepačích vajec.  

 

  

Stanovisko finančnej komisie :  Komisia financií, správy mestského majetku a lesného  

hospodárstva neodporúča odpredaj časti pozemku KN-C 1789/1 o výmere 20 m2 pod 

predajným stánkom čerstvých vajec  pre  Zuzanu Budzákovú bytom Severná 4, Kežmarok. 

Pozemok odporúča ponechať v nájme.  

 

 

                                      Za  :     6                  proti :    0 

 



 

6)  Návrh na odkúpenie pozemku – Mária Wavreková, Kežmarok : 

 

-  informovala  Ing. Perignáthová  -  ved. maj.právneho oddelenia 

 

Jedná sa o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-C 485 a KN-C 486  a stavby 

s.č. 806 na pozemku KN-C 485. 

 

-  objekt sa nachádza v záplavovom území, 

-  mesto do objektu nič neinvestovalo, 

-  je  potrebné vypracovať znalecký posudok    

  

 

Stanovisko finančnej komisie :   stanovisko k uvedenému bodu komisia prijme  po 

predložení znaleckého posudku .  

 

 

 

                                              Za  :     6                 proti :    0 

 

 

 

7)  Návrh na odkúp. pozemku + zriadenie vecn.bremena – Džadoň + Mikulášik, KK : 

 

-  informovala  Ing. Perignáthová  -  ved. maj.právneho oddelenia 

 

Jedná sa o odkúpenie časti pozemku KN-C 1963/3  ( KN-E 1999 a KN-E 2000, k.ú. Ľubica  

pod miestnou komunikáciou ul. Kuzmányho  ako aj zriadenie vecného bremena na časť 

parcely KN-C 1963/6 v súvislosti s výstavbou NN el. vedenia pre pripravovanú výstavbu 

rodinných domov. 

 

 

Stanovisko finančnej komisie :  Komisia financií, správy mestského majetku a lesného  

hospodárstva odporúča MsZ schváliť :  
a./ odkúpenie  pozemku do majetku mesta, časť parcely KN-E 1999 a KN-E 2000, k.ú. Ľubica 

do majetku mesta  zastavanú miestnou komunikáciou od   Mgr.Pavla Mikulášika, bytom 

Piriekopa 23, Kežmarok za cenu 10,-eur/m2. Presná výmera bude zrejmá po vypracovaní 

geometrického plánu na mejetkovo právne usporiadanie.  

b./  bezplatné zriadenie vecného bremena na  časti  parcely  KN-1963/6 k.ú. Ľubica  pre  

Východoslovenskú distribučnú a.s. Košice  v súvislosti s rozšírením  distribučnej  NN siete.  

 

     

                                      Za  :     6                 proti :    0 

 

 

8)  Návrh na zámenu pozemkov – Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa – Kežmarok : 

  

-  informovala  Ing. Perignáthová  -  ved. maj.právneho oddelenia 

 



Jedná sa o odpredaj pozemkov KN-C 3296/105,  časť parcely KN-C 3342/2, a časť parcely  

6638/2, odkúpenie časti pozemku parcely č. KN-C 3329/4  z dôvodu majetkovoprávneho 

usporiadania pozemkov areálu kláštora Rehole Najsvätejšieho vykupiteľa Zároveň 

predmetom maj.právneho vysporiadania je odkúpenie kanalizačnej prípojky ako aj časti 

miestnej komunikácie do majetku mesta. 

 

- zdokladovať výšku nákladov na miestnu komunikáciu a na kanál, 

- po zdokladovaní a preverení navrhovanej ceny -  súhlas s maj.právnym vysporiadaním 

podľa predloženého návrhu. 

 

 

Stanovisko finančnej komisie :  Komisia financií, správy mestského majetku a lesného  

hospodárstva odporúča MsZ schváliť : 
a) odpredaj časti parcely KN-C 3342/2 o výmere 63 m2, časti parcely KN-E 6638/2 o výmere 

332 m2  a parcely KN-C 3296/105  o výmere 13 m2,k.ú. Kežmarok za cenu 9,96 eur/m2. 

b.) odkúpenie časti parcely č. KN-C 3329/4 o výmere 504 m2  k.ú. Kežmarok za cenu 9,96 

eur/m2.  

c.) odkúpenie kanalizačnej prípojky a časti miestnej komunikácie v celkovej výške 4 400,- eur 

( komunikácia 10,- eur/m2, kanalizačná prípojka 50,-eur/m2.) 

 

 

                                       Za  :     6                  proti :    0 

 

 

 

9)  Návrh na odpredaj pozemku + zriadenie VB – TOREAL Kežmarok : 

 

-  informovala  Ing. Perignáthová  -  ved. maj.právneho oddelenia 

 

Jedná sa majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v súvislosti s výstavbu železničného 

priecestia pre zabezpečenie príjazdu na parkovisko spoločnosti TOREAL 

 

 

Stanovisko finančnej komisie :  Komi sia financií, správy mestského majetku a lesného 

hospodárstva  odporúča MsZ  v Kežmarku schváliť : 

a./ bezplatné zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-C 6833/4, časť parcely KN-C 

3578/1 a časť parcely KN-E 3578/1 k.ú. Kežmarok, v prospech vlastníka stavby komunikácie 

medzi železničným priecestím a parkoviskom, 

b./ odporúča schváliť výpožičku na časť parcely KN-E 2333/2 „diel 1“ o výmere 8 m2 a časť  

parcely KN-C 3578/11 diel „2“o výmere 49m2  pričlenených do novovytvorenej parcely KN-

C 3578/13 o celkovej výmere 57 m2,   časť  parcely KN-C 6833/4 diel „4“ o výmere 14 m2 

pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 6833/21 o celkovej výmere  14 m2 – k.ú. 

Kežmarok  spoločnosti TOREAL,  s.r.o. , Pradiareň 40, Kežmarok. v súvislosti s výstavbou 

miestnej komunikácie ,  ako aj odkúpenie pozemkov do majetku mesta a to parcelu KN-C  

3578/14 o výmere 702 m2 a KN-C 3578/15 o výmere 186 m2 nachádzajúce sa pod jestvujúcou 

stavbou cyklochodníka za cenu 2,- eur/m2. 

 

 

                                Za  :     6                  proti :    0 

 



10)  Záver : 

 

 

Zasadanie finančnej komisie ukončil  Ing. Perignáth  – predseda komisie, ktorý zároveň   

poďakoval  všetkým za účasť . 

 

 

Poznámka :  

 

Počas spracovania   tejto zápisnice vznikla potreba doplniť zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok 

rozpočtovým opatrením č. l/2016, ktorá má byť predmetom rokovania na februárovom MsZ 

o prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 80 000 eur na spracovanie 

zmeny  projektovej  dokumentácie na dostavbu zimného štadióna  

Telefonicky boli členovia komisie informovaní Ing. Gurkom a Ing. Perignáthom o uvedenom 

prevode a títo zaujali k predloženému návrhu nasledovné stanovisko: 

 

 

                     Za  :     8         proti :    0         zdržal sa : 1     ( Ing. Polák )  

 

 

 

 

V Kežmarku : 02.02.2016 

Zapísala  : Langová 


