
 

M E S T O   K E Ž M A R O K 
 
 

                                                                                             Kežmarok  31.1. 2008 
 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 31.1.2008 

 
Prítomní:   poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:         Ing. Gantnerová 
                                   PhDr. Baráthová 
                                   Mgr. Mačko 
                                   Mgr. Holopová 
 
 
Ďalší prítomní:  Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta 
   Ing. Miroslav Perignáth – prednosta MsÚ 
   Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta 
   Ing. Agáta Perignáthová – vedúca majetkovoprávneho odd. 
   Ing. Ladislav Faix – vedúci odd. ÚP, ŽP a SP 
                                   Ing. Miroslav Karpiš – vedúci ekonomického odd. 
   p. Ladislav Melikant – vedúci OS odd. 
   Ing. Renáta Kroková – vedúca odd. školstva 
              Bc. Viera Hajovská – poverená riadením odd. sociálnych vecí 
                                    Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR 
   Ing. Milan Slota – náčelník MsP 
   Mgr. Gabriela Kantorková – riaditeľka MsKS 
                                    Mgr. Vladimír Janček – riaditeľ STZ 
                                    Ing. Ján Soliar – riaditeľ TS, s.r.o. 
                                    Ing. Marián Bešenej - Spravbytherm, s.r.o. 
   ostatní hostia  
   p. Jana Rusnáková - zapisovateľka 
 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie                              
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

k 31.01.2008 
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok za rok 2007 
5. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 1/2008 
6. Vklad mesta Kežmarok do obchodnej spoločnosti SKI PARK Mestský hokejový klub 

Kežmarok, s. r. o 
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7. Návrh na zabezpečenie bankovej záruky vlastnou vista blankozmenkou v prospech 
Dexia banky Slovensko, a.s. 

8. Návrh doplnku č. 3 VZN mesta Kežmarok č. 6/2005 o poskytovaní dotácií z vlastných 
príjmov mesta pre športové kluby 

9. Návrh dotácií pre športové kluby na r. 2008 podľa VZN č. 6/2005 
10. Návrh na zmenu Organizačného poriadku 
11. Súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
12. Návrh na odpredaj pozemku – Anton Džubas, Poľná 83, Kežmarok 
13. Návrh na odpredaj hnuteľného majetku – BIORTG Kežmarok, s. r. o. 
14. Návrh na uzatvorenie zmluvy o výkone správy – cintoríny s Technickými službami,  

      s. r. o. Kežmarok 
15. Návrh na prenájom majetku spoločnosti Spravbytherm, s. r. o. 
16. Návrh na prenájom majetku Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. 
17. Návrh na predaj podielu na majetku Vodovod Kežmarok Pradiareň 
18. Návrh na odpredaj nákladného vozidla Cintroen Berlingo – Správa telovýchovných 

zariadení mesta Kežmarok 
19. Návrh na majetkoprávne usporiadanie nevydaných časti pozemkov v k. ú. Tatranská 

Lomnica 
20. Rôzne 
21. Interpelácie  
22. Záver   

 
 
1. Otvorenie 
 
 Zasadnutie MsZ otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Na úvod privítal 
všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 
 
p. primátor 
- informoval  prítomných o podielových daniach, ktoré pribudli do mestskej pokladne v tomto 
roku, vďaka tomu, že ŠÚ uznal obyvateľov sídliska Juh, ktorých byty sa nachádzajú na 
spornom území s obcou Ľubica, za Kežmarčanov 
- informoval o pripravovaných rokovaniach  so zástupcami obce Ľubica za účasti  poslancov 
MsZ z dôvodu vysporiadania pozemkov 
- informoval prítomných o priebehu súdneho pojednávania (p. Šimko )  zo dňa 31. 1.2008 
- informoval o rokovaní s docentom Mrázom ( Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica )- 
súčasne s otvorením externého štúdia politológie  ( Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne )  sa plánuje otvorenie štúdijného odboru - právo UMB  
- informoval o priebehu rokovania so zástupcami  firmy Institute Europharm 
- informoval o možnom príchode americkej firmy, zaoberajúcou sa výrobou planžiet,  do 
priemyselnej zóny v meste   
 

- oboznámil prítomných s novými materiálmi,  navrhol zaradiť do bodu Rôzne - Návrh 
na odkúpenie časti pozemku KN –C 1663/8, 

- informoval , že v bode Rôzne bod Zriadenie príspevkovej organizácie Inštitút 
manažmentu Kežmarského regiónu nebude zaradený z dôvodu hľadania iného riešenia 

 
Ing. Perignáth 
- navrhol bod Rôzne doplniť o Návrh na určenie platu primátorovi mesta Kežmarok 
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*hlasovanie za návrh p. primátora o zaradení bodu – Návrh na odkúpenie časti pozemku KN –
C 1663/8 do bodu Rôzne 
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko, Višňovský  
 
 
*hlasovanie za návrh Ing. Perignátha o doplnení bodu Rôzne o  Návrh na určenie platu 
primátorovi mesta Kežmarok 
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko, Višňovský  
 
*hlasovanie za upravený program rokovania 
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko, Višňovský  
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
- do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Madeja, MUDr. Šoltysová 
hlasovanie za: 12 , proti: 0, zdržal sa: 2,   
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Švedlár, Švirloch, Wagner 
zdržali sa:  Ing. Madeja, MUDr. Šoltysová 
neprítomní:  Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko, Višňovský 
 
- za overovateľov zápisnice boli určení  : p. Nevlazla , p. Švedlár 
- zapisovateľka: Jana Rusnáková 
 
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 
v Kežmarku k 31.1.2008, za kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce obdobia.  
 
Ing. Gnojčáková 
- informovala o predloženom návrhu 
 
a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 31.1.2008, za kontrolované obdobie 
roka 2008 a predchádzajúce obdobia. 
 
b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č. 14/2007. 
 
c) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, podmienku vyplývajúcu z uznesenia č. 92/07, 
určuje aj pre rok 2008.  
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
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za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko, Višňovský  
 
Prijaté uznesenia dostali č. 1/2008, 2/2008, 3/2008 
 
 
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok za rok 2007 
 
Ing. Gnojčáková 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta Kežmarok za rok 2007.  
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko, Višňovský  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 4/2008 
 
5. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 1/2008 
  
Ing. Karpiš 
- informoval o predloženom návrhu 
 
p. Švedlár 
- informoval sa ohľadom  navýšenia  fin. prostriedkov - ZŠ sv. Kríža 
 
Ing. Karpiš 
- odpovedal a vysvetlil otázku 

 
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok 

pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 1/2008 podľa predloženého návrhu. 
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie časti rezervného fondu 

vo výške 146 000,- Sk na financovanie kapitálových výdavkov ZŠ, Dr. Daniela 
Fischera 2, Kežmarok. 

3) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie časti rezervného fondu 
vo výške 350 000,- Sk na financovanie nákupu budovy Centra voľného času. 

4) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie časti rezervného fondu 
vo výške 2 680 000,- Sk na financovanie kapitálových výdavkov v školstve. 

5) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje poskytnutie bezúročnej finančnej 
výpomoci spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. vo výške 950 tis. Sk, so splatnosťou 
do 31.1. 2011. 
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hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 5/2008, 6/2008, 7/2008, 8/2008, 9/2008 
 
 
6. Vklad mesta Kežmarok do obchodnej spoločnosti SKI PARK Mestský hokejový klub 
Kežmarok, s.r.o. 
  
Ing. Karpiš 
- informoval o predloženom návrhu 
 
p. primátor 
- informoval o výsledku rokovania so zástupcami SKI PARK Mestský hokejový klub 
Kežmarok, s.r.o. ( otvorená možnosť vstupu 3 partnera – Institute Europharm ) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje peňažný vklad Mesta Kežmarok do 
spoločnosti SKI PARK Mestský hokejový klub Kežmarok, s.r.o. formou prevzatia 
záväzku na nový vklad vo výške 8 000 000,- Sk. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1 
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Wagner 
zdržal sa:  Gallik 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko,  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 10/2008 
 
7. Návrh na zabezpečenie bankovej záruky vlastnou vista blankozmenkou v prospech 
Dexia banky Slovensko a.s. 
 
Ing. Karpiš 
- informoval o predloženom návrhu 
 
p.primátor 
- informoval prítomných o otvorení obálok, týkajúcich sa výstavby bytovky – vyhrala firma 
RONDO, ktorá bude zabezpečovať výstavbu  
- informoval o rokovaní s gen. riaditeľom ŠFRB, ktoré sa uskutoční 5.2.2008 
- prebiehajú rokovania aj s ďalšími súkromnými firmami, ktoré by na základe vlastných fin. 
prostriedkov zahájili výstavbu ďalších bytov. jednotiek 
 
 
Bc. Gallik 
- informoval sa, či je  za zmenkou riešený aval a ako  
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Ing. Karpiš 
- nie je tam aval, je to priamy vzťah mesto a  Dexia banka 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zabezpečenie bankovej záruky na 
dofinancovanie výstavby bytového domu na sídlisku Juh Kežmarok vlastnou vista 
blankozmenkou v prospech Dexia banky Slovensko a.s.. 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 11/2008 
 
 
8. Návrh doplnku č.3 VZN mesta Kežmarok  č.6/2005 o poskytovaní dotácií z vlastných 
príjmov mesta pre športové kluby 
                 
primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje doplnok č.3 VZN č.6/2005 o poskytovaní 
dotácií z vlastných príjmov mesta pre športové kluby. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 12/2008 
 
 
9. Návrh dotácií pre športové kluby na rok 2008  podľa VZN č.6/2005   
 
Ing. Kroková 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje dotácie pre športové kluby na rok 2008 
z rozpočtu mesta podľa VZN č.6/2005.  
  
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 13/2008 
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10. Návrh na zmenu Organizačného poriadku  Mestského úradu v Kežmarku  
 
Ing. Perignáth 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Ing. Perignáth  
- na základe otázky p. Švedlára, informoval o tom, že spracovanie dotácii o kultúre bude 
zabezpečovať zamestnanec odd. školstva 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Organizačného poriadku  
Mestského úradu v Kežmarku podľa predloženého návrhu.    
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja,  Novotný, Rochová, Sabolová, 
Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Wagner 
zdržal sa: Nevlazla 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 14/2008 
 
 
11. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
  
p. Melikant 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Bc.Gallik 
- informoval sa o tom,  či nie sú na tieto byty  iní čakatelia 
 
p. Anovčinová  
– podala vysvetlenie – byty sú voľné  
 
p. primátor  
– doplnil informáciu p. Anovčinovej 
 

a) MsZ v Kežmarku súhlasí s uzavretím zmluvy o nájme bytu č. 13 na ul. Gen. 
Štefánika č. 14 v Kežmarku s nájomcom : Tomáš Hodorovič, Gen. Štefánika č. 
16, Kežmarok na dobu jedného roka. 

b) MsZ v Kežmarku súhlasí s uzavretím zmluvy o nájme bytu č. 24 s nájomcom : 
Jana Kasperkievičová, Lanškrounská č. 22, Kežmarok na dobu jedného roka. 

 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 15/2008, 16/2008 
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12. Návrh na odpredaj pozemku – Anton Džubas, Poľná č. 83, Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mgr. Švirloch  
– pripomienkoval návrh z predchádzajúcich zasadnutí - mapky ulíc – bližšie určenie  
 
p. primátor 
-pripraviť pre poslancov podrobnejšie farebné mapy 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku  s ch v a ľ u j e odpredaj pozemku - novovytvorenej 
parcely p. č. KN-C 2280/61 zast. plocha, k.ú. Kežmarok, o výmere 105m2  z majetku 
mesta Kežmarok,  z dôvodu usporiadania majetkovoprávnych vzťahov,  za cenu 380.- 
Sk/m2 pre Antona Džubasa, Poľná č. 83, Kežmarok 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 17/2008 
 
13. Návrh na odpredaj hnuteľného majetku – BIORTG Kežmarok, s.r.o. 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj  hnuteľného majetku 
 
NsP/022/5         RTG vyvol.automat.+č.reg.3 /1663/           
NsP/022/9         Analyzátor+č.reg.422  /1721/ 
NsP/022/13       Koagulometer+č.reg.568  /1903/ 
NsP/022/10       Centrifuga+reg.500 /1813/ 
 
za cenu 10% z obstarávacej ceny t.j.   171 890,- Sk pre spoločnosť BIORTG  Kežmarok, 
s.r.o. Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO 36480045 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 18/2008 
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14. Návrh na uzatvorenie zmluvy o výkone správy –cintoríny s Technickými službami 
s.r.o. Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e  uzatvorenie zmluvy o výkone správy 
majetku mesta Kežmarok s Technickými službami s.r.o. Kežmarok,  IČO 31 718 329 
a to areálov starého cintorína na pozemku p.č.  KN-C 1571, k. ú. Kežmarok,  ost. plocha, 
o výmere 27 364 m2  a nového cintorína na pozemku p.č.  KN-C 3342/2, k. ú. Kežmarok, 
ost.pl., o výmere 46 881 m2 vrátane pozemkov a domov smútku v areáli nového 
a starého cintorína, od 01.01.2008 do 31.12 2008, za cenu  1030 tis. Sk,  s tým, že v cene 
je zahrnutá  aj správa hrobových miest. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 19 /2008 

 
15. Návrh na prenájom majetku spoločnosti Spravbytherm s,.r.o. 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s ch v a ľ u j e  prenájom nasledovného majetku 
mesta Kežmarok: 
- budova čs. 1494 – administratívna budova  na pozemku parc. č. 2228/7, budova čs. 
3074 – garáže  na pozemku parc.č. KN-C 2228/8 a pozemky parc. č. 2228/2, 2228/7 
a 2228/8   od 1.1.2008 na dobu neurčitú,  spoločnosti Spravbytherm s.r.o., IČO 36 690 
856, Poľná 2, Kežmarok. Výška nájmu za rok bude  vo výške odpisov z prenajatého 
majetku, vypočítanej podľa ročného plánu odpisov na príslušný kalendárny rok,  
v súlade so zákonom o dani z príjmov  v platnom znení. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 20/2008 
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16. Návrh na prenájom majetku Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o. 
a zmenu Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra 
v Kežmarku 
 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
- požiadala o hlasovanie len za 1. časť uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s ch v a ľ u j e  prenájom nasledovného majetku 
mesta Kežmarok: 
- budova čs. 1027  na pozemku parc. č. KN-C 1298, budova čs. 1788 – na pozemku 
parc.č. KN-C 1300, budova čs. 1789 na pozemku parc. č. 1305/2, budova čs. 1790 na 
pozemku parc. č. KN-C 1309/2 a garáž čs. 965 na pozemku parc. č. 1309/3 a pozemkov 
parc. č KN-C 1298, 1299, 1300, 1301, 1305/1, 1305/2, 1309/1, 1309/2, 1309/3, 1309/5, 
1309/6, 1310, 1311/1, 1311/2, 1312, 3153/2, 3262/2   od 1.1.2008 na dobu neurčitú 
Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o.  Výška nájmu za rok bude  vo 
výške odpisov z prenajatého majetku, vypočítanej podľa ročného plánu odpisov na 
príslušný kalendárny rok v súlade so zákonom o dani z príjmov  v platnom znení.  
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 21 /2008 
 
17. Návrh na predaj podielu na majetku Vodovod  Kežmarok - Pradiareň 

 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
p. primátor 
 – na vysvetlenie doplnil informácie p. Perignáthovej ohľadom spoluvlastníckeho podielu na 
majetku Vodovod Kežmarok – Pradiareň 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e odpredaj spoluvlastníckeho podielu 
na majetku Vodovod Kežmarok – Pradiareň za cenu 233 400,- Sk, slovom 
dvestotridsaťtritisícštyristo Sk pre Podtatranskú vodárenskú spoločnosť, a .s.,  so 
sídlom Hraničná 662/17, Poprad, IČO 36 485 250. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 22 /2008 
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18. Návrh  na  odpredaj nákladného vozidla  Citroen Berlingo (Správa telovýchovných 
zariadení mesta Kežmarok) 
 
        
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e  návrh  na  odpredaj  nákladného 
vozidla Citroen Berlingo z majetku mesta Kežmarok na základe zverejnenia 
v regionálnych médiách,  za cenu najvyššej ponuky. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 23/2008 
 
 
19. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nevydaných časti pozemkov v k.ú. 
Tatranská Lomnica  
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s ch v a ľ u j e odpredaj nevydaných nehnuteľností 
– pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania a to 
parcely : KN-C 6548/53, zast. pl. a nádvoria o výmere 1578m2, KN-C 6548/57, zast. pl. 
a nádvoria o výmere 1889 m2, KN-C 6548/59 , zast. pl. a nádvoria o výmere 1381 m2, 
KN-C 6548/64, zast.pl. a nádvoria, o výmere 672 m2 doterajšiemu užívateľovi Štátne 
lesy Tatranského národného parku , Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry,  IČO: 
31966977,  za cenu 2,-Sk/m2.  
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko, Sabolová 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 24/2008 
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20. Rôzne 
 
 
A/ Návrh na odkúpenie časti pozemku  KN –C 1663/8 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
p. Anovčinová 
- požiadala o vysvetlenie ohľadom financovania okružnej križovatky spoločnosťou Lidl 
 
p. primátor 
- požiadal o informovanie p. Ing. Faixa  
 
Ing. Faix 
- informoval prítomných o rokovaniach so spoločnosťou Lidl, kde sa dohodlo, že spol. Lidl 
zafinancuje projektovú dokumentáciu na inžiniersku činnosť, na prípravu 
- zostatok cca 450 000,- Sk vložia do výstavby okružnej križovatky 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s ch v a ľ u j e odkúpenie časti pozemku KN-C 
1663/8, k.ú. Kežmarok na výstavbu okružnej križovatky od vlastníka Lidl Slovenská 
republika, v.o.s. Púchovská 12, Nemšová, IČO 35 793 783, za cenu 115,- Sk/m2. Presnú 
výmeru pozemku určí geometrický plán na porealizačné zameranie stavby okružnej 
križovatky. 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, , Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Wagner 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 25/2008 
 

B/  Návrh na určenie platu primátorovi mesta Kežmarok 

Ing. Perignáth 
- informoval o predloženom návrhu 
- na otázku p. poslanca Švirlocha ohľadom určenia odmeny primátorovi mesta vyplácanej 
mesačne, odpovedal, že je to v kompetencii MsZ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.Z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest § 3 a § 4 určuje plat 
primátora mesta s účinnosťou od 01.01.2008 takto:  
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Minimálny plat podľa § 3 ..........................................      súčin priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve a 2,81 násobku podľa § 4 ods. 1 
 
Zvýšenie platu podľa § 4 ods. 2 ...............................       .na 1,8 násobok minimálneho platu 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.Z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest § 5 určuje odmenu za 
náročnosť a kvalitu výkonu funkcie primátora takto: 
 
Odmena primátorovi mesta podľa § 5 za náročnosť a kvalitu výkonu funkcie je určená 
mesačne vo výške 20% platu za príslušný kalendárny mesiac. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 12, proti: 0, zdržal sa:3 
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,  Novotný, Rochová, 
Sabolová, Švedlár, Višňovský, Wagner 
zdržal sa: Gallik, Šoltysová, Švirloch 
neprítomní: Baráthová, Gantnerová, Holopová, Mačko 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 26/2008 a č. 27/2008 
 

C/ Informácia o návrhu riešenia križovatiek v meste 

p. primátor 
- informoval o zahájení rokovaní so supermarketom Kaufland, ktorý má záujem o výstavbu na 
území mesta ( územie oproti Tescu ), ako aj o podmienke  mesta, aby  spoločnosť v rámci 
výstavby vystavila 2 kruhové objazdy – hl. križovatka pri evanjelickom kostole a pri 
futbalovom štadióne 
- odovzdal slovo p. Ing. Faixovi  
 
Ing. Faix 
– prezentoval návrh križovatiek v meste 
- po prezentácii požiadal o uvedomenie si vážnosti problémov jednotlivých križovatiek 
a následné zvolenie si postupnosti pri ich riešení 
 
p. primátor 
- požiadal o prípravu a rozmnoženie materiálov prezentácie  pre poslancov, aby sa v krátkom 
čase mohli k tomuto vyjadriť a následne aby sa mohli prijať jednotlivé kroky v riešení tejto 
otázky 
 
Ing. Višňovský  
- informoval sa, či bude riešená v rámci riešenia križovatiek v meste aj  križovatka na sídlisku 
Juh 
 
Ing. Faix  
– odpovedal na otázku, bude riešená  vhodným umiestnením retardérov  
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p. Rochová 
 – poukázala na nebezpečné prechádzanie detí cez cestu so sídliska Sever k Hradnej škole- 
neuvažuje sa v tomto úseku o priechode pre chodcov? 
 
Ing. Faix   
- vysvetlil situáciu v tejto lokalite, v riešení 
 
MUDr Novotný  
- požiadal o uverejnenie prezentácie návrhu križovatiek aj v tlači  
 
p. Hoffmann 
- poukázal na kolíznu križovatku pri nemocnici – výjazd 
 
p. Švedlár  
- požiadal o zvýraznenie osvetlenia prechodov 
 
Ing. Faix 
- informoval o stanovisku komisie k otázke osvetlenia prechodov – komisia odporúčila 
vymeniť svietidla na stožiaroch za silnejšie  
 

21. Interpelácie 
 
p. Anovčinová 
- tlmočila požiadavku občanov, bývajúcich na sídlisku Juh -  ul. Košická 1, na očíslovanie 
vchodu bytovky – umiestnenie čísla 
 
MUDr. Novotný  
- informoval  prítomných o zasadnutí zdravotnej komisie 
- informoval sa ohľadom stavu chirurgického oddelenia – v akom  režime bude pôsobiť  
a ohľadom presťahovania geriatrického oddelenia do Kežmarku  
 
p. primátor 
-  oboznámil prítomných s návrhom zmluvy so  VšZP na 1. polrok 2008, ktorý bol doručený 
31.12.2007  
- informoval  o rokovaní s generálnym riaditeľom VšZP, ktoré sa uskutočnilo 2.1.2008, 
nakoľko bol návrh  nevýhodný a reštrikčný ( dať chirurgické oddelenie do útlmu, o 2 mil. Sk 
na výkony menej ) 
- informoval o zazmluvnení chirurgie v plnom rozsahu ostatnými komerčnými poisťovňami – 
akútne prípady budú preplácané, akútna chirurgia bude zabezpečovať svoju činnosť 
- informoval prítomných o presťahovaní geriatrického oddelenia z Popradu do Kežmarku, 
uviedol dôvody presťahovania - do 31.3. pripraviť všetky podmienky na presun 
  
p. Anovčinová 
- informovala sa do akých priestorov bude  presťahované geriatrické odd. 
 
p. primátor 
 - odpovedal na otázku p. Anovčinovej - do budovy polikliniky 
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MUDr. Novotný 
- informoval o možnosti podania projektu v rámci riešenia rómskej otázky v súvislosti 
s otázkou nemocnice 
- požiadal o zváženie vybudovania výťahu pre budúcnosť geriatrického oddelenia, nakoľko 
momentálne sa nachádzajúci  výťah je neprípustný 
 
MUDr. Šoltysová 
- požiadala členov Správnej rady nemocnice o doručenie opakovane žiadaných materiálov 
Dozornej rade, nakoľko Dozorná rada bez toho nemôže zasadnúť 
 
p. primátor 
- požiadal  členov Správnej rady nemocnice o podanie  informácii Dozornej rade 
 
Ing. Gnojčáková  
- upozornila na to, že povinnosťou Správnej rady je mať stanovisko Dozornej rady, skôr než 
príjme akýkoľvek výrok 
 
 
p. Švedlár 
- tlmočil požiadavku občanov z  ul. Slavkovská, za čerpacou stanicou ohľadom 
nefungujúceho osvetlenia a zároveň, či sa počíta s úpravou prístupovej cesty v tejto lokalite 
 
Ing. Faix 
-  poukázal na postupnosť krokov, týkajúcich sa riešenia takýchto otázok - na základe 
požiadavky a dostatku financií bude pripravená dokumentácia 
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22. Záver 
 

Na záver rokovania poďakoval p. primátor prítomným za účasť a poprial pekný zvyšok 
dňa. 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta              prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:      p. Nevlazla  
 
                                         
 
 
 
              p. Švedlár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Jana Rusnáková 
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