
            Záznam zo zasadnutia komisie financií, správy mestského majetku  

                    a  lesného hospodárstva  dňa  23.01.2017  

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

 

Prítomní :  Ing. Perignáth, Ing. Ruml, Ing. Škára, Ing. Polák, Ing. Žihal,  Mgr. Jankura,  

                  Ing. Holop 

 

Neprítomní :    Ing. Bodnár, Ing. Gáborčík,  

 

 

 

Program : 

 

  1)   Otvorenie 

  2)   Zmena  rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č.1/2017  

  3)   Zmena rozdelenia likvidačného zostatku organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik  

        Kežmarok v likvidácii : 

  4)   Návrh na prenájom  pozemku – ŠL.TANAPU- Vysoké Tatry ( Ing. Chovanec ) 

  5)   Návrh na zriadenie vecného bremena – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad 

        ( ARPROG  a.s. Poprad ) 

  6)   Návrh na odpredaj pozemku Ján Klein s manž., Možiarska 6, Kežmarok 

  7)   Návrh na odpredaj pozemku resp. zriadenie vecného bremena  – Tatranská mliekareň –  

        Kežmarok 

  8)   Návrh na zriadenie vecného bremena – HENGSTLER s.r.o., Kežmarok ( STING s.r.o. –  

        Poprad  ) 

  9)   Rôzne  

10)   Záver  

 

 Body jednania : 
 

1) Otvorenie                    – otvorenie a zahájenie uskutočnil predseda komisie  Ing. Perignáth, 

                                             ktorý zároveň privítal všetkých   prítomných. 

  

 

2) Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č.1/2017  : 

 

- informovala  Ing.Sedláková  – vedúca ekonomického oddelenia 

 

            Návrh na zmenu rozpočtu vznikol na základe podnetov z oddelení Mestského úradu 

Kežmarok a  ktorého cieľom je zabezpečiť zosúladenie rozpočtu s navrhovanými podmetmi. 

 

 

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. 9/2016. 

 

 

            za :        5            proti :      0          zdržal sa  :   2    ( Ing. Polák, Mgr. Jankura ) 

 



 

3) Zmena rozdelenia likvidačného zostatku organizácie Tatranský podnik MP štátny 

    podnik Kežmarok v likvidácii : 

 

- informoval  Ing. Karpiš  -  likvidátor   

  

         Jedná sa o prerokovanie materiálu  z dôvodu splnenia podmienky obchodného registra 

na výmaz z obchodného registra .  

 

Stanovisko finančnej komisie :   
 

1) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu zrušiť uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 324/2016 zo dňa 

3.11. 2016. 

2) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora pre zriaďovateľa Tatranský podnik MP štátny podnik 

Kežmarok „v likvidácii“. 

3) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nasledovné rozdelenie likvidačného zostatku podniku 

Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“: 
 

60 526,76 €

533,37 €

4 354,09 €

1 362,08 €

360,00 €

100,00 €

53 817,22 €
* nepoužitý zostatok bude prevedený na zakladateľa Mesto Kežmarok

Rozdelenie likvidačného zostatku podniku:

Prevod na zakladateľa Mesto Kežmarok

Daň z príjmov právnických osôb

Odmena likvidátora

Odvody z odmeny likvidátora za podnik ako zamestnávateľa

Výdavky súvisiace s výmazom podniku z obchodného registra*

Výdavky na audit účtovnej závierky

 
 

                                              za :        7                             proti :      0           

 

 

4)    Návrh na prenájom pozemku – ŠL.TANAPU- Vysoké Tatry ( Ing. Chovanec ) : 

 

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

 

      Jedná sa o prenájom a oplotenie  priľahlých pozemkov k objektu, ktorý slúži ako služobný 

byt v Kežmarských  Žľaboch.  

 

-  oplotenie prenajatých pozemkov vybudovať  tak,   aby sa dalo demontovať, 

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

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom a oplotenie parcely KN-C 

6548/60, parcely KN-C 412/1 a časť   parcely KN-E 6555/308  ( spolu o výmere cca 1000 m2 

) k.ú. Tatranská Lomnica pre Štátne lesy TANAP-u Tatranská Lomnica za 0,50 €/m2/rok . 

Oplotenie prenajatých pozemkov vybudovať  tak,  aby bolo demontovateľné. 

 

 



 

                                            za :        7                             proti :      0      

 

  

 5)   Návrh na zriadenie vecného bremena – Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. 

        Poprad  ( ARPROG  a.s. Poprad ) : 

   

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

      

         Jedná sa o zriadenie vecného bremena pre Podtatranskú vodárenskú spoločnosť a.s. 

Poprad  na pozemok ktorý je vo vlastníctve mesta Kežmarok z odvodu splaškových vôd 

z obce Vrbov do splaškovej kanalizácie v meste Kežmarok.  

 

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

hospodárstva  odporúča MsZ  v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na časť 

parciel KN-C 3161, KN-E 883/2, KN-E 884/9, k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka 

kanalizácie na slúžiacich  pozemkoch pre Podtatranskú vodárenskú spoločnosť, a.s.., 

Hraničná 662/17, Poprad  za jednorazovú odplatu 3,- eur/m dĺžky potrubia.  

 

 

                                       za :        7                             proti :      0      

 

 

6)   Návrh na odpredaj pozemku Ján Klein s manž., Možiarska 6, Kežmarok  : 

 

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

    

       Jedná sa o pozemok - časť parcely KN-E 6733/3 , ktorý sa nachádza pred rodinným 

domom na ul. J.Chalúpku  a ktorý tvorí priamy prístup na pozemok vo vlastníctve žiadateľov. 

 

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

hospodárstva  odporúča MsZ  v Kežmarku schváliť odpredaj časti pozemku KN-E 6733/3  

o výmere 5  m2  k.ú. Kežmarok, z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre 

Jána Kleina a manž. Moniku, bytom Možiarska 6, Kežmarok  za cenu 12,95 eur/m2. 

 

 

                                          za :        7                             proti :      0      

 

7)   Návrh na odpredaj pozemku – Tatranská mliekareň – Kežmarok : 

 

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

 

      Jedná sa o pozemok KN-E 6677/1 o výmere 42 m2 , ktorý má Tatranská mliekareň 

záujem odkúpiť z dôvodu vybudovania teplovodu. 

 

- pozemok sa neodporúča odpredať – v prípade vybudovania teplovodu zriadiť vecné  

  bremeno, 

 

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

hospodárstva  odporúča MsZ  v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na  parcelu  



KN-E 6677/1, k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka  teplovodu na slúžiacom  pozemku pre 

Tatranskú mliekareň a.s., Nad traťou 28, Kežmarok za jednorazovú odplatu 3,- eur/m dĺžky 

potrubia.  

 

 

                                   za :        7                             proti :      0      

 

 

8)   Návrh na zriadenie vecného bremena – HENGSTLER s.r.o., Kežmarok ( STING 

      s.r.o. –  Poprad  ) : 

 

 

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

 

          Z dôvodu  prepojenia  terajšieho objektu  s novým objektom firmy Hengstler s.r.o. 

požiadala f.: STING s.r.o. Poprad v.z.,  mesto Kežmarok,  v súvislosti s uložením optického 

a metalického kábla  o súhlas k ich vedeniu  cez pozemok  KN-C 6836/9  a zároveň zriadiť na 

pozemok vecné bremeno.  

 

 

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

hospodárstva  odporúča MsZ  v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na časť 

parcely  KN-C 6836/9 , k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka optických a metalických 

rozvodov na slúžiacom  pozemku f.: Hengstler, s.r.o.Pradiareň 40, Kežmarok  za jednorazovú 

odplatu 3,- eur/m dĺžky vedenia.  

 

 

                                       za :        7                             proti :      0      

9)  Rôzne : 

A.)  Projekt stavby – Novostavba rod.domov, miestnej komunikácie a vedenia inž. sietí : 

        

       Ing. Jozef Debre, bytom Suchá hora 38, Kežmarok pripravuje v rámci IBV výstavbu    

rodinných domov v lokalite Suchá hora. 

 

- dažďová voda nesmie byť vyústená do splaškovej kanalizácie, 

- miestnu komunikáciu a verejné osvetlenie si  vybuduje na vlastné náklady a odovzdá 

mestu / za 1,- € /, 

- po ukončení výstavby MK a všetkých inž. sietí – zriadiť vecné bremeno / 1,50 €/m 

dĺžky vedenia / 

- predložiť projektovú dokumentáciu  

       

 

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

hospodárstva  odporúča schváliť zámer výstavby rodinných domov  investorovi Ing. Jozefovi 

Debremu, bytom Suchá hora 38, Kežmarok a  berie predloženú zastavovaciu štúdiu  výstavby 

rodinných domov , miestnej komunikácie a inž. sietí na vedomie. 

 

 

                                   za :        7                             proti :      0      



 

B.)  Návrh na zámenu pozemkov – Dimenzia , spol. s r.o., Kežmarok : 

 

- návrh na opätovné prerokovanie podal Mgr. Jankura – člen komisie 

 

   Materiál bol predmetom rokovania na zasadnutí komisie 28.11.2016 . Jedná sa  o  zámenu 

pozemku  vo vlastníctve  Dimenzia spol.s.r.o. Kežmarok za pozemok vo vlastníctve mesta 

Kežmarok z dôvodu zámeru zriadenia parkoviska pri št.ceste – pri parkovisku na Zelené 

pleso. Členom komisie boli predložené rozhodnutia štátnych orgánov a organizácií 

k zriadeniu parkoviska  pre mesto Kežmarok , vyžiadané mestom Kežmarok a ktoré má mesto  

k dnešnému dňu.  

 
 

l./ Stanovisko finančnej komisie  zo dňa 28.11.2016 Komisia financií, správy mestského 

majetku a lesného hospodárstva  po predložení dokladov  neodporúča zámenu pozemkov pre 

žiadateľa  - Dimenzia spol. s r.o.  Kežmarok 
 

            za  :     8                        proti :     0                 neprítomný  :  1   / Mgr. Jankura  / 

 

 

2./ Stanovisko finančnej komisie  zo dňa 23.01.2016  Komisia financií, správy mestského 

majetku a lesného hospodárstva   odporúča zámenu pozemkov pre žiadateľa  - Dimenzia spol. 

s r.o.  Kežmarok 
 

      

     za :  2   / Ing. Škára, Mg. Jankura /     proti :   1  / Ing. Perignáth /         zdržal sa : 4  

 

 

Návrh  člena komisie  Mgr. Jankuru  - zámena  pozemkov  pre žiadateľa Dimenzia spol. s.r.o. 

opätovne neprešiel.  

 

 

 

C./  Webová stránka mesta Kežmarok : 

 

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

 

 Pripravuje sa nová webová stránka mesta Kežmarok , 

- je v procese pripomienkovania, 

- treba do konca týždňa podať návrhy na jej doplnenie,  

- stránka bude obsahovať informácie ako : kde sú úrady + ich adresy, kde je nemocnica 

a pod., 

 

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

hospodárstva   berie  zriadenie novej webovej stránky mesta Kežmarok na vedomie. 

 

 

                                       za :        7                             proti :      0      

 

 



D./ PDP Kežmarok – zámena pozemkov : 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schválilo dňa 6.10.2016 uznesením číslo 268/2016 

zámenu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Kežmarok za nehnuteľnosti vo vlastníctve 

Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Kežmarok. Pri príprave zámennej zmluvy bolo 

zistené, že k areálu Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Kežmarok v Malom Slavkove 

patrí majetok vo vlastníctve PDP, ktorý nebol predmetom uznesenia a objekt, ktorý bol 

asanovaný. Ide o majetok, ktorý sa do katastra nehnuteľností nezapisuje 

 

 

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

hospodárstva  odporúča MsZ  v Kežmarku schváliť zmenu prílohy č. 5 k uzneseniu č. 

268/2016 zo dňa 6.10.2016.  

 

 

                                         za :        7                             proti :      0      

 

E./ Návrh na úpravu VZN – parkovanie motorových vozidiel : 
 

- návrh na prerokovanie podal  Ing. Polák – člen komisie  

 

predkladatelia návrhu boli : Mgr.Jana Majorová Garstková, Ing. Matúš Polák, Ing. Vladimír 

Škára, PhDr. Andrej Zreľák, 

 

Mesto Kežmarok v rámci zefektívnenia štandardu parkovania v centre mesta zrealizovalo a od 

1.7.2015 začalo v súlade s VZN č. 18/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na 

dočasné parkovanie motorových vozidiel prevádzkovať parkovací systém v rámci zóny 

parkovania v centre mesta 

 

V záujme zatraktívnenia centra mesta Kežmarok v nadväznosti na podporu podnikateľského 

prostredia navrhujeme zaviesť bezplatné parkovanie v termíne od 20.12. do 10.1. vrátane.  

 

 

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

hospodárstva   berie  predložený návrhu na úpravu VZN – parkovanie motorových vozidiel  

na vedomie. 

 

                                   za :        7                             proti :      0 

 

10)  Záver : 

 

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

poďakoval  všetkým za účasť . 

 

 

 

V Kežmarku : 04.02.2016 

Zapísala  : Langová 


