MESTO KEŽMAROK
Kežmarok 15.5.2008

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008
Prítomní: poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:

p. Anovčinová
Ing. arch. Figlár
Bc. Gallik
MUDr. Šoltysová
Mgr. Švirloch

Ďalší prítomní:

Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta
Ing. Miroslav Perignáth – prednosta MsÚ
Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta
Ing. Agáta Perignáthová – vedúca majetkovoprávneho odd. MsÚ
Ing. Ladislav Faix – vedúci odd. ÚP, ŽP a SP MsÚ
Ing. Miroslav Karpiš – vedúci ekonomického odd. MsÚ
Ing. Renáta Kroková – vedúca odd. školstva MsÚ
Bc. Viera Hajovská – poverená riadením odd. sociálnych vecí MsÚ
Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR MsÚ
Ing. Milan Slota – náčelník MsP
Mgr. Gabriela Kantorková – riaditeľka MsKS
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
Mgr. Juraj Fabis - riaditeľ ZŠ Nižná brána
MVDr. Jozef Klíma – riaditeľ nemocnice
p. Humeník - Noviny Kežmarok
ostatní hostia
p. Jana Rusnáková - zapisovateľka

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 15.05.2008, za
kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce obdobia
4. Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnými finančnými kontrolami v roku 2007
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5. Záverečný účet mesta za rok 2007
a. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Kežmarok za
rok 2007
b. Záverečný účet mesta za rok 2007
6. Inventarizácia mesta Kežmarok a jeho prísp. a rozp. organizácií za rok 2007
7. Návrhy na vyradenie majetku mesta a STZ
8. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 3/2008
9. a) Návrh na súhlas na uzatvorenie nájomných zmlúv o nájme bytu
b)Návrh na predĺženie doby nájomných zmlúv o nájme bytu
10. Návrh na odpredaj pozemku – Štefan Eliáš, Michalská 1, Kežmarok
11. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na dome súp.č. 551 a priľahlých pozemkov
- Kávomaty, s. r. o., Nižná brána 2. Kežmarok
12. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 46/2008 – Ondrej Klempár, Hlavné námestie č. 49,
Kežmarok
13. Návrh na odpredaj pozemku v k.ú. T.Lomnica - N. Frank - EUROINF TATRY- Salaš
u Franka - St.Ľubovňa ( + návrh na zrušenie uznesenia )
14. Návrh na odpredaj pozemku - Anton Somr s manž. Kežmarok ( + návrh na zrušenie
uznesenia )
15. Návrh na kúpu pozemku - TOREAL s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok + Matějovský
Václav s manž., Kežmarok
16. Návrh na kúpu pozemku - Peter a Beata Ripka, Haslacher Weg 12, Bietigheim, SRN
( 1/4 podiel )
17. Návrh na odpredaj pozemku - František Funket, Poľná 49, Kežmarok
18. Návrh na odpredaj pozemku - Jozef Klus, Poľná 65, Kežmarok
19. Návrh na odpredaj pozemku - T.S.A. Spol. s.r.o., Slavkovská 36 Kežmarok
20. Návrh na odkúpenie časti pozemku do majetku mesta Kežmarok – Zdenko Vojtičko,
Strelnica 2301/11A Kežmarok
21. Čiastková zmena územného plánu obce Kežmarok – rozšírenie areálu Tatranskej
mliekarne, a.s. – udelenie súhlasu na začatie obstarania čiastkovej zmeny
22. Výstavba IBV na pozemku p.č. KN-E 3593/11 k.ú. Kežmarok – žiadosť o súhlas na
začatie procesu obstarania doplnku ÚPN obce Kežmarok
23. Rôzne
24. Interpelácie
25. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Na úvod privítal
všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.
- informoval prítomných o dôvode stiahnutia materiálu z programu rokovania - Návrh
Doplnku č. 1 VZN č. 1/2007 a Návrh dotácií pre kultúrne aktivity na rok 2008 podľa VZN
č. 1/2007, predloženého na rokovaní MsR konaného 6.5.2008 (dal do pozornosti
prepracovanie VZN so zameraním na výchovu detí a mládeže mesta Kežmarok od útleho
veku
- informoval o rokovaniach na pôde ministerstva ŽP – schválené prieskumné územie pre
geotermálny vrt
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- informoval o rokovaniach uskutočnených 12.5.2008 v Bratislave - projekt ZŠ Hradné
námestie - navrhol rozšíriť program rokovania o bod Rôzne, do ktorého navrhol zaradiť
materiál - Prerokovanie spolufinancovania projektu: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej
školy Hradné námestie v Kežmarku - v náväznosti na požiadavku Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja o upresnenie spolufinancovania projektu v presnom číselnom
vyjadrení
- projekt - Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Nižná brána v Kežmarku – jún
2008
- informoval o pracovnom stretnutí s poslancami Obecného zastupiteľstva obce Ľubica
k stretnutiu ohľadom riešenia otázky sídliska Juh - na budúci týždeň – rokovanie OcZ v
Ľubici
- informoval o stretnutí s ministrom obrany ohľadom objektu kasární - priestor plánuje
armáda odpredávať, kultúrno - športový areál kasárni prevedie mestu bezodplatne – v štádiu
prípravy návrhu na prerokovanie vo vláde
- k otázke Okresného riaditeľstva PZ – o budovu štábu požiadalo ministerstvo vnútra
*hlasovanie o doplnení programu v bode Rôzne - Prerokovanie spolufinancovania projektu:
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Hradné námestie v Kežmarku
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Upravený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 15.05.2008, za
kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce obdobia
4. Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnými finančnými kontrolami v roku 2007
5. Záverečný účet mesta za rok 2007
c. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Kežmarok za
rok 2007
d. Záverečný účet mesta za rok 2007
6. Inventarizácia mesta Kežmarok a jeho prísp. a rozp. organizácií za rok 2007
7. Návrhy na vyradenie majetku mesta a STZ
8. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 3/2008
9. a) Návrh na súhlas na uzatvorenie nájomných zmlúv o nájme bytu
b)Návrh na predĺženie doby nájomných zmlúv o nájme bytu
10. Návrh na odpredaj pozemku – Štefan Eliáš, Michalská 1, Kežmarok
11. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na dome súp.č. 551 a priľahlých pozemkov
- Kávomaty, s. r. o., Nižná brána 2. Kežmarok
12. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 46/2008 – Ondrej Klempár, Hlavné námestie č. 49,
Kežmarok
13. Návrh na odpredaj pozemku v k.ú. T.Lomnica - N. Frank - EUROINF TATRY- Salaš
u Franka - St.Ľubovňa ( + návrh na zrušenie uznesenia )
14. Návrh na odpredaj pozemku - Anton Somr s manž. Kežmarok ( + návrh na zrušenie
uznesenia )
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15. Návrh na kúpu pozemku - TOREAL s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok + Matějovský
Václav s manž., Kežmarok
16. Návrh na kúpu pozemku - Peter a Beata Ripka, Haslacher Weg 12, Bietigheim, SRN
( 1/4 podiel )
17. Návrh na odpredaj pozemku - František Funket, Poľná 49, Kežmarok
18. Návrh na odpredaj pozemku - Jozef Klus, Poľná 65, Kežmarok
19. Návrh na odpredaj pozemku - T.S.A. Spol. s.r.o., Slavkovská 36 Kežmarok
20. Návrh na odkúpenie časti pozemku do majetku mesta Kežmarok – Zdenko Vojtičko,
Strelnica 2301/11A Kežmarok
21. Čiastková zmena územného plánu obce Kežmarok – rozšírenie areálu Tatranskej
mliekarne, a.s. – udelenie súhlasu na začatie obstarania čiastkovej zmeny
22. Výstavba IBV na pozemku p.č. KN-E 3593/11 k.ú. Kežmarok – žiadosť o súhlas na
začatie procesu obstarania doplnku ÚPN obce Kežmarok
23. Rôzne – Prerokovanie spolufinancovania projektu: Rekonštrukcia a modernizácia
Základnej školy Hradné námestie v Kežmarku
24. Interpelácie
25. Záver
*hlasovanie za upravený program rokovania
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Madeja, Mgr. Holopová
hlasovanie za: 12, proti: 0, zdržal sa: 2,
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
zdržali sa: Madeja, Holopová
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
- za overovateľov zápisnice boli určení : PhDr. Kredátus, p. Nevlazla
- zapisovateľka: Jana Rusnáková

3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v
Kežmarku k 15.5.2008, 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 15.5.2008, za kontrolované obdobie
roka 2008 a predchádzajúce obdobia.
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hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 78/2008
4. Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
zistených následnými finančnými kontrolami v roku 2007
Ing. Gnojčáková
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledkoch splnenia
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnými finančnými
kontrolami, na Materskej škole ul. Cintorínska č. 3 Kežmarok (zápisnica č. 3) a na
Materskej škole ul. Kuzmányho č. 41 Kežmarok (zápisnica č. 4), vyplývajúcich zo
správy č. 4/2007 a č. 5/2007.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 79/2008

5 a ) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta
Kežmarok za rok 2007
Ing. Gnojčáková
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
mesta k návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2007.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 80/2008
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5 b ) Záverečný účet mesta za rok 2007
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
Ing. Višňovský
- podal technickú pripomienku k požiadavke jednotnej úpravy materiálu
Ing. Gnojčáková
- ekonomické tabuľky majú jednotnú úpravu, organizáciám nemôžme predpísať úpravu
p. primátor
- každá organizácia má odlišné softvéry
1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje hospodárenie Mesta Kežmarok za
rok 2007 s výsledkom hospodárenia z hlavnej činnosti 70 464 260,15 Sk
a výsledkom hospodárenia z vedľajšej činnosti 43 577,20 Sk bez výhrad.
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje
výsledku hospodárenia Mesta Kežmarok:

nasledovné

Prebytok hospodárenia roku 2007 na vysporiadanie:
Rozdelenie:
a) prevod do rezervného fondu

vysporiadanie

70 675 833,15 Sk
70 675 833,15 Sk

Prebytok z vedľajšieho hospodárenia za rok 2007:
Rozdelenie:
a) prevod do rezervného fondu vedľajšieho hospodárenia

43 577,20 Sk
43 577,20 Sk

3. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné vysporiadanie
výsledkov hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Kežmarok:
A) Mestské kultúrne stredisko:
Prebytok hospodárenia roku 2007:
Rozdelenie:
a) prevod do rezervného fondu

225 025,08 Sk
225 025,08 Sk

B) Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:
Prebytok hospodárenia roku 2007:
1 982,73 Sk
Rozdelenie:
a) prevod do rezervného fondu
1 982,73 Sk
C) Nemocnica s poliklinikou MUDr. Vojtecha Alexandra (NsP):
Prebytok hospodárenia roku 2007:
18 753 836,52 Sk
Rozdelenie:
a) vysporiadanie straty minulých rokov
18 437 260,42 Sk
b) prevod do rezervného fondu
316 576,10 Sk
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Účtovnú operáciu rozdelenia prebytku hospodárenia vykoná Mesto Kežmarok,
nakoľko NsP bola k 30.11. 2007 zrušená.

hlasovanie za predložený návrhy uznesení - spolu
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Prijaté uznesenia dostali č. 81/2008,82/2008,83/2008
6. Inventarizácia mesta Kežmarok a jeho prísp. a rozp. organizácií za rok 2007
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje inventarizáciu majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2007 vrátane navrhnutého vysporiadania
inventarizačných rozdielov pre Mesto Kežmarok a nasledovné príspevkové a rozpočtové
organizácie Mesta Kežmarok:
- Správa telovýchovných zariadení
- Mestské kultúrne stredisko
- Nemocnica s poliklinikou MUDr. Vojtecha Alexandra
- Domov dôchodcov
- Centrum voľného času
- ZUŠ A. Cígera, ZUŠ ul. Dr. Fischera
- ZŠ ul. Dr. Fischera, Nižná brána, Hradné nám.
- MŠ Cintorínska, Kuzmányho, Možiarska, Severná
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 84/2008

7. Návrhy na vyradenie majetku mesta a STZ
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
MUDr. Novotný
- vysvetlil dôvod vyradenia krvného analyzátora – nefunkčný, zastaraný
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vyradenie majetku Mesta
Kežmarok a Správy telovýchovných zariadení podľa predloženého zoznamu.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 85/2008
8. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 3/2008
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre
rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 3/2008 podľa predloženého návrhu.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 86/2008
9. 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:
1. s uzavretím zmluvy o nájme bytu č. 25 na ul. Baštová č. 8, Kežmarok s p. Máriou
Kolejákovou, Tatranská č. 18, Kežmarok, na dobu neurčitú.
2. s uzavretím zmluvy o nájme bytu na ul. Lanškrounská č. 4, Kežmarok
s p.Vladimírom Koreňom, Severná č. 2, Kežmarok, na dobu neurčitú.
3. s uzavretím zmluvy o nájme bytu na ul. Hradné námestie č. 3, Kežmarok s p. Jánom
Antalom, Továrenská č. 35, Kežmarok, na dobu jedného roka.
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b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s predĺžením doby nájmu bytu
nájomcom:
Lipták Peter, Košická 12/24, doba nájmu do 31. 01. 2009
Brija Ján, Gen. Štefánika 14/18, doba nájmu do 30. 06. 2009.

hlasovanie za predložené návrhy uznesení – spolu po a, b
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Prijaté uznesenia dostali č. 87/2008, 88/2008
10. Návrh na odpredaj pozemku – Štefan Eliáš, Michalská 1, Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj pozemku KN-C 1951/2
o výmere 269m2, k.ú. Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania, za cenu
450,-Sk/m2, pre Štefana Eliáša s manželkou, bytom Michalská 1, Kežmarok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 89/2008
11. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na dome s. č. 551 a priľahlých
pozemkoch – KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje
odpredaj spoluvlastníckeho podielu ¼ na dome súp.č 551 za cenu podľa znaleckého
posudku, na pozemku KN-C 2485 o výmere 213m2, kultúra zast.plocha v podiele ¼ za
cenu 800,-Sk/m2 a na pozemku KN-C 2486 o výmere 699m2, kultúra záhrada v podiele
¼ za cenu 700,-Sk/m2 a novovzniknutú parcelu KN-C 2487/1 o výmere 260m2, podľa
GP č.65/2003 (vyhotovil Ing.A.Olekšák ), k.ú. Kežmarok za cenu 340,-Sk/m2 pre
KÁVOMATY s.r.o., Nižná Brána 2, Kežmarok, IČO 317 356 57 vrátane DPH, za
podmienok, že väčšinoví podieloví spoluvlastníci, ktorými sú Alžbeta Cesnaková,
H.Meličkovej 5, Bratislava v podiele 11/24 a Aurel Palumbiny, Kirchenstrasse 27, 816 75
Mníchov v podiele 7/24, nevyužijú svoje zákonné predkupné právo a nepožiadajú
v lehote do 2-och mesiacov od ponuky na realizáciu predkupného práva o odkúpenie
podielu na uvedených nehnuteľnostiach za cenu schválenú MsZ Kežmarok.
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hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 90/2008
12. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č.46/2008 (O.Klempár-Hl.nám.49, Kežmarok)
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č.46/2008 zo dňa 27.03.2008
o odkúpení rodinného domu v Kežmarku s.č.95 (O.Klempár, Hl.nám 49, Kežmarok).
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 91/2008
13. Návrh na odpredaj pozemku v k.ú. T.Lomnica – N.Frank-EUROINF TATRY-Salaš
u Franka – St.Ľubovňa ( + návrh na zrušenie uznesenia )
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu
p. Rochová
- informovala sa ohľadom stavby, ktorá je vyznačená č. 423
Mestské zastupiteľstvo v K e ž m a r k u r u š í uznesenie č. 232/2007 zo dňa
8.11.2007. ( Margita Boceková, Silvia Róthová, Ing.Werner Frank a Norbert Frank – k.ú.
T.Lomnica )
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj časti parciel : z KN-E
6553/304 o výmere 5143 m2, z KN-E 6552/203 o výmere 1532 m2,z KN-E 6553/2
o výmere 19 m2, z KN-E 6553/1 o výmere 16 m2 z KN-E 6552/202 o výmere 4711 m2
k.ú. Tatranská Lomnica pre : Norberta Franka – EUROINF TATRY – Salaš u Franka,
Popradská 34, Stará Ľubovňa, IČO : 310 024 63 za cenu 576,-Sk/m2. / v cene nie je
započítaná DPH /.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení -spolu
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
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Prijaté uznesenia dostali č. 92/2008,93/2008
14. Návrh na odpredaj pozemku – Anton Somr s manž - Kežmarok
( + návrh na zrušenie uznesenia )
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mgr. Mačko
- navrhol hlasovanie za predložené návrhy uznesení v bodoch č. 14,17,18 - spolu
* hlasovanie za návrh p. Mačka o hlasovaní za predložené návrhy uznesení v bodoch
č. 14,17,18 - spolu
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Mestské zastupiteľstvo v K e ž m a r k u r u š í uznesenie č. 52/2008 zo dňa 27.3.2008
( Somr Anton - Kežmarok ).
Mestské zastupiteľstvo v K e ž m a r k u 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
usporiadania pozemku pod garážou pre Antona Somra s manž. bytom Lanškrounská
13, Kežmarok za cenu 500,- Sk/m2
15. Návrh na kúpu pozemku - TOREAL s r.o., Pradiareň 40, Kežmarok - Matějovský
Václav s manž., Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e kúpu pozemkov do majetku mesta
z dôvodu úpravy železničného priecestia a to:
l./ parcelu KN-C 3578/11 o výmere 72 m2 za cenu 115,- Sk/m2 od f.: TOREAL s.r.o. –
Pradiareň 40, Kežmarok, IČO : 36 473 197 ,
2./ parcelu KN-C 3578/10 o výmere 55 m2 za cenu 115,- Sk/m2 a KN-C 3578/2 o výmere
284 m2 za cenu 150,- Sk/m2 od Václava Matějovského s manž., bytom Toporcerova
27, Kežmarok
podľa predloženého GP 67/2007 – k.ú. Kežmarok v celosti
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
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Prijaté uznesenie dostalo č. 98/2008

16. Návrh na kúpu pozemku - Peter a Beata Ripka, Haslacher Weg 12
Bietigheim, SRN ( l/4 podiel )
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mgr. Mačko
- informoval sa ohľadom vlastníctva ostávajúceho podielu
Ing. Perignáthová
– vlastníkom ¾ podielu k uvedeným pozemkom je Slovenský pozemkový fond BA
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e kúpu spoluvlastníckeho l/4 podielu
k pozemkom z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných MK
a to : z KN-E 1538 diel „l“ o výmere 632 m2 a z KN-E 1543 diel „2“ o výmere 1700 m2
pričlenených do novovytvorenej parcely KN-C 3435/2 druh pozemku zastavaná plocha
o výmere 2332 m2 podľa GP.:14280922-060/2007 – k.ú. Kežmarok od Petra a Beaty
Ripku, Haslacher Weg 12, D-74321 Bietigheim , SRN za cenu 115,- Sk/m2.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 99/2008
17. Návrh na odpredaj pozemku - František Funket, Poľná 49, Kežmarok

Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mgr. Mačko
- informoval sa prečo sa rozchádza v bodoch č. 17,18 návrh finančnej komisie a MsR
( uvedené v predloženom návrhu )
Ing. Perignáthová
- ide o majetkovoprávne vysporiadanie, nie o výstavbu garáže
Mgr. Mačko
- vyjadril svoju neústretovosť k riešeniu otázky majetkovoprávnych usporiadaní
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku – časti parcely
KN-E 4261/4 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania a to diel „l“ o výmere 17 m2
pričleneného do parcely KN-C 4243/14, zastavaná plocha o celkovej výmere 31 m2
podľa GP.:14280922-076/2007 , k.ú. Kežmarok pre Františka Funketa s manž., bytom
Poľná 49, Kežmarok cenu 500,- Sk/m2.

18. Návrh na odpredaj pozemku -Klus Jozef, Poľná 65, Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku – časti parcely
KN-E 4261/4z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania a to diel „2“ o výmere 5 m2
pričleneného do parcely KN-C 4243/13, zastavaná plocha o celkovej výmere 34 m2
podľa GP.:14280922-076/2007 , k.ú. Kežmarok pre Jozefa Klusa s manž., bytom Poľná
65, Kežmarok cenu 500,- Sk/m2.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu - body 14,17,18
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
zdržal sa: Mačko
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Prijaté uznesenia dostali č. 94/2008,95/2008 - bod č. 14, 96/2008 - bod č. 17 a č. 97/2008 –
bod 18

19. Návrh na odpredaj pozemku – T.S.A. spol. s r.o. Slavkovská 36, Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku a to : diel „1“ z
parcely KN-E 4941/8 o výmere 75 m2 pričleneného do parcely KN-C 1763/2 druh
pozemku záhrada o výmere 75 m2 a časť parcely KN-C 3180/1 a to novovytvorenú
parcelu KN-C 3180/9 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 437 m2 podľa GP : č
29/2007 k.ú. Kežmarok pre T.S.A spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom:
Slavkovská 36 , Kežmarok , IČO 31 695 566 za cenu 560,- Sk/m2 vrátane DPH.

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12, proti: 0, zdržal sa: 2
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Novotný,
Rochová, Sabolová, Višňovský,Wagner
zdržal sa: Nevlazla, Švedlár
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 100/2008
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20. Návrh na odkúpenie časti pozemku do majetku mesta Kežmarok – Zdenko
Vojtičko, Strelnica 2301/11 A, Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e odkúpenie časti pozemkov p. č. KNC 3370/8 o výmere 69 m2, p. č. KN-C 3370/9 o výmere 90 m2, k. ú. Kežmarok do
majetku mesta Kežmarok od Zdenka Vojtičku, Strelnica 2301/11 A, Kežmarok, za cenu
115.-Sk/m2 a odkúpenie miestnej komunikácie na predmetnom pozemku po jej
vybudovaní za cenu 1.-Sk.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 101/2008
21. Čiastková zmena územného plánu obce Kežmarok – rozšírenie areálu Tatranskej
mliekarne a.s.
udelenie súhlasu na začatie obstarania čiastkovej zmeny
Ing. Faix
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so začatím procesu obstarania Čiastkovej
zmeny územného plánu obce Kežmarok
pre rozšírenie priemyselného areálu
Tatranskej mliekárne a.s.
Náklady spojené s procesom obstarania a prerokovania čiastkovej zmeny ÚPN obce
Kežmarok bude hradiť Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 102/2008
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22. Viliam Scholtz , Pradiareň 16, Kežmarok
Výstavba IBV na pozemku p.č. KN- E 3593/11 k.ú. Kežmarok - žiadosť o súhlas na
začatie procesu obstarania doplnku ÚPN obce Kežmarok
Ing. Faix
- informoval o predloženom návrhu, o dôvodoch neodporúčania komisie, pokiaľ sa v tejto
otázke nedoriešia principiálne veci
Komisia neodporúča súhlasiť so začatím procesu obstarania doplnku územného plánu na zmenu funkčného
využitia pozemku z dôvodu ,že uvedená lokalita nie je vhodná pre lokalizáciu zástavby IBV. Ide o priestor
priemyselnej zóny, kde bytová výstavba realizovaná v minulosti bola funkčne podriadená k existujúcej
priemyselnej výrobe a mala len podružnú funkciu. Rozširovanie IBV v uvedenej lokalite nie je urbanisticky
vhodné .
Pozemok p. č. KN C 3593/11 k.ú. Kežmarok je v zmysle záväznej časti Územného plánu obce Kežmarok
schváleného uznesením M s Z č. 135/2002 zo dňa 26.11.2002 určený pre poľnohospodárske využitie .

p. primátor
- informoval sa kedy by bolo možné začať cyklus prerokovania a preskúmavania územia
Ing. Faix
- predpokladá sa v priebehu budúceho roka, nakoľko cyklus prerokovania a preskúmavania
ÚP mesta je minimálne každých 5 rokov
- upozornil na to, že v prípade momentálneho riešenia procesu by sa musela celá zóna riešiť
urbanisticky, stavebník by bol takto finančne zaťažený - zložil by peniaze na materiál , ktorý
nepreukáže opodstatnenosť jeho žiadosti - v priebehu budúceho roka a nasledujúceho by sa
mali veci vyjasniť
PhDr. Baráthová
- priklonila sa za začatie procesu
p. Rochová
- informovala prítomných o obhliadke v danej lokalite, kde sa bola pozrieť, priklonila sa za
začatie procesu
Ing. Faix
-vysvetlil- na pozemku stavebníka mesto nemá úmysel stavať žiadnu priemyselnú stavbu, celá
oblasť Pradiarne je priemyselná zóna, kde táto funkcia je takto stavaná, žiaden nový objekt sa
v Pradiarni nepostavil pre bytovú výstavbu – v súvislosti s fungovaním výroby vznikajú
obmedzenia, ktoré je treba, aby sa dopredu stanovili ako pôjdu -v tomto prípade nie sú
doriešené súvislosti – opakovane apeloval na potrebu preskúmania ÚP

p. Rochová
-požiadala o vystúpenie manželov Scholtzových, aby sa vyjadrili

p.primátor
- položil otázku manželom Scholtzovým, či chcú využiť možnosť vystúpenia
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Prebehlo hlasovanie za vystúpenie manželov Scholtzových. Následne vystúpila s prejavom
p. Scholtzová, v ktorom požiadala o pomoc pri riešení v tejto veci
* hlasovanie za vystúpenie manželov Scholtzových
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch

Ing. Višňovský
-informoval sa p. Scholtzovej ohľadom názoru susedov
p. primátor
- informoval sa aké sú riziká pre stavebníkov, pokiaľ by sa do toho išlo
Ing. Faix
- v ÚP mesta nebol pozemok určený pre výstavbu, kým sa nedoriešia súvislosti, nie je
vhodné, aby sa výstavba rozbehla
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo nesúhlasí so začatím procesu obstarania doplnku Územného
plánu mesta Kežmarok funkčného využitia pozemku p. č. KNC 3593/11 k. ú. Kežmarok
lokalita Pradiareň pre účely rodinnej bytovej zástavby .
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 5, proti: 2, zdržal sa: 7
za: Gantnerová, Holopová, Mačko, Nevlazla, Wagner
proti: Baráthová, Rochová
zdržali sa: Hoffmann, Kredátus, , Madeja, Novotný, Sabolová, Švedlár,Višňovský
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
* návrh neprešiel
Ing. Gantnerová
- nakoľko je potrebné pripraviť nové znenie uznesenia, v ktorom musí byť uvedené, kto bude
hradiť náklady spojené s procesom obstarania a prerokovania čiastkovej zmeny ÚPN obce
Kežmarok , odporúčila súhlasný návrh prerokovať na ďalšom rokovaní MsZ
Ing. Faix
- informoval o zmene ÚP pre ulicu Slavkovskú a výške fin. nákladov štúdie a následného
procesu čiastkovej zmeny
- konštatoval, že nie je v rámci možností robiť čiastkovú zmenu v tejto súvislosti na jednu
parcelu
p. primátor
- súhlasil s p. Ing. Faixom – celé územie by sa malo riešiť ako celok
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p. Švedlár
- navrhol komplexné riešenie – skúsme pripraviť nejaké stanovisko pre riešenie v rámci celku
p. primátor
- informoval sa ohľadom možnosti urýchlenia v rámci komplexného riešenia
Ing. Faix
- nakoľko ide o územie širšie, ktoré má širšie súvislosti, ide o proces zdĺhavý
- môžeme rozhodnúť, že urobíme preskúmanie celej priemyselnej zóny Pradiareň a začneme
spracovávať dokumentáciu – urbanistická štúdia, z čoho vyplývajú vyššie náklady, a to je
potrebné prerokovať v rámci rozpočtu a naplánovať
Po diskusii bol materiál p. primátorom stiahnutý z programu rokovania s tým, že do
najbližšieho zasadnutia MsZ sa pripraví určitý návrh pre riešenie tejto situácie v rámci celku.
p. primátor
- požiadal manželov Scholtzových o trpezlivosť, otázke sa budeme venovať na najbližšom
zasadnutí MsZ
Ing. Faix
- na rokovanie MsZ je možné pripraviť len časový návrh - koľko by trvalo preskúmanie ÚP
a odhad aké by boli finančné náklady
p. primátor
- informoval sa ako dlho by trval proces, ak by sa schválila čiastková zmena ÚP
Ing. Faix
- stavebník musí na vlastné náklady pripraviť štúdiu, ktorá sa prerokuje so všetkými
dotknutými orgánmi, so správcami sieti – na to si musí zabezpečiť oprávnenú osobu, ktorá má
na to spôsobilosť, proces by trval približne rovnako ako pri preskúmavaní
PhDr. Kredátus
- informoval sa ohľadom ďalších vlastníkov - žiadateľov, ktorí požiadali o výstavbu
Ing. Faix
- odpovedal – žiadatelia nie sú
p. primátor
- ukončil bod, prisľúbil venovanie sa tejto otázke
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23. Rôzne
Prerokovanie spolufinancovania projektu:
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Hradné námestie v Kežmarku
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
1. ruší uznesenie č. 42/2008
2. schvaľuje
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 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%, t.j 586 800,-Sk z celkových
oprávnených výdavkov na projekt, ktoré predstavujú čiastku 11 735 236,92 Sk

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Višňovský,Wagner
neprítomní: Anovčinová, Figlár, Gallik , Šoltysová, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 103/2008

24. Interpelácie
MUDr. Novotný
- v rámci hospodárenia – Záverečný účet – Správna rada nemocnice berie materiál na
vedomie
- informoval ohľadom informácie vyvesenej na internete - klasifikácia nemocníc
- informoval o rokovaní v rámci komisie zdravotníctva
- informoval o situácii v nemocnici –
*poukázal na kritéria pre chod nemocníc – plný chod všetkých oddelení
*personálne zabezpečenie - chirurgické oddelenie- zatvorené pre personálne problémy –
chýbajú lekári, ARO – 1. návrh – posilnenie min. o 3 kvalifikovaných lekárov, 2. materiálne
zabezpečenie – monitoring kritických pacientov na oddelení, 3. otvoril otázku externých
pracovníkov – požiadal o vysvetlenie
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p. primátor
- venujeme sa tejto otázke, čo sa týka chirurgie aj odd. ARO
- odovzdal slovo MVDr. Klímovi
MVDr. Klíma
- informoval o situácii v nemocnici
* zmluvné vzťahy - na základe hodnotenia pacientskej verejnosti si nemocnica u VšZP oproti
minulému roku polepšila a nachádza sa na 25. mieste - v prvej štvrtine – v tejto súvislosti
poďakoval personálu nemocnice
- hodnotenie Dôvery – diametrálne odlišné, vysvetlil kritéria – 10 % hodnotenie pacientskej
verejnosti, ďalšie % - hodnotenia na základe indikátorov kvality – presne stanovené kritéria
pre jednotlivé oddelenia, činnosti a úseky - umiestnili sme sa v rámci celého Slovenska na
27. mieste
* oddelenie chirurgie - personálne poddimenzované – z dôvodu nedostatku lekárov ( PN )nie
je možné z hľadiska bezpečnosti prevádzkovať oddelenie, požiadali sme o spoluprácu
chirurgov z Vyšných Hágov - dnešným dňom rozšírená činnosť na 24h režim na obidvoch
ambulanciách,
- pripravené 3 moduly – ide o diametrálne odlišné systémy riadenia potrebné prerokovať
v Správnej rade – pripravuje sa mimoriadne zasadnutie Správnej rady, venované oddeleniu
chirurgie – personálnej otázke – získaniu kvalifikovaných chirurgov - operatérov,
- od 1.7.2008 - 1. fáza oddelenia plastickej rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, od 1. 10.
2008 – 2. fáza –zameraná na rozšírenie
- poukázal na hlbokú stratovosť operačných sál, nakoľko výkony na operačných sálach nie sú
financované poisťovňami, náklady na prevádzku operačných sál sú zahrnuté v ústavných
hospitalizáciách gynekológie a chirurgie
- patríme k jednej z mála nemocníc, ktoré majú zazmluvnené anestéziologické výkony na
operačných sálach so všetkými poisťovňami - VšZP- mesačné zmluvy
* oddelenie Anestézie – máme 3 kmeňových anesteziológov, stratili sme 2
vysokokvalifikované sily, ktoré ale vypomáhajú na dohodu, 3 pracovníci EMS – na dohodu
- personálna otázka – naďalej v jednaní s ďalšími nemocnicami,
- informoval o 4 aktuálnych žiadostiach absolventov
- vysvetlil pojem úväzkov vo vzťahu k poisťovniam – zmluvní lekári
p. primátor
- aká je perspektíva nemocnice v náväznosti na rokovania so VšZP a ostatnými komerčnými
poisťovňami
MVDr. Klíma
- všetky oddelenia máme zazmluvnené, informoval o podpísaní zmluvy na dopravu na
najbližší kalendárny rok, problém je so zazmluvnením chirurgického oddelenia zo strany
VšZP, čakáme na verdikt valnej hromady
Ing. Gantnerová
- vyjadrila sklamanie nad opakovateľnosťou, týkajúcou sa otvorenia problému nemocnice
- informovala sa ohľadom výsledku hospodárenia nemocnice, nakoľko výsledky k 3.
štvrťroku boli pozitívne a výsledky za hospodárenie celého roku ukazujú razantný sklz
- poukázala na kvalifikovaných odborníkov nielen na chirurgickom oddelení, ktorých sme
dokázali pustiť
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- nevieme, či ako obyvatelia mesta Kežmarok budeme potešení tým, že budeme môcť ísť na
plastickú operáciu a na centrálny príjem , týkajúci sa chirurgických operácií, budeme čakať
v Poprade
– poukázala na zodpovednosť pred voličmi - je potrebné uvedomiť si , kde sme túto
nemocnicu dnes momentálne dostali – my sme povinní občanom zabezpečiť základnú
starostlivosť
- informovala o prijatých uzneseniach finančnou komisiou *prehodnotiť činnosť Správnej
rady nemocnice, * operácie nad 100 tis. Sk - prerokovať a odsúhlasovať minimálne MsR, ak
nie MsZ
p. primátor
- nemocnicu sme dostali dopredu, informoval o pravidelných návštevách nemocnice, ktoré
absolvuje 1x týždenne – na základe rozhovorov s pacientmi a s personálom poukázal na
pozitívne ohlasy – pacienti dávajú prednosť Kežmarskej nemocnici
- informoval o dôvode dlhov nemocnice z hľadiska jej rekonštrukcie,
- dôvod odchodu chirurga Ivančuka nebol podmienený ani Správnou radou, ani riaditeľom
nemocnice
- vyjadril nesúhlas s návrhom komisie ohľadom prerokovania a odsúhlasovania operácií nad
100 tis. Sk v rámci MsR alebo MsZ
MVDr. Klíma
- vysvetlil ekon. stránku v rámci hospodárenia
- odhlasovanie výkonov v rámci operácií nad 100 tis. Sk by si vyžadovali denné rokovania
- informoval o akcií - elektronické aukcie s ročnými objemami
- informoval o rozhodnutí rozhodcovského súdu odborového zväzu pracovníkov
v zdravotníctve v BA
- poukázal na to, že nemocnica je v inej pozícií ako bola – výsledkom je vzostup na 25.
miesto v rámci nemocníc celého Slovenska
MUDr. Novotný
- ako ďalej nemocnicu personálne zabezpečiť?
MVDr. Klíma
- poslanci nie sú zodpovední za zdravotný stav personálu
p. viceprimátor
- po ukončení diskusie poďakoval p. riaditeľovi nemocnice za informácie
p. Rochová
- informovala o požiadavkách obyvateľov ul.Továrenská – písomne budú zaslané na MsÚ
Mgr. Mačko
- neinterpelujme tie veci, ktoré môžeme riešiť v rámci oddelení MsÚ
Mgr. Holopová
- poukázala na skládku áut na ul. Suchá hora – ulica nepriechodná – požiadala o riešenie
a monitorovanie príslušníkmi MsP

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

p. primátor
- k problému nepriechodnosti ulice – apeloval na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky
- ku skládke áut – apeloval na ľudí, aby za každým upozornili na túto situáciu zavolaním na č.
159 a požiadal MsP o monitorovanie
MUDr. Novotný
- poukázal na neporiadok v okolí polikliniky
- informoval sa na možnosť prechodu v rámci mostu cez kasárne
p. primátor
- nie je to možné, nakoľko ide o majetok armády
PhDr. Baráthová
- upozornila na situáciu ohľadom veľkého počtu áut v centre mesta v súvislosti so
zásobovaním zo zadnej strany, kedy sa vybuduje obslužná komunikácia medzi ul. Priekopa
a Hl. námestie
Ing. Faix
- k interpelácii p. Novotného - pripravujeme bezkolízny prechod detí z Michalskej ulice ku
škole Nižná brána – svetelná križovatka pri mýte, nový chodník a priechod pre chodcov
- k interpelácii p. Baráthovej – v štádiu prípravy dokumentácie - zadný okruh cesty
PhDr. Sabolová
- poukázala na rozvoj vzdelanosti v meste - etablovanie alokovaných pracovísk VŠ od šk.
roku 2008/2009
( Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – študijný odbor politológia
a Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici – študijný odbor právo ) - konštatovala kladný postoj
zo strany mesta - poďakovala za snahu a podporu
- informovala o zameranosti štúdia k obom školám a prípravných kurzoch
- požiadala vedenie mesta a poslancov o podporu výchovy a vzdelania pri tvorbe
budúcoročného rozpočtu v rámci finančného príspevku na vysokoškolské štúdium
- informovala o predbežnom rozpočte pre Inštitút manažmentu Kežmarského regiónu
- podala informácie zo zasadnutia školskej komisie
p. primátor
- informoval o snahách zo strany mesta od r. 2004 o zradenie VŠ v meste Kežmarok
- informoval o momentálnom prieskume, ktorý prebieha v nemocnici ohľadom záujmu
pre otvorenie VŠ – fakulty zdravotníctva - bakalárske štúdium
p. Nevlazla
- poukázal na nešťastný krok v súvislosti s prenajatím trhoviska
- informoval sa ohľadom zahájenia križovatky pri Lidli
p. primátor
- so zahájením križovatky pri Lidli sa počíta po letnej sezóne – prinesie to určité odklonenie
dopravy – potrebné zabezpečiť tak, aby to čo najmenej zasiahlo občanov
- informoval o uskutočnených krokoch v rámci rokovaní so Slov. správou ciest, týkajúcich sa
križovatky
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Ing. Perignáthová
- k interpelácii ohľadom trhoviska – zdôvodnila prenajatie trhoviska – z ekonomického
dôvodu - o prenájom trhových miest nebol záujem – trhovisko bolo stratové
p. Rochová
- vyslovila veľkú úctu a vďaku oddeleniu ŽP,ÚP a SP za rozbehnutie rozsiahlych úprav
chodníkov a priechodu pre deti a dôchodcov
p. primátor
- konštatoval, že ide o úpravu z hľadiska pravidiel cestnej premávky a bezpečnosti
Ing. Višňovský
- poďakoval MsP a ocenil ich prácu pri asistovaní na priechodov pre chodcov v ranných
hodinách
- požiadal o zintenzívnenie hliadkovej činnosti príslušníkmi MsP na sídlisku Juh od 22.00 –
1.00 h vzhľadom k častejšiemu rušenie nočného kľudu hlučnou mládežou
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25. Záver
Na záver rokovania poďakoval p. primátor prítomným za účasť a poprial pekný zvyšok
dňa.

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Ing. Miroslav Perignáth
prednosta úradu

Overovatelia zápisnice:

PhDr. Kredátus

p. Nevlazla

Zapísala: Jana Rusnáková
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