
M E S T O   K E Ž M A R O K 
 
 

                                                                                             Kežmarok  27.3.2008 
 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
Prítomní:   poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:         p. Nevlazla 
   MUDr. Šoltysová 
 
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. 
   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 
                                    Ing. Ján Soliar – riaditeľ TS, s.r.o. 
                                    Ing. Marián Bešenej - Spravbytherm, s.r.o. 
                                    Mgr. Elena. Malinová – riaditeľka MŠ Možiarska 
                                    p. Mária Vančová – riaditeľka MŠ Kuzmányho 
                                    Mgr. Jozef Forberger – riaditeľ ZŠ Hrad. námestie 
   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 27.03.2008, za kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce obdobia 
4. a) Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 
          následnými finančnými kontrolami v roku 2007 

b) Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol 
5. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 2/2008 
6. Návrh zriadenia Mestského športového klubu Kežmarok 
7. Žiadosť Súkromnej MŠ, Kušnierska brána 3, Kežmarok o odpustenie dlhu 
8. a)   Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 

b) Návrh na predĺženie doby nájmu bytu 



9. Prerokovanie návrhu na odvolanie člena komisie RR, CR a PČ Dušana Jurdíka 
a vymenovanie nového člena komisie Ing. Jána Brejčáka 

10. Prerokovanie spolufinancovania projektov 
11. Prerokovanie zahraničnej služobnej cesty poslanca mesta Kežmarok Ing. Andreja 

Višňovského do partnerského mesta Gliwice v dňoch 6. – 10. 05. 2008 
12. Návrh na odpredaj kanalizácie v časti Pradiareň 
13. Návrh na odkúpenie objektu Hlavné námestie č. 49, Kežmarok 
14. Návrh na odpredaj časti pozemku – MIROND, s. r. o., Nad traťou 1, Kežmarok 
15. Návrh na zámenu pozemkov – PIENSTAV, a. s., Levočská 27, Stará Ľubovňa 
16. Návrh na zámenu pozemkov – Ing. Jozef Debre, Suchá hora 38, Kežmarok 
17. Návrh na odpredaj pozemku – Mgr. Forberger s manž., Kežmarok 
18. Návrh na odpredaj pozemku – Ján Nahálka s manž., Kežmarok 
19. Návrh na kúpu pozemku – Združenie vlastníkov bytov, Baštová 24, Kežmarok 
20. Návrh na odpredaj pozemku – Obec Malý Slavkov 
21. Návrh na odpredaj pozemku – Somr Anton, Kežmarok 
22. Návrh na kúpu verejného osvetlenia, komunikácie, kanalizačnej a vodovodnej prípojky – 

Rehoľa Najsvätejšieho vykupiteľa, Kežmarok 
23. Návrh na kúpu pozemku – MVDr. Jozef Jordán, Kežmarok 
24. Návrh na odpredaj pozemku – zníženie ceny – Krupjaková Marta, Kežmarok 
25. Návrh na odpredaj časti pozemku – Alžbeta Mikulášiková, Kežmarok 
26. Návrh na odpredaj polyfunkčného objektu s.č. 38 – Hlavné námestie č. 88, Kežmarok 
27. Návrh na odpredaj pozemku – Gardoš Milan s manž., Kežmarok 
28. Návrh na odkúpenie pozemku – Majerčáková Mária, Malý Slavkov 

  29.Čiastková zmena Územného plánu obce Kežmarok na ulici Slavkovskej časť Priemyselná 
       zóna  
  30. Súhlas na začatie procesu obstarania doplnku ÚPN obce Kežmarok: 

      a) Dostavba kláštora Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa na Kamennej bani a rozšírenie    
          mestského cintorína 
      b) Výstavba IBV Ing. Ladislav Volák, S Drink s.r.o. 
      c) Výstavba IBV Ing. Peter Ploščica 

31. Plán Mesta Kežmarok na zavedenie eura  
32. Návrh na zmenu v Dozornej rade Spravbytherm, s. r. o. Kežmarok 
33. Návrh na udelenie dotácií podľa VZN č. 9/2004 pre 1. grantové kolo 2008 
34. Rôzne 
35. Interpelácie  
36. 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 rokovaní s Ministerstvom ŽP ohľadom  geotermálnej energie 
- informoval o pracovnom stretnutí so starostom obce Ľubica / dôvod -  vysporiadanie 
pozemkov na sídlisku JUH – prísľub p. starostu – prerokovanie na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Ľubica/ 
- informoval o projekte na protipovodňovú ochranu 



- priemyselný park – kladne zhodnotil prebiehajúce práce, vstup amer. investora – v štádiu 
rokovaní 
 
Mgr. Mačko 
 - požiadal odd. majetkovoprávne o doloženie výpisov z katastrálnej mapy na ďalšie 
rokovania MsZ 
 
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
- do návrhovej komisie boli zvolení:  Bc. Gallik, p. Švedlár 
hlasovanie za: 14, proti: 0, zdržal sa: 2,   
za:  Anovčinová, Baráthová,  Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Švirloch,Višňovský,Wagner 
zdržali sa:  Gallik , Švedlár 
neprítomní:  Figlár, Nevlazla,Šoltysová  
 
- za overovateľov zápisnice boli určení  : Mgr. Holopová, p. Wagner 
 
- zapisovateľka: Jana Rusnáková 
 
 
*hlasovanie za predložený  program rokovania 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v 
Kežmarku k 27.3.2008, za kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce obdobia.  
 
Ing. Gnojčáková 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 27.3.2008, za kontrolované obdobie 
roka 2008 a predchádzajúce obdobia. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 28/2008 
 
 
 
 
 



4.  
a) Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených následnými finančnými kontrolami v roku 2007                            
b)   Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol 
                            
Ing. Gnojčáková 
- informovala o predloženom návrhu 
 
1. 
a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledkoch 
splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnými finančnými 
kontrolami – záznam č. 1/2008 a záznam č. 2/2008, vyplývajúcich zo správy č. 2/2007 a č. 
1/2007.  
 
b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 
záväzkov, vykonanej na základnej umeleckej škole A. Cígera, ul. Hviezdoslavova č. 12 
Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2007. 
 
 
2. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti  použitia kapitálových 
finančných prostriedkov pridelených v rámci rozpočtu mesta, dodržiavania rozpočtovej 
klasifikácie a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní,  vykonanej na základnej 
škole Nižná brána č. 8 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2007. 
 
3. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti  použitia kapitálových 
finančných prostriedkov pridelených v rámci rozpočtu mesta, dodržiavania rozpočtovej 
klasifikácie a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, vykonanej na základnej 
umeleckej škole A. Cígera, ul. Hviezdoslavova č. 12 Kežmarok, za kontrolované obdobie 
roka 2007. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenia dostali č. 29/2008, 30/2008, 31/2008, 32/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 2/2008 
 
Ing. Karpiš  
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mgr. Švirloch  
– informoval sa ohľadom položky -  5 mil. Sk – PD – deaflympijské hry 
 
Ing. Karpiš  
- finančné prostriedky určené na projektovú dokumentáciu  prípravy na deaflympijské hry v r. 
2011 
 
p. primátor 
- ide o projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu zimného štadióna 
 

1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok 
pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 2/2008 podľa predloženého návrhu. 

2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie časti rezervného fondu 
vo výške 177 000,- Sk na financovanie kapitálových výdavkov ZUŠ A. Cígera, 
Hviezdoslavova 12, Kežmarok. 

3) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje poskytnutie bezúročnej finančnej 
výpomoci spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. vo výške 900 tis. Sk, so splatnosťou 
do 31.12. 2008. 

 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenia dostali č. 33/2008, 34/2008, 35/2008 
 
6. Návrh zriadenia Mestského športového klubu Kežmarok    
 
primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
- informoval o doručení návrhov stanov MŠK , odporučil  preštudovať, písomne  vyjadriť 
pripomienky na zapracovanie 
 
Mgr. Mačko 
- akým spôsobom sa budú kluby uchádzať o dotácie ako PO ? 
 
p. primátor 
- v rozpočte na r. 2008 je vyčlenených 2,5 mi. Sk  pre oddiely MŠK , dotácie podľa VZN č. 
6/2005 pre športové kluby sa tak znížia  
 
 
 
 
 



Ing. Gnojčáková 
- doplnila informácie – v MŠK budú združené PO so svojim majetkom, ktoré budú za seba 
zodpovedať v plnom rozsahu 
- príspevky budú poskytované ukazovateľom podľa VZN č. 6 /2005,  budú účelovo určené 
a prísne  kontrolované 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zriadenie MŠK Kežmarok od 1.7.2008.       
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 36 /2008 
 
7. Žiadosť Súkromnej MŠ, Kušnierska brána 3, Kežmarok o odpustenie dlhu  
  
Ing. Kroková  
- informovala o predloženom návrhu 
  
p. primátor 
-otvoril diskusiu 
 
PhDr. Baráthová 
- prihovorila sa za odpustenie dlhu o polovicu 

 

PhDr. Sabolová  
- školská komisia nedoporučuje odpustiť dlh 

 

Mgr. Mačko  
– prebiehajú zápisy do MŠ, odporučil – presunúť materiál na prerokovanie na najbližšie 
rokovanie MsZ 

 
Gnojčáková 
 –  skonštatovala, že rozhodnutie  MsZ ohľadom odpredaja majetku bolo transparentné a 
ústretové 

 

Po diskusii p. primátor stiahol  materiál z programu rokovania, s tým že bude predložený na 
najbližšie zasadnutie MsZ.  

 
 
 
 



 
8. a) Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
b) Návrh na predĺženie doby nájmu bytu 
 

p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu 

 
a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s uzavretím nájomnej zmluvy o nájme 
bytov na ulici Gen. Štefánika 14 v Kežmarku:  
 
Byt č. 14 - Andrea Majerčáková, bytom Lanškrounská 13, Kežmarok  
Byt č. 28 – Marianna Rennerová, bytom Možiarska 3, Kežmarok 
 
a nájme bytu na ulici Hlavné námestie 11 v Kežmarku: 
 
Byt č. 3 - Jozef Klempár, Hlavné námestie 64, Kežmarok. 
 
 
b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s predĺžením doby nájomnej zmluvy 
o nájme bytu nájomcom: 
 

1. Lenka Lhotová,   Gen. Štefánika 14/30  o 1 rok 
2. Božena Harabinová  Gen. Štefánika 14/16  o 1 rok 
3. Ľudmila Harmanová Gen. Štefánika 14/31  o 1 rok 
4.  Janka Bartošová  Košická 10/22  o 3 roky,do 30.09.2011 

 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenia dostali č. 37/2008, 38/2008 

 
 
9. Prerokovanie návrhu na odvolanie člena komisie RR, CR a PČ Dušana Jurdíka 
a vymenovanie nového člena komisie Ing. Jána Brejčáka 
 
 
Mgr. Holopová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
1. 
Mestské zastupiteľstvo odvoláva Dušana Jurdíka ako člena Komisie RR, CR a PČ. 
 
2. 
Mestské zastupiteľstvo menuje Ing. Jána Brejčáka za člena Komisie RR, CR a PČ. 
 



 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 39/2008 ,40/2008 
 
10. Prerokovanie spolufinancovania projektov: 
1. Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Nižná brána v Kežmarku 
2. Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Hradné námestie v Kežmarku 
3. Protipovodňová ochrana a regulácia rieky Poprad 
 
Mgr. Mačko 
- v akom štádiu je príprava projektovej dokumentácie, kedy môžeme registrovať projekty? 
 
Ing. Bodnárová 
- projekty sme zaregistrovali, jeden je pripravený na odovzdanie v máji, jeden - v júni 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
 
1. a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia ROP na realizáciu projektu 
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Nižná brána v Kežmarku, ktorý je 
realizovaný pre Základnú školu Nižná brána 8 Kežmarok a ktorý je v súlade s 
Programom  hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky  2008-2013 
     b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
     c) financovanie projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
na projekt, t.j. 2 144 000,- Sk. 
 
2. a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia ROP na realizáciu projektu 
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Hradné námestie v Kežmarku, ktorý je 
realizovaný pre Základnú školu Hradné námestie 38 Kežmarok a ktorý je v súlade s 
Programom  hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky  2008-2013 
     b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
     c) financovanie projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
na projekt  
 
3. zabezpečenie realizácie projektu Protipovodňová ochrana a regulácia rieky Poprad so  
    zabezpečením spolufinancovania vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov  
    projektu. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenia dostali č. 41/2008, 42/2008, 43/2008 
 



11. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty poslanca mesta Kežmarok Ing.Andreja 
Višňovského do partnerského mesta Gliwice v dňoch 6.-10.5.2008  
 
Ing. Bodnárová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje účasť poslanca mesta Kežmarok Ing. Andreja 
Višňovského na zahraničnej služobnej ceste do partnerského mesta Gliwice v dňoch od 
06.-10.5.2008 ako vedúceho delegácie na podujatí Dni Európy. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 1 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Wagner 
zdržal sa : Višňovský 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 44/2008 
 
12. Návrh na predaj nehnuteľnosti „Stará kanalizácia v Pradiarni 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  s c h v a ľ u j e odpredaj splaškovej kanalizácie 
v časti Pradiareň za cenu 61 000,- Sk spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, 
a.s.,  so sídlom v Poprade, Hraničná 17, IČO 36 485 250. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 45/2008 
 
13. Návrh na odkúpenie rodinného domu v Kežmarku s. č. 95, Hlavné námestie č. 49, na 
pozemku p.č. KN-C  377, k.ú. Kežmarok, vrátane pozemku 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mgr. Mačko 
- informoval sa ohľadom zámeru mesta týkajúceho sa spomínaného rodinného domu, tiež 
prečo ideme na cenu 2,5mil. Sk, keď cena ponúkaných nehnuteľností podľa orientačného 
posudku je 1 800 000 Sk.  
 
Ing. Perignáthová  
- priamy zámer nie je, uvažuje sa o liter. múzeu 
 - vysvetlila dôvod stanovenia výšky ceny 



Ing. arch. Figlár 
-vyjadril podporné stanovisko k odkúpeniu -  vzhľadom k rastu cien nehnuteľnosti  
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložený návrh 
 
Mestské zastupiteľstvo   v  Kežmarku s ch v a ľ u j e odkúpenie rodinného domu  
v Kežmarku s. č. 95, na ul. Hlavné námestie č.49, na pozemku parc. č. KN-C  377 k. ú. 
Kežmarok  a   pozemku  parc.č. KN-C 377, k.ú. Kežmarok  od vlastníkov Ondreja 
Klempára a Evy Klempárovej, obidvaja bytom Kežmarok, Hlavné námestie 49 za  cenu 
2 500 000 Sk. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 1 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
zdržal sa: Mačko 
neprítomní: Nevlazla,Šoltýsová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 46/2008 
 
14. Návrh na odpredaj pozemku – MIROND, spol.s.r.o., Kežmarok, Nad traťou 1             
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku schvaľuje odpredaj časti pozemku z parcely KN-E 
6697/3 o výmere 1125m2 pričleneného k novovytvorenej parcele KN-C 2280/62, diel „1“, 
podľa geometrického plánu č. 3/2008, za cenu 380,-Sk/m2 vrátane DPH, pre MIROND, 
spol., s.r.o., Kežmarok, nad Traťou 1, Kežmarok, IČO 31 733 433.   
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 47/2008 
 
 
15. Návrh na zámenu pozemkov  – PIENSTAV, a.s. Levočská 27, Stará Ľubovňa        
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zámenu pozemku KN-C 668/3 o výmere 
cca 500m2, k.ú. Kežmarok, vo vlastníctve Mesta Kežmarok za pozemok KN-E 1125 
o výmere cca 500m2, ktorého vlastníkom je Pienstav a.s., Stará Ľubovňa, Levočská 27, 
Stará Ľubovňa, IČO 00 188 034 s doplatením rozdielu vo vecnej hodnote. Presnú 
výmeru pozemku zastavaného bytovým domom určí GP vypracovaný po začatí 
výstavby.  



 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 48/2008 
 
16. Návrh na zámenu pozemkov  – Ing.Debre Jozef, Suchá hora 38, Kežmarok        
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu, o stanovisku  MsR, aj o vyjadrení p. Debreho, ktorý 
súhlasil s návrhom MsR 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zámenu pozemku KN-E 5282/2 o výmere 
555m2, k.ú., ktorého vlastníkom je Ing. Jozef Debre, bytom Suchá hora 38, Kežmarok, 
za pozemky KN-E 6731/2 o výmere 123m2 a KN-E 6731/1 o výmere 956m2, ktoré sú vo 
vlastníctve Mesta Kežmarok za cenu  bez doplatenia  rozdielu vo vecnej hodnote 
zamieňaných pozemkov a za podmienky zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Ing. Debreho Jozefa a to 7 m široký pás ( budúca prístupová cesta do 
priemyselného areálu ), ktorý vznikne vyčlenením časti pozemkov na parcelách 5319/6, 
5319/9, 5319/10, 5319/11 a prislúchajúci pás o šírke 6m2 na parcele 3179/2.   
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 49 /2008 
 
p. primátor 
- požiadal o prerokovanie a hlasovanie za body  č. 17,18,21 spolu 
 
17. Návrh na odpredaj pozemku – Mgr. Jozef Forberger s manž., Toporcerova  15 - 
Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predložených  návrhoch v bodoch 17,18,21 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj časti parcely KN-C 1810/1  
a to diel „1“ o výmere 3 m2 pričleneného do parcely KN-C 1810/7 – zastavaná plocha 
o celkovej výmere 23 m2   podľa GP č.: 32/2007 – k.ú. Kežmarok z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pre Mgr. Jozefa Forbergera s manž. bytom 
Toporcerova 15, Kežmarok za cenu 500,- Sk/m2. 
 
 
 
 



hlasovanie za predložené návrhy uznesení v bodoch č. 17,18,21 spolu 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 50/2008 
 
18. Návrh na odpredaj pozemku – Ján Nahalka s manž. Poľná 7, Kežmarok 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj časti parciel a to : z KN-E 
4429 diel „11“ o výmere 8 m2, z KN-E 4432 diel „13“ o výmere 7 m2  pričlenených  do 
parcely KN-C 4341/20 – záhrada o výmere 277 m2, z KN E 4429 diel „12“ o výmere 4 
m2 pričleneného do parcely KN-C 4341/28 – zastavaná plocha o výmere 4 m2, z KN-E 
6703/1 diel „14“ o výmere 1 m2 pričleneného do parcely KN-C 6703/3 – zastavaná 
plocha o výmere 1 m2 podľa GP 196/2007 – k.ú. Kežmarok z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pre Jána Nahalku  s manž., bytom Poľná 73 
Kežmarok  za cenu   250,- Sk/m2.  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 51/2008 
 
19. Návrh na kúpu  pozemku – Združenie vlastníkov bytov – Baštová 24, Kežmarok  
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e  odkúpenie  časti pozemku KN-C 97 
a to : diel „18“ o výmere 94 m2 pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 97/2 -  
ostatná plocha o výmere 94 m2 a diel „19“ o výmere 165 m2 pričleneného do 
novovytvorenej parcely KN-C 97/3 – zastavaná plocha o výmere 165 m2 podľa GP č.: 
14280922-074/2007 k.ú. Kežmarok  z dôvodu maj.právneho usporiadania od vlastníkov 
pozemku KN-C 97 a cestného telesa na ul. Baštová v Kežmarku a to od : 
 
l./ Ing.Metod Horanský s manž., bytom Baštová 24 Kežmarok ......................v podiele 1/6 
2./ Scholtz   Tomáš s manž., bytom Baštová 24 Kežmarok ............................. v podiele 1/6 
3./ MUDr. Sekanová Alica, bytom Baštová 24 Kežmarok............................... v podiele 1/6 
4./ Dammer Andrej s manž., bytom Baštová 24, Kežmarok ..........................  v podiele 1/6 
5./ Schalek Dušan bytom Toporcerova 7, Kežmarok .....................................   v podiele 1/6 
6./ Volák František s manž., bytom Baštová 24 Kežmarok ...........................   v podiele 1/6  
 
za cenu 150,- Sk/m2  ( príjazdová cesta + zeleň ) a cestného telesa podľa predloženého 
ocenenia zo dňa  25.10.2005 za cenu 48 959,- Sk.  
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, 
Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Figlár, Nevlazla,Šoltysová 
 



Prijaté uznesenie dostalo č. 53/2008 
 
20. Návrh na odpredaj pozemku – Obec Malý Slavkov  
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e  odpredaj  pozemkov KN-C 501/11 
o výmere 2674 m2,  KN-E 175/2 o výmere 410 m2 a  KN-E 173/1 o výmere 3206 m2  , 
 k.ú. Malý Slavkov pre obec Malý Slavkov , IČO 31984673  za cenu 70,- Sk/m2   
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 54/2008 
 
21. Návrh na odpredaj pozemku – Somr Anton – Lanškrounská 13, Kežmarok 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj  časti pozemku KN-C 
2205/1 o výmere 3 m2 pričlenenej do parcely KN-C 2205/11 o celkovej výmere 24 m2 
podľa GP č.: 14280922-102/2004 ,  k.ú. Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadanie pozemku pod garážou pre Antona Somra , Lanškrounská 13, Kežmarok 
za cenu 900,- Sk/m2 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 52/2008 
 
22. Návrh na kúpu verejného  osvetlenia, komunikácie, kanalizačnej a vodovodnej 
prípojky -  Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa , Kežmarok  
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e  kúpu  verejného osvetlenia , 
vodovodnú  a kanalizačnú  prípojku a miestnu komunikáciu do majetku mesta 
Kežmarok a to : 
 
        l./ vodovodnú prípojku za cenu     .........      155 700,- Sk 
        2./ kanalizačnú prípojku za cenu    ..........    251 990,- Sk 
        3./ verejné osvetlenie za cenu         ..........     165 000,- Sk 
        4./ miestnu  komunikáciu  za cenu    ..........  258 900,- Sk   
 
od účelového zariadenia Cirkvi , Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa , Kežmarok IČO : 
37789767. 
 
 
 



hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 55/2008 
 
 
23. Návrh na kúpu pozemku – MVDr . Jozef Jordan, Pod lesom 5,Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku  s c h v a ľ u j e odkúpenie  pozemku , časť parcely 
KN-E 5036/10 diel „1“  o výmere 311 m2 , pričleneného do novovytvorenej parcely KN-
C 3131/3, zastavaná plocha o výmere 311 m2 podľa geometrického plánu č.  14280922-
055/2007, k.ú. Kežmarok do majetku mesta Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadania miestnej komunikácie ul. J.Chalupku  od MVDr. Jozefa Jordana – bytom 
Pod lesom 5 – Kežmarok za cenu : 115,- Sk/m2.  
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 56/2008 
 
 
24. Návrh na odpredaj pozemku – zníženie ceny - Marta Krupjaková , Slavkovská 38 , 
Kežmarok  
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
 
1. Mestské zastupiteľstvo v K e ž m a r k u  r u š í   uznesenie č. 227/2007   zo dňa 
8.11.2007   ( Marta Krupjaková, Kežmarok ).   
 
 
2. Mestské zastupiteľstvo  v K e ž m a r k u  s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku KN-E 
4944/3 – ostatná plocha o výmere 94 m2 – k.ú. Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadania pre Martu Krupjakovú , bytom Slavkovská 38, Kežmarok za cenu 200,- 
Sk/m2.  
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  



Prijaté uznesenie dostalo č. 57/2008, 58/2008 
 
25. Návrh na odpredaj časti pozemku  KN-C 545/1, k. ú. Kežmarok , Alžbeta 
Mikulášiková, Priekopa 19/A,  Kežmarok 
 
p.primátor 
- otvoril diskusiu  
 
Mgr. Švirloch 
- informoval sa o dôvode neodporúčania komisie odpredať pozemok 
 
p. primátor 
– objasnil dôvod -  v rozpore s budúcim zámerom z hľadiska  zásobovania a prístupovej cesty 
k domu č.64 
 
Ing. Perignáthová  
- z hľadiska zachovania vstupu do domu č. 64 a k záhrade bolo odporúčané  komisiou 
výstavby – prerobiť geometrický plán 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku n e s ch v a ľ u j e návrh  na  odpredaj  časti  
pozemku p. č. 545/1, k. ú. Kežmarok, pre Alžbetu Mikulášikovú , bytom Priekopa 19/A , 
Kežmarok. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 59/2008 
 
26. Návrh na odpredaj polyfunkčného objektu v Kežmarku s.č.38, Hlavné námestie č.88, 
na pozemku p.č. KN-C  510, k.ú. Kežmarok, vrátane pozemku  
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu, o záujemcoch, ich ponuke a stanovisku MsR 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku s ch v a ľ u je odpredaj polyfunkčného  objektu  
v Kežmarku s.č.38, Hlavné námestie č.88, na pozemku p. č. KN-C  510/1, k. ú. 
Kežmarok, vrátane pozemku KN-C 510/1 o výmere 649 m2 z majetku mesta Kežmarok 
pre Petra Suchého, trvale  bytom Južná 1531/1, 060 01 Kežmarok   za cenu  5 000 000.-
Sk.   
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 60/2008 



27. Návrh na odpredaj pozemku –Milan Gardoš s manželkou Ivetou, Hradné námestie 
č.28, Kežmarok 

 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu, dôvode neodporúčania a o žiadosti p. Gardošovej 
o prenájom pozemku pri neschválení odpredaja 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku  n e s ch v aľ u j e odpredaj  pozemku p. č. KN-C 
450/25, zast.pl. a nádvorie, o výmere 427 m2, k. ú. Kežmarok  pre Gardoša Milana 
a Ivetu , Hradné námestie č. 28, Kežmarok. 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 61/2008 
 

28. Návrh na odkúpenie pozemku p. č. KN-E 4191,  o výmere 2410 m2 do majetku mesta 
Kežmarok. Predávajúca: Mária Majerčáková, Lúčna č.42, Malý Slavkov 
 

Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
1. Mestské zastupiteľstvo  v K e ž m a r k u  r u š í   uznesenie č. 133/2005   zo dňa 
30.8.2005   ( Mária Majerčáková, Malý Slavkov ).   
 
2. Mestské   zastupiteľstvo  v  Kežmarku  s ch v a ľ u j e odkúpenie pozemku  KN-E 
4191 o výmere 2410 m2 k.ú. Kežmarok  od vlastníčky Márie Majerčákovej,  Lúčna č.42, 
Malý Slavkov, do majetku mesta Kežmarok, za cenu 115.-Sk/m2 z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, 
Mačko, Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 62/2008, 63/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29. Čiastková zmena územného plánu obce Kežmarok na ulici Slavkovskej časť 
Priemyselná zóna  
  
Ing. Faix 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo  v K e ž m a r k u   
 

I. prerokovalo  
v zmysle  § 11 ods.4 písm.c a g  zákona č. 369/1990 Zb. návrh  „Čiastkovej zmeny  
Územného plánu obce Kežmarok na ulici Slavkovskej časť Priemyselná zóna“   
 
 
II.         berie na vedomie  
II.1     správu o prerokovaní návrhu „Čiastkovej zmeny  Územného plánu obce Kežmarok 
            na ulici Slavkovskej časť Priemyselná zóna“   

      II.2    schválenný návrh „Čiastkovej zmeny  Územného plánu obce Kežmarok na ulici  
                 Slavkovskej časť Priemyselná zóna“  je v určenom rozsahu záväzným a smerným  
                podkladom pre vypracovanie  dokumentácie pre územné rozhodnutie a  stavebné  
                povolenie  
       II.3    výsledok preskúmania návrhu „Čiastkovej zmeny  Územného plánu obce Kežmarok  
                   na ulici Slavkovskej časť Priemyselná zóna“  - Krajským stavebným úradom   
                 v Prešove, ako príslušným orgánom územného plánovania vyjadrenom  
                 v stanovisku č.2008-250-02  zo dňa 10.3.2008 
 

III. súhlasí  
III.1     s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia  
            prerokovania návrhu  

       
     IV .     schvaľuje  

 IV.1    návrh „Čiastkovej zmeny  Územného plánu obce Kežmarok na ulici Slavkovskej  
            časť Priemyselná zóna“   

        IV.2     Všeobecné záväzné  nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2008  zo dňa  27.3.2008, 
                   ktorým  sa vyhlasuje záväzná časť čiastkovej zmeny  ÚPN obce  
 
 

V. ukladá  
V.1      zverejniť záväznú časť „Čiastkovej zmeny  Územného plánu obce Kežmarok na  
            ulici Slavkovskej časť Priemyselná zóna“  vyvesením na 

úradnej tabuli  mesta obvyklým spôsobom po dobu 30 dní  a doručením  
dotknutým orgánom  
                                                                 Zodpovedný :    Ing. Ladislav Faix  



                                                                                            Vedúci  OÚPŽPSP 
                                                                                             Ing. Eva Kelbelová 

      V.2     vyhotoviť registračný list  a spolu s kópiou uznesenia o schválení   
           „Čiastkovej zmeny  Územného plánu obce Kežmarok na ulici Slavkovskej časť  
           Priemyselná zóna“ a  doručiť MVARR SR 

 
                                                                   Zodpovedný :  Ing. Eva Kelbelová 

V.3      „Čiastkovú zmenu  Územného plánu obce Kežmarok na ulici Slavkovskej  
            časť Priemyselná zóna“  , po opatrení schvaľovacou doložkou  zaslať spolu   
             s výpisom u uznesenia MsZ na spoločný stavebný úrad a Krajský stavebný úrad  
            v Prešove  

 
                                                                    Zodpovedný  :     Ing. Eva Kelbelová  

 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Madeja, Novotný, 
Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch, Wagner 
neprítomní: Gallik, Kredátus, Mačko, Nevlazla,Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 64/2008 
 
 
30.  
a) Dostavba kláštora Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa na Kamennej bani  a rozšírenie 
mestského cintorína   
súhlas na začatie procesu obstarania doplnku ÚPN obce Kežmarok  
 
Ing. Faix 
- informoval o predložených  návrhoch v časti a,b,c 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   súhlasí  so  začatím  procesu obstarania doplnku   
Územného plánu obce Kežmarok na funkčné využitie pozemkov pre účely dostavby 
a vytvorenia ochrannej zóny  kláštora a rozšírenia cintorína na Kamennej bani 
v Kežmarku. 
 
 
b) Ing. Ladislav Volák, Kamenná baňa 783/7, Kežmarok  
S Drink s.r.o. Pradiareň 44, Kežmarok   
Výstavba  IBV na pozemkoch p.č. KN C 3296/54  a 3296/5 k.ú. Kežmarok  -  
súhlas na začatie procesu obstarania doplnku ÚPN obce Kežmarok  
   
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku súhlasí  so  začatím  procesu obstarania  doplnku   
Územného plánu obce Kežmarok na  funkčné využitie pozemkov p. č. 3296/54 a 3296/5  
v lokalite Kamenná baňa  pre účely rodinnej bytovej výstavby na náklady žiadateľov . 



 
c) Ing. Peter Ploščica ,Rakúsy 155                            
Výstavba  IBV na pozemku p.č. KN- E  1381/1  k.ú. Kežmarok  -  
súhlas na začatie procesu obstarania doplnku ÚPN obce Kežmarok  
   
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  súhlasí  so  začatím  procesu obstarania  doplnku   
Územného plánu obce Kežmarok na funkčné využitie pozemku p. č. KN-E 1381/1  
v lokalite Kamenná baňa  pre účely rodinnej bytovej výstavby  na náklady žiadateľa. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení – spolu  
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Mačko, 
Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Kredátus, Nevlazla,Šoltysová  
 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 65/2008, 66/2008, 67/2008 
 
31. Plán Mesta  Kežmarok na zavedenie eura 
 
Ing. Perignáth 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e : 
 

a) Plán Mesta Kežmarok na zavedenie eura. 
b) Pristúpenie Mesta Kežmarok k etickému kódexu pri zavedení eura. 

 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Mačko, 
Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Kredátus, Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 68/2008 
 
32. Návrh na zmenu v dozornej rade Spravbytherm s.r.o.  
 
p.primátor 
-informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje:  
 
a/ odvolanie pani Zlatice Irhovej  z dozornej rady Spravbytherm, s.r.o. 
 
b/ vymenovanie pani Aleny Košovej, narodenej XXXXX, rodné číslo XXXXX 
bytom Kežmarok, Krvavé pole 26 za členku dozornej rady Spravbytherm, s.r.o. 
 
 



hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Mačko, 
Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Kredátus, Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 69/2008 
 
 
33. Návrh na udelenie dotácií podľa VZN č. 9/2004 pre 1. grantové kolo 2008 
 
p.primátor 
- informoval o predloženom návrhu, otvoril diskusiu  
 
1. SOU Kežmarok – Zmena využitia priestorov na verejné WC a cukráreň 
Žiadaná suma – 200 000,- Sk                                       odporúčaná suma 120 000,- Sk 
 
Ing. Gnojčáková 
- informovala sa ohľadom objektívnosti a posudení sumy žiadaných  fin. prostriedkov 
 
Ing. Bodnárová 
- informovala o vypracovanom projekte a výške posúdených nákladov na realizáciu projektu 
 
Mačko 
– informoval sa ohľadom objektu -  je určený stále na asanáciu ? -  ak áno, budeme tam 
investovať finančné prostriedky? 
 
Ing. Faix 
- opravy, stavebné úpravy je možné robiť v objektoch aj pre asanáciu 
 
p.primátor 
 – informoval  o minulom zámere firmy Gurlex 
 
Ing. Gantnerová  
– SOU bude prevádzkovať toalety aj cukráreň 
 
Ing. Sabolová  
– potrebné podporiť, nenaruší to ÚP, mestu to pomôže 
 
Mgr. Holopová  
– vyjadrila  podporné stanovisko -  všeobecný záujem 
 
Mgr. Wagner  
– stotožňuje sa s podporujúcimi názormi z hľadiska návštevnosti mesta turistami 
 
Bc. Gallik 
- územie ašpiruje na zápis do kultúrneho dedičstva,  vyjadril podporné stanovisko 
 
 
 



 
p.primátor 
- po diskusii navrhol znížiť odporúčanú sumu 120 tis. Sk ( návrh - KRR, CR a PČ )  na 100 
tis. Sk na základe VZN pre poskytnutie dotácií od 20 tis. – 100 tis. Sk 
- verejne prisľúbil pomoc pri dofinancovaní projektu o ďalších 20 tis. Sk  
 
2.  Zuzana Purtzová 
     Orientation -   tourist services – Prehliadka mesta v bričke s dvojzáprahom 
Žiadaná suma – 60 000,- Sk                                       odporúčaná suma 51 000,- Sk 
 
bez pripomienok 
 
3. Združenie pre rozvoj CR regiónu Kežmarok - 21. storočie aj pre hendikepovaných 
Žiadaná suma – 70 000,- Sk                                       odporúčaná suma 0,- Sk 
 
Ing. Gnojčáková 
 - informovala sa ohľadom oprávnenosti projektu - bude tento projekt realizovaný  na území 
mesta a  pre obyvateľov mesta ? 
 
Mgr. Holopová 
- informovala v krátkosti o projekte 
-  oboznámila prítomných s tým, že projekt bol prerokovaný v Komisii RR,CR a PČ, no pre 
nedostatok fin. prostriedkov bol následne posunutý na prerokovanie do Komisie sociálnej, kde 
bol aj schválený 
 
p. primátor 
- poprosil o názor jednotlivých komisií 
 
Bc. Gallik 
- vyjadril podporné stanovisko pre poskytnutie dotácie 
 
p. primátor 
- podporil schválenie dotácie, navrhol odporúčanú sumu 0,- Sk zmeniť na žiadaných 70 000,- 
Sk 
 
4. Múzem v Kežmark u- Otvorenie letnej turistickej sezóny v meste Kežmarok 
Žiadaná suma – 30 000,- Sk                                       odporúčaná suma 30 000,- Sk 
 
bez pripomienok 
 
5. Vojenský priestor Javorina – Atraktívne spoznávanievvojenskej techniky a neďalekého   
                                                    vojenského priestoru 
Žiadaná suma – 50 000,- Sk                                       odporúčaná suma 0,- Sk 
 
bez pripomienok 
 
6. Almma, s.r.o., Kežmarok – volejbalové ligy, volejbalové turnaje 
Žiadaná suma – 42 500,- Sk                                       odporúčaná suma 42 500,- Sk 
 
bez pripomienok 



 
7. Rawell RB, s.r.o., Kežmarok – XII. roč. Medzinár. volejbalového turnaja veteránov 
Žiadaná suma – 32 000,- Sk                                       odporúčaná suma 32 000,- Sk 
 
bez pripomienok 
 
8. Videocom Štancel,s.r.o. – Tatranská lyžiarska liga 
Žiadaná suma – 68 600,- Sk                                       odporúčaná suma 68 600,- Sk 
 
bez pripomienok 
 
p. Štancel  
- informoval o uskutočnení, výsledoch a o  hodnotení miest v akcii Tatranská lyž. liga 
 
9. Jaroslav Štancel Videocom Štancel – Šimon Štancel – kandidát na ZOH 2010 
Žiadaná suma – 60 000,- Sk                                       odporúčaná suma 60 000,- Sk 
 
Ing. Bodnárová 
 – oboznámila  prítomných s tým, že pri bode 8 a 9 ide o 2 subjekty – pri prvom  o PO a pri 
druhom o FO  
- oboznámila o tom , že všetky projekty boli podané  v termíne a prekontrolované 
 
p. Rochová 
 – podporuje tento projekt    
- vyjadrila nesúhlas s návrhom, ktorý odznel počas diskusií ohľadom zrušenia 2. grantového 
kola a rozdelení fin. prostriedkov v 1. kole, pričom budú vzaté fin. prostriedky aj komisii  
M a Š  
 
p. Švedlár 
- akým kľúčom boli fin. prostriedky pridelované jednotlivým komisiám pre poskytnutie 
dotácie ? 
 
Ing. Karpiš 
- vysvetlil rozdelenie pridelených fin. prostiedkov jednotlivým komisiám na základe 
skúseností a podaných žiadostí z minulých rokov - nie je problém zmeniť tento kľúč,  závisí 
to od počtu  projektov 
 
Ing. Gantnerová  
- skúsme už pri tvorbe rozpočtu myslieť na to, kde by sme chceli pomôcť 
 
 
10. Schola Humanitatis – Kežmarskí profesori, bratia Hunfalvyovci (Hunsdorferovci) –   
                                           vedci európskeho formátu 
Žiadaná suma – 55 900,- Sk                                       odporúčaná suma 35 000,- Sk 
 
PhDr. Sabolová 
 – podporila projekt , navrhla podporu vyššou sumu ako 35 tis. Sk -  projekt reprezentuje 
mesto na verejnosti 
 
 



PhDr. Baráthová 
 – podporuje projekt, no objasnila problém fin. prostriedkov 
 
Mgr. Švirloch 
- položil otázku prečo sa zabudlo pri rozpočte  na sociálnu komisiu 
 
 
11. Gréckokatolícky spevácky súbor Aletheia – Kultúrno – ekumenické hnutie v Kežmarku  
                                                                             a zahraničí 
Žiadaná suma – 65 000,- Sk                                     odporúčaná suma – komisia neodporúča 
 
bez pripomienok 
 
 
12. OZ  Gplus – Galéria u anjela – Dialógy 008 
Žiadaná suma – 97 600,- Sk                                       odporúčaná suma 50 000,- Sk 
 
Ing. Gnojčáková 
- požiadala p. poslankyňu Baráthovú o informovanie o projekte Dialógy  
 
p. primátor 
- projekty posudzujú komisie, poprosil o stručné informovanie 
 
PhDr. Baráthová 
 – informovala o projekte 
 
p. Rochová 
 – výchova v prospech kultúry – projekt podporila  
 
p. primátor 
- navrhol zostávajúce finančné prostriedky / 30 900,-  Sk / rozdeliť a  zrušiť 2.kolo  
 
p. Rochová  
- navrhla upraviť VZN pre jedno kolo, s rozdelením fin. prostriedkov tak, aby mala každá 
oblasť  
 
p. primátor 
- na základe skúseností z minulých rokov súhlasil s návrhom úpravy VZN  
 
hlasovanie za návrh p. primátora – sumu 30 900,-Sk prerozdeliť následovne: 
Schola Humanitatis                              +  20 900,- Sk                       spolu  55 900,- Sk 
OZ Gplus – Galéria u anjela                +  10 000,- Sk                        spolu 60 000,- Sk 
 
    
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Mačko, 
Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Kredátus, Nevlazla,Šoltysová  
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje dotácie nasledujúcim projektom: 
 
Názov žiadateľa:                                                                               Čiastka:  
 
SOU Kežmarok                                                                                   100 000,- Sk 
Zuzana Purtzová Orientation – tourist services                                51 000,- Sk 
Múzeum v Kežmarku                                                                           30 000,- Sk 
Združenie pre rozvoj cestovného ruchu Kežmarok                          70 000,- Sk 
Almma, s.r.o., Kežmarok                                                                      42 500,- Sk 
Rawell RB, s.r.o., Kežmarok                                                                32 000,- Sk 
Videocom Štancel, s.r.o.                                                                        68 600,- Sk 
Jaroslav Štancel Videocom Štancel                                                      60 000,- Sk 
Schola Humanitatis                                                                               55 900,- Sk 
OZ Gplus – Galéria u anjela                                                                 60 000,- Sk 
 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová, Figlár, Gallik, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Mačko, 
Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,Višňovský,Wagner 
neprítomní: Kredátus, Nevlazla,Šoltysová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 70/2008 
 
 
34. Rôzne 
 
p. primátor 
- informoval prítomných  s obsahom žiadosti o zriadenie pouličného osvetlenia a ukončenia 
pozemných prác na prístupovej komunikácii k prevádzkam a rod. domom na Slavkovskej 
ulici v úseku od ZÚŠ po rieku Poprad 
- požiadal o informovanie p. Ing. Faixa   
 
Ing. Faix 
– oddelenie  sa bude touto žiadosťou  zaoberať, bude to riešené v rámci rozpočtu 
 
35. Interpelácie 
 
PhDr. Baráthová 
- poukázala na potrebu zmeniť trasu bričky na Hlavnom námestí 
- požiadala o informovanie ohľadom krokov, ktoré sa urobili v rámci snahy vyhlásiť okolie 
dreveného kostola za pamiatku do zoznamu Unesco 
 
 
p. primátor 
- požiadal o informovanie p. Ing. Faixa 
 
 
 



Ing. Faix 
- informoval o rokovaní s Pamiatkovým úradom v BA, ktorý zvolal rokovanie v súvislosti 
s podaním žiadosti o zaradení drevených kostolov do zoznamu Unesco – všetci prítomní túto 
vec podporili  
– pretože toho času nie je ešte spracované, navrhnuté a schválené ochranné pásmo mestskej 
pamiatkovej rezervácie, bol Pamiatkový úrad na to upozornený, následne mal vyvolať 
k tomuto rokovanie 
- informoval o návrhu  a stanovisku komisie výstavby súvisiacom s touto otázkou 
 
p. primátor 
- požiadal o vyvolanie rokovania s Pamiatkovým úradom k tejto veci 
 
Mgr. Švirloch 
- poukázal na neporiadok na autobusovej stanici, informoval sa  o prebiehajúcich krokoch, 
ktoré vedú k odstráneniu tohto problému / sankcia SAD a pod./ 
- informoval sa o technických a finančných možnostiach, týkajúcich sa osvetlenia garáži na 
sídlisku Sever pod Kamenolomom   
- požiadal o písomnú odpoveď k obom otázkam 
 
p. primátor 
- SAD informované vážnym upozornením pod hrozbou pokuty 

 
MUDr. Novotný 
- informoval sa aké sú šance nemocnice na uzavretie zmluvy so VŠZP s novým vedením na 2. 
polrok 
 
p. primátor 
- zmluva so VŠZP – zatiaľ na 1. polrok, ostatné komerčné poisťovne – bez problémov 
- informoval o preplnených oddeleniach, kde nebude problém 
- poukázal na oddelenie chirurgie - v štádiu hľadania riešenia s riaditeľom nemocnice ako aj 
rokovaní 
- informoval o zrealizovaní mamografu k 1.7. 2008 
 
Mgr. Wagner 
- poukázal na problém psích exkrementov v meste  
 
p. primátor 
- ľudia, ktorí zaplatia daň za psa, dostanú určitý počet balíčkov 
 
Mgr. Holopová 
- požiadala v rámci čítania uznesení o podanie odôvodnenia v prípade, že ide o záporné 
stanovisko – neschválenie uznesenia 
- poukázala na skládku odpadu a výkalov, nachádzajúcu sa za lýcealnou budovou  ako aj pri 
Bazilike sv. Kríža – požiadala o vykonávanie častejších obhliadok zo strany MsP 
- informovala o pripomienke Komisie RR, CR a PČ k tvorbe oznamov o podujatia v meste, 
ktorá navrhla zamestnať prostredníctvom MsÚ profesionálneho grafika 

 
p. primátor 
- k skládke odpadu a výkalov za lýcealnou budovou – prešetrí sa  
- odpad pri bazilike – kontroluje sa priebežne 



Ing. Slota 
- apeloval na občanov – nahlásiť na odd. MsP evidenčné číslo motor. vozidla občanov, ktorí 
takto odpad odhadzujú  

 
p. primátor 
- informoval prítomných o obhliadke mesta - neporiadok na sídlisku Juh ( ul. Lanškrounská, 
Košická,)okolo nádob na odpad ako aj priamo pod oknami a vchodmi bytov. domov 
- apeloval na občanov, všímať si v okolí ľudí, ktorí znečisťujú okolie 

 
Ing. Perignáth 
- reagoval na pripomienku p. poslankyne Holopovej k zamestnaniu profes. grafika v rámci 
štruktúry  MsÚ – neprislúcha to MsÚ, odporučil hľadať možnosť v spolupráci s informačnou 
agentúrou alebo inými externými dodávateľmi 
- informoval o možnosti zakúpenia farebnej kopírky /A3 / pre účely MsÚ 

 
p. Rochová 
- poďakovala za snahu v prospech riešenia bezpečnosti prechodu deti a žiakov ku školám 
- poďakovala za snahu vedúcu k 1. krokom v prospech vybudovania ihriska – občiansky 
podnet 
- požiadala o zrezanie suchého stromu pri strelnici, ktorému hrozí spadnutie 
- poukázala na problém týkajúci sa psov v meste – požiadala vedenie  MsP o vykonávanie 
obhliadok v okolí MŠ Severná 
 
Ing. Faix 
 - k interpelácii p. Rochovej, týkajúcej sa zrezania stromu pri strelnici - preveríme 
 
p. Anovčinová 
- vyjadrila svoje stanovisko k téme neporiadku na sídlisku Juh 

 
p.Švedlár 
- apeloval na občanov  ohľadom parkovania na sídliskách 
 
p. primátor 
- informoval o realizácii parkovacích čiar na sídliskách 

 
Bc. Gallik 
- informoval sa ako je to so slobodou prejavu v Kežmarských novinách 
- ako sa rieši petícia týkajúca sa parkovania na ul. Trhovište, Priekopa v čase hokejových 
zápasov 
 
p. primátor 
- cenzúra v Kežmarských novinách neexistuje – na to je redakčná rada 
- vysvetlil dôvod odmietnutia uverejnenia príspevku p. Burkovičovej v Kežmarských 
novinách 
- oboznámil prítomných s rozhovorom s p. Burkovičovou a o riešení dopravnej situácie na ul. 
Priekopa, Trhovište ohľadom parkovania pred výjazdami rod. domov – v riešení ešte pred 
prijatím petície, terajšia situácia riešená k spokojnosti ( dozor prísluš. MsP ) 
- požiadal náčelníka MsP, aby prítomných oboznámil o riešení sťažnosti p. Burkovičovej 
 

 



Ing. Slota 
- oboznámil prítomných so sťažnosťou p. Burkovičovej o poškodení motorového vozidla, 
ktorou sa MsP zaoberala ako aj s výsledkom prešetrenia 
 
Bc. Gallik 
- požiadal o vypočutie p. Burkovičovej 
 
Mgr. Švirloch 
- informoval  o uverejnení príspevku p. Burkovičovej, reakcie p. primátora a náčelníka MsP 
v Podtatranských novinách 
- vyjadril svoj osobný názor k tejto téme 
 
 
Prebehlo hlasovanie za vystúpenie p. Burkovičovej. Následne vystúpila s prejavom p. 
Burkovičová . 
 
p. primátor 
- interpeloval vzhľadom na uverejnený príspevok p. poslanca Gallika v novinách – ako si  
predstavujete, aby mesto nespalo ako Šípková Ruženka ? 
 
Bc. Gallik 
- informoval o svojom názore v uverejnenom príspevku 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36. Záver 
 

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