
 

M E S T O   K E Ž M A R O K 
 
 

                                                                                             Kežmarok  3.7.2008 
 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
Prítomní:   poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:  Ing. arch. Figlár 
                                    Bc. Gallik 
   Ing. Gantnerová 
   PhDr. Kredátus 

Mgr. Mačko 
p. Nevlazla 

   MUDr. Šoltysová 
                                    Ing. Višňovský 
 
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. Lucia Dzugasová – odd. RR a CR MsÚ 
   Mgr. Gabriela Kantorková – riaditeľka MsKS 
                                   Mgr. Vladimír Janček – riaditeľ STZ 
   Ing. Ján Soliar - riaditeľ TS, s.r.o 
   Mgr. Kamil  Pitoňák -  riaditeľ ZUŠ Dr. Fischera 
   Ing. Marián Bešenej – riaditeľ Spravbytherm, s. r.o. 
   MVDr. Jozef Klíma – riaditeľ nemocnice 
   p. Saturyová -  Noviny Kežmarok 

ostatní hostia  
   p. Jana Rusnáková - zapisovateľka 
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Program: 
 

1. Otvorenie                              
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 03.07.2008, 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 v roku 2008 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok pre obdobie  
      II. polroka 2008 
6. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 4/2008 
7. Voľba hlavného kontrolóra mesta Kežmarok  
8. Návrh na schválenie zahraničnej pracovnej cesty zástupcov mesta Kežmarok do 

partnerského mesta Zgierz 
9. Prerokovanie spolufinancovania projektu zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného 

zberu komunálneho odpadu v Kežmarku 
10. a) Návrh doplnku č. 1 VZN mesta Kežmarok č. 1/2007 
      b) Návrh dotácií pre kultúrne aktivity na rok 2008 podľa VZN mesta Kežmarok  

             č. 1/2007 
11. Ing. Jozef Debre – Čiastková zmena územného plánu obce Kežmarok – súhlas so 

začatím procesu obstarania 
12. Zriadenie záložného práva na 22 b.j. a pozemok na ul. Weilburská č. 1 a 3, Kežmarok 

v prospech ŠFRB, Bratislava 
13. a) Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 87/2008/1 a uzavretie nájomnej zmluvy   

      o nájme bytu 
        b) Návrh na nesúhlas s predĺžením doby nájmu bytu na ul. Generála Štefánika č. 14 

14. Návrh na odpredaj pozemku – M. Jurdíková, Hlavné námestie 27, Kežmarok  
15. Návrh na odpredaj pozemku – Jozef Vasičák, P. J. Šafárika 5/A, Kežmarok 
16. a) Návrh na odpredaj pozemku – S-DRINK, s. r. o. , Pradiareň 44, Kežmarok   

      (pozemok v časti Kamenná baňa) 
        b) Návrh na odpredaj pozemku – S-DRINK, s. r. o. , Pradiareň 44, Kežmarok   

(pozemok v časti sídl. JUH) 
17. Návrh na odpredaj pozemku – Ing. Ladislav Volák, Kamenná baňa č. 783/7, Kežmarok 
18. Návrh na odpredaj pozemku - Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok  
19. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 170/2006 (Marián Kriš, N. Slavkov) 
20. Návrh na odpredaj pozemku - Ján Gallo s manž., bytom Bardejovská 10 – Kežmarok 
21. Návrh na kúpu pozemku - Mária Bravjaková,  Pradiareň 38 – Kežmarok 
22. Návrh na zámenu pozemkov - Marián Bjalončík s manž. Hviezdoslavova 15 – 

Kežmarok 
23. Návrh na odpredaj pozemku - Ján Štancel s manž., sv. Michala 7 - Malý Slavkov   

        ( + zrušenie uznesenia 226/2007 ) 
24. Návrh na odpredaj pozemku - Jozef Janščák s manž., Zochova 61 -  Kežmarok  
25. Návrh na odpredaj pozemku , ul. Továrenska Kežmarok - Anna Paugschová,  
      Továrenská 12, Kežmarok 
26. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov – Obec Vrbov 
27. Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva športovej haly čs. 2250 na mesto Kežmarok 
28. Rôzne 
29. Interpelácie   
30. Záver  
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1. Otvorenie 
 
 Zasadnutie MsZ otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Na úvod privítal 
všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 
 
- informoval poslancov, ktorí neboli účastní na pracovnom stretnutí poslancov MsZ 
Kežmarok a ObÚ Ľubica za účelom riešenia problému sídliska Juh, ktoré sa uskutočnilo 
25.6.2008 o 16.00 h v zasadačke MsÚ, o priebehu stretnutia  
- informoval o liste starostu obce Ľubica adresovanému primátorovi mesta Kežmarok – list je 
k dispozícii k nahliadnutiu počas prestávky rokovania MsZ – záver -  prijať tvrdé opatrenia 
- privítal  p. riaditeľa nemocnice - MVDr. Klímu, odovzdal mu slovo 
 
MVDr. Klíma 
- informoval prítomných  o momentálnej situácii ohľadom nemocnice – máme zmluvy s 
poisťovňami- Apolo, Union, Spoločná zdravotná poisťovňa, včera určitý konsenzus s VšZP 
s minimálnymi korektúrami, Dôvera- prebiehajú dohody – cena a rozsah činnosti v rámci 
jednodňovej chirurgie  a jednodňovej gynekológie 
- stanovisko štátu – starostlivosť o nemocnice v min. sieti- hľadáme formy partnerskej 
spolupráce, oslovujeme pacientov, lekárov- snahy o plynulý chod nemocnice do ďalšieho 
obdobia 
- ekonomika - od 1. marca - VšZP - krátené mesačné výkony o 800 tis. Sk 
 
MUDr. Novotný 
- reagoval na citácie MVDr. Klímu v Podtatranských novinách ohľadom ohrozenia existencie 
nemocnice 
- oboznámil prítomných s listom MUDr. Sekanovej, v ktorom upozornila na niektoré 
konkrétne veci -  riešenie akútnych stavov- distribuovanie  privezených pacientov? 
 
MVDr. Klíma 
- od 1. marca 2. krátenie peňazí 
- nemocnice pod vplyvom štátu – záujem štátu ( VšZP ) len o štátne a sieťové nemocnice 
- apeloval na občanov regiónu – vyhľadať možnosť prepoistiť sa do komerčných poisťovní – 
zdôvodnil,  30- 40 % vyššie ceny – poisťovňa UNION 
- informoval o správe, ktorú priniesli médiá   
- informoval o diplomatickom  rozhovore s županom - 29.4.2008, o uskutočnení ktorého 
nemal informáciu  
- informoval o tom, že požiadal o stretnutie s p. riaditeľom VšZP, MUDr. Višňanským. 
- informoval o  dobrom hodnotení nemocnice s poisťovňami s výnimkou  chirurgie 
- zmluvné vzťahy- po obdržaní definitívnej verzie novej zmluvy so VšZP – nutnosť oslovenia 
občanov regiónu a oznámiť im, kam budú musieť v prípade potreby  dochádzať za zdravotnou 
starostlivosťou 
 
p. primátor 
- informoval o správe získanej z internetu – hodnotenie nemocníc poisťovne Dôvera -  z 82 
hodnotených nemocníc – na základe hodnotenia občanmi sa kežmarská nemocnica umiestnila 
na  27.  mieste ( hodnotilo sa - personál, ubytovanie, strava a liečba ) 
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MVDr. Klíma 
- informoval o hodnotení, čo sa týka posúdenia liečebnej starostlivosti- po linke dôvery – 
kežmarská nemocnica na 6. mieste 
- informoval o skreslených štatistických ukazovateľoch v čase  preposielania  pacientov do 
iných zdravotníckych zariadení počas rekonštrukcie nemocnice 
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
- do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Holopová,  Ing. Madeja   
hlasovanie za: 9, proti: 0, zdržal sa: 2,   
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann,  Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,  
Wagner 
zdržali sa:  Holopová,  Madeja   
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko , Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
  
- za overovateľov zápisnice boli určení  : p. Rochová, p. Švedlár 
 
- zapisovateľka: Jana Rusnáková 
 
p. primátor 
- informoval o nových  materiáloch * Návrh na zámenu nehnuteľnosti – Rímskokatolícka 
cirkev, farnosť Kežmarok, Kostolné námestie 21 , Kežmarok  
*Delegovanie člena Správnej rady Mestského športového klubu Kežmarok -  navrhol ich 
zaradiť do bodu Rôzne 
 
*hlasovanie za návrh p. primátora o doplnení programu v bode Rôzne 
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
 
Mgr. Holopová 
- navrhla prerokovanie a následné hlasovanie za návrhy v bodoch č.  14,15,17,20,24,25 spolu  
 
* hlasovanie za návrh Mgr.  Holopovej  
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
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Upravený program rokovania: 
 
1. Otvorenie                              
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 03.07.2008, 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 v roku 2008 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok pre obdobie  
      II. polroka 2008 
6. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 4/2008 
7. Voľba hlavného kontrolóra mesta Kežmarok  
8. Návrh na schválenie zahraničnej pracovnej cesty zástupcov mesta Kežmarok do 

partnerského mesta Zgierz 
9. Prerokovanie spolufinancovania projektu zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného 

zberu komunálneho odpadu v Kežmarku 
10. a) Návrh doplnku č. 1 VZN mesta Kežmarok č. 1/2007 
      b) Návrh dotácií pre kultúrne aktivity na rok 2008 podľa VZN mesta Kežmarok  

             č. 1/2007 
11. Ing. Jozef Debre – Čiastková zmena územného plánu obce Kežmarok – súhlas so 

začatím procesu obstarania 
12. Zriadenie záložného práva na 22 b.j. a pozemok na ul. Weilburská č. 1 a 3, Kežmarok 

v prospech ŠFRB, Bratislava 
13. a) Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 87/2008/1 a uzavretie nájomnej zmluvy   

      o nájme bytu 
        b) Návrh na nesúhlas s predĺžením doby nájmu bytu na ul. Generála Štefánika č. 14 

14. Návrh na odpredaj pozemku – M. Jurdíková, Hlavné námestie 27, Kežmarok  
15. Návrh na odpredaj pozemku – Jozef Vasičák, P. J. Šafárika 5/A, Kežmarok 
16. a) Návrh na odpredaj pozemku – S-DRINK, s. r. o. , Pradiareň 44, Kežmarok   

      (pozemok v časti Kamenná baňa) 
        b) Návrh na odpredaj pozemku – S-DRINK, s. r. o. , Pradiareň 44, Kežmarok   

(pozemok v časti sídl. JUH) 
17. Návrh na odpredaj pozemku – Ing. Ladislav Volák, Kamenná baňa č. 783/7, Kežmarok 
18. Návrh na odpredaj pozemku - Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok  
19. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 170/2006 (Marián Kriš, N. Slavkov) 
20. Návrh na odpredaj pozemku - Ján Gallo s manž., bytom Bardejovská 10 – Kežmarok 
21. Návrh na kúpu pozemku - Mária Bravjaková,  Pradiareň 38 – Kežmarok 
22. Návrh na zámenu pozemkov - Marián Bjalončík s manž. Hviezdoslavova 15 – 

Kežmarok 
23. Návrh na odpredaj pozemku - Ján Štancel s manž., sv. Michala 7 - Malý Slavkov   

        ( + zrušenie uznesenia 226/2007 ) 
24. Návrh na odpredaj pozemku - Jozef Janščák s manž., Zochova 61 -  Kežmarok  
25. Návrh na odpredaj pozemku , ul. Továrenska Kežmarok - Anna Paugschová,  
      Továrenská 12, Kežmarok 
26. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov – Obec Vrbov 
27. Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva športovej haly čs. 2250 na mesto Kežmarok 
28. Rôzne – A/ Návrh na zámenu nehnuteľnosti – Rímskokatolícka cirkev, farnosť 

Kežmarok, Kostolné námestie 21 , Kežmarok 
B/ Delegovanie člena Správnej rady Mestského športového klubu Kežmarok 
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29. Interpelácie   
30. Záver  

 
*hlasovanie za upravený program rokovania 
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 
v Kežmarku k 3.7.2008, za kontrolované obdobie  roka 2008 a predchádzajúce obdobia.  
 
Ing. Gnojčáková 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
a) berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským 
zastupiteľstvom k 3.7.2008, za kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce 
obdobia. 
b)  zrušuje uznesenie č. 141/2006, 13/2007, 92/2007, 141/2007 a 180/2007. 
   
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 104/2008 
 
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 v roku 2008 
     
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 vyplývajúcich 
- zo správy č. 6/2007 - na Materskej  škole ul. Severná č. 5, Kežmarok (zápisnica č. 6),  
- zo správy č. 7/2007 - na Materskej škole ul. Možiarska č. 1, Kežmarok (zápisnica č. 5) 
- zo správy č. 3/2007 - na Základnej umeleckej škole ul. Dr. D. Fischera č. 2, Kežmarok 
(zápisnica č. 7). 
  
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 – č. 5/2008, vykonanej na 
základnej škole Hradné námestie č. 38 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2007. 
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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 - č. 6/2008, vykonanej na 
základnej škole ul. Dr. Daniela Fischera č. 2 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 
2007. 
 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení   - spolu 
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 105/2008, 106/2008, 107/208 
 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok pre obdobie 
II. polroka  2008 

 Ing. Gnojčáková 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta pre obdobie II. polroka 2008. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 108/2008 
 
6. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 4/2008          
 
Ing. Karpiš 
- informoval o predloženom návrhu a pripomienkach č. 1 a 2 
 
p. primátor  
- požiadal o upresnenie -  príspevok pre Kežmarok Invest, s.r.o. 
- informoval ohľadom prieskumných vrtov geotermálnej energie -  zdroje financovania –  
na vlastné náklady, snaha o získanie dotácie  
 

1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok             
      pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 4/2008  

 
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje na finančný transfer vo výške  
     1 500 000,- Sk spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. na prefinancovanie výskumu     
     geotermálnej energie ako ďalší peňažný vklad nezvyšujúci základné imanie      
     spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o.. 
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hlasovanie za predložené návrhy uznesení   - spolu 
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Nakoľko návrhová komisia nezapracovala do návrhu v bode 6 pri prvom uznesení 
pripomienky č. 1 a č. 2, po upozornení p. primátor dal opätovne hlasovať o správnom podaní 
návrhu uznesenia . 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre 
rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 4/2008 so zapracovaním pripomienok  č. 1 a č. 2 . 
 
hlasovanie za predložený návrhy uznesenia    
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 109/2008, 110/2008 
 
7. Voľba hlavného kontrolóra  mesta  Kežmarok   
 
Ing. Perignáth 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  uznesením č.  111/2008 zo dňa 3.júla 2008 

I. vyhlasuje  
v zmysle  §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň konania 
voľby hlavného kontrolóra na 28. august 2008 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 

  
II.  ustanovuje  
§         spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok v zmysle   §18a ods. 3 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejným hlasovaním poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 
§         samotnému aktu konania volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých 
kandidátov; kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na mestský 
úrad; každý kandidát má právo na vystúpenie v mestskom zastupiteľstve v deň konania voľby 
v časovom rozsahu max. 5  minút. 
 
 
§         náležitosti prihlášky:  
Ø      meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj 
Ø      údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou fotokópiou príslušného 
dokladu o dosiahnutom vzdelaní 
Ø      profesijný životopis 
Ø      výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
Ø      súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v mestskom zastupiteľstve 
podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 
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III. určuje 
§         kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického 
alebo právneho zamerania 
§         ďalšie požiadavky: 
Ø      prax minimálne 5 rokov v samospráve 
Ø      bezúhonnosť deklarovaná výpisom z registra trestov 

iné predpoklady : 
Ø      prax z kontrolnej činnosti vítaná 
§         termín ukončenia podávania prihlášok: 14.8.2008 do 15.00 hod. 
§        miesto a  spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi 
musia kandidáti zaslať poštou alebo osobne  na adresu: Primátor mesta Kežmarok, Mestský úrad, 
Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok, 
 s označením „Voľba hlavného kontrolóra“ – NEOTVÁRÁŤ !.  
   
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 111/2008 
 
8. Návrh na schválenie zahraničnej pracovnej cesty zástupcov mesta Kežmarok do 
partnerského mesta Zgierz v dňoch  30.5 -1.6.2008 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje poslancovi Milanovi Nevlazlovi zahraničnú pracovnú 
cestu do Poľska do partnerského mesta Zgierz v dňoch 30.5-1.6.2008. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 112/2008 
 
9. Prerokovanie spolufinancovania projektu 
Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku 

                                                
Ing. Bodnárová 
- informovala o predloženom návrhu, o možnosti spolufinancovania prostredníctvom VÚC 
 
Mgr. Holopová 
 - navrhla uviesť v uznesení výšku výdavkov a výšku spolufinancovania projektu 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
a) schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  pre projekt Zvýšenie 
kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku v celkovej 
výške  výdavkov projektu  13,3 mil. Sk. 
b) výšku spolufinancovania projektu  5 %, t.j 665 tis Sk z vlastných zdrojov z rozpočtu 
mesta Kežmarok 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 113/2008 
 
 
10. a) Návrh doplnku č.1 VZN mesta Kežmarok č.1/2007 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov mesta pre kultúrne aktivity-registrované kultúrne kluby 
a občianske združenia v oblasti kultúry 
                 
primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mgr. Švirloch 
- vysvetlil dôvod, prečo  za návrh nezahlasuje – súhlasil so zmenou, no až od r. 2009 - nie 
počas roku, nakoľko organizácie už boli upovedomené o pravidlách a bodovacom systéme  
 
 p. primátor 
- poznamenal, že  nakoľko sa minul účinok VZN, boli zmeny potrebné  
- účelom tohto VZN je stanovenie podmienok a spôsobu poskytovania dotácie  kultúrnym 
aktivitám - klubom a občianskym združeniam na činnosť z dôvodu podpory kultúrneho 
a spoločenského života, aktívneho využívania voľného času občanov – dospelých i mládeže 
a najmä výchovy detí a mládeže k tradičným hodnotám nášho ľudu, výchovy umením. 
 
p. Švedlár  
– zrovnoprávnili sme časť 1 a časť 2, nakoľko časť 2 – organizátori podujatí bola 
nadhodnotená a nebola v súlade s časťou 1 
 
PhDr. Baráthová 
- vyjadrila svoj osobný názor, že sa nemali pravidlá meniť počas roka 
 
 
Po diskusii prebehlo hlasovanie za predložený návrh uznesenia v  časti a)  
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a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje doplnok č.1 VZN mesta Kežmarok 
č.1/2007.   
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 3, proti: 0, zdržal sa: 8 
za:  Hoffmann, , Švedlár,  Wagner 
zdržali sa: Anovčinová, Baráthová, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švirloch 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
* návrh neprešiel 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku neprijalo predložený návrh doplnku č.1 VZN mesta 
Kežmarok č.1/2007 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 114/2008 
 
10 b) Návrh dotácií pre kultúrne aktivity na rok 2008 podľa VZN mesta Kežmarok 
č.1/2007 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta pre kultúrne aktivity-
registrované kultúrne kluby a občianske združenia v oblasti kultúry 
 
- vzhľadom k tomu, že Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku neschválilo doplnok č.1 VZN mesta 
Kežmarok č.1/2007, za návrh 10 b) hlasovanie neprebehlo 
 
11. Ing. Debre Jozef , Suchá hora 38, Kežmarok  
Čiastkové zmeny územného plánu obce Kežmarok -  
udelenie súhlasu na začatie obstarania čiastkových  zmien   
 
Ing. Faix 
- informoval  o predloženom návrhu v prvej časti 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  súhlasí so začatím procesu  obstarania čiastkových   
zmien  územného plánu obce Kežmarok – Prestavba a dostavba priestoru ovčína na  
Kamennej bani na konský ranč, konský hotel, strelnicu a horskú dráhu a Rozšírenie 
a zmena priemyselnej zóny na ulici Slavkovskej pod Poľnonákupom na plochy 
zmiešaných funkcií.  
Náklady spojené s procesom obstarania a prerokovania čiastkovej zmeny ÚPN obce 
Kežmarok bude hradiť navrhovateľ Ing. Jozef Debre, Suchá hora 38, Kežmarok.  
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 3 
za: Anovčinová,   Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,  Wagner 
zdržal sa : Baráthová,  Hoffmann, Holopová 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Ing. Faix  
- informoval o predloženom návrhu v 2 časti, vysvetlil dôvod nesúhlasu komisie výstavby, ŽP 
so začatím  procesu  obstarania čiastkových   zmien  v lokalitách č. 3 a č.4 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  nesúhlasí  so začatím  procesu  obstarania 
čiastkových   zmien  územného plánu obce Kežmarok - Rozšírenie IBV Suchá hora 
a Rozšírenie záhradkárskej osady Pri hájovni. 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 115/2008, 116/2008 
 
12. Zriadenie záložného práva na 22 Bytový dom a pozemok na ul. Weilburská č. 1, 3, 
súpisné číslo 2396 na p.č.KN-C 668/54, Kežmarok, v prospech  ŠFRB Bratislava   
 
Ing. Faix 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zriadením záložného práva a práva 
postavenia prednostného veriteľa, na zabezpečenie povinnosti záložcu – Mesta 
Kežmarok - zabezpečenie pohľadávky úveru na základe zmluvy č.703/904/2006, 
v prospech záložného veriteľa – Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 
Bratislava 37, na nehnuteľnosť:  

1. „Bytový dom “na ul. Weilburská č. 1,3, súpisné číslo 2396 na pozemku p.č. KN-C 
668/54 v k.ú. Kežmarok  

2. Pozemok p.č. KN-C 668/54 o výmere 419 m2 vedený ako zastavaná plocha 
a nádvorie v k.ú. Kežmarok 

Nehnuteľnosti sú  zapísané na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok, ktorých výlučným 
vlastníkom je záložca – Mesto Kežmarok.           
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 117/2008 
 
13. a) Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 87/2008/1 a uzavretie nájomnej zmluvy 
o nájme bytu 
b) Návrh na nesúhlas s predĺžením doby nájmu bytu na ul. Gen. Štefánika č. 14 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu, otvoril diskusiu 
 
Ing. Gnojčáková 
- podala technickú pripomienku – návrh uznesenia v časti a) rozdeliť do 2 častí – 
1.  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie MsZ č. 87/2008/1 zo dňa 
15.05.2008  
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 2.   Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu  
č. 25 na ul. Baštová č. 8 v Kežmarku s p. Petrom Madarasom, Hlavné námestie č. 26/64, 
Kežmarok. 
 
Po podaní pripomienky Ing. Gnojčákovou sa prešlo k hlasovaniu za predložené návrhy 
uznesení. 
 
a) 1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie MsZ č. 87/2008/1 zo dňa 
15.05.2008   
 
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme 
bytu č. 25 na ul. Baštová č. 8 v Kežmarku s p. Petrom Madarasom, Hlavné námestie č. 
26/64, Kežmarok. 
 
b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku neschvaľuje predĺženie doby nájomnej zmluvy 
o nájme bytu č. 29 na ul. Gen. Štefánika č. 14 v Kežmarku s p. Gabrielou Labudovou. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení – spolu 
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 118/2008, 119/2008,120/2008 
 
14. Návrh na odpredaj pozemku –  M.Jurdíková, Hlavné námestie č.27, Kežmarok        
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predložených návrhoch 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj pozemku KN-C 362/3 o výmere 
97 m2, k.ú. Kežmarok pre Margitu Jurdíkovú, bytom Hlavné námestie č. 27, Kežmarok, 
za cenu 860,- Sk/m2.  
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení – spolu  v bodoch č.  14,15,17,20,24,25 
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 121/2008 
 
15. Návrh na odpredaj pozemku –  Jozef Vasičák, P.J.Šafárika 5/A, Kežmarok    
    

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku schvaľuje odpredaj pozemku KN-C 2996 o výmere 
185m2 a  KN-C 2991 o výmere 178m2, k.ú. Kežmarok, za cenu 390,-Sk/m2,  pre Jozefa 
Vasičáka, bytom P. J. Šafárika 5/A, Kežmarok. 
    
Prijaté uznesenie dostalo č. 122/2008 
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16. a) Návrh na odpredaj pozemku – S-DRINK, s.r.o., Pradiareň 44,  Kežmarok 
( pozemok v časti Kam.baňa ) 
b) Návrh na odpredaj pozemku – S-DRINK, s.r.o., Pradiareň 44, Kežmarok  
( pozemok v časti sídl.JUH)   
      
Ing. Faix 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Ing. Perignáthová 
 – doplnila informácie, uviedla, že cena za odpredaj v návrhu je uvedená bez DPH 
 
a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj pozemku KN-C 3296/5 o 
výmere 12 313 m2, k.ú. Kežmarok pre spoločnosť S-DRINK, s.r.o., Pradiareň 44, 
Kežmarok, IČO: 36455822,  za cenu 660 ,-Sk/m2 bez DPH. Predaj realizovať po 
zosúladení zámerov v území a odsúhlasení čiastkovej zmeny ÚPN  za podmienky, že    
kupujúci sa v zmluve o budúcej zmluve zaviaže, že po ukončení výstavby miestnych 
komunikácií na predmetných pozemkoch bezodplatne prevedie do vlastníctva Mesta 
Kežmarok vybudované miestne komunikácie a pozemky pod nimi. Zmluvu 
o bezodplatnom prevode uzavrie s kupujúcim do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia na miestne komunikácie.  
 

b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj časti pozemku KN-C 668/3 
o výmere cca 1300m2, k.ú. Kežmarok pre spoločnosť S-DRINK, s.r.o., Pradiareň 44, 
Kežmarok, IČO: 36455822,  za cenu 680 ,-Sk/m2 bez DPH. Predaj realizovať po začatí 
výstavby polyfunkčného domu za podmienky,  že sa kupujúci v zmluve o budúcej 
zmluve zaviaže, že po ukončení výstavby technickej infraštruktúry (miestnych 
komunikácií, chodníkov, odstavných plôch a verejného osvetlenia)   na  pozemku  KN-C 
668/3 k bytovému domu, ktorého investorom bude nájomca, túto bezodplatne prevedie 
do vlastníctva Mesta Kežmarok. Zmluvu o bezodplatnom prevode uzavrie s Mestom 
Kežmarok  do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na 
tieto stavebné objekty. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, 
Švirloch,  Wagner 
nehlasoval: Baráthová 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 127/2008, 128/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


17. Návrh na odpredaj pozemku – Ing.Ladislav Volák, Kamenná baňa č.783/7, 
Kežmarok          

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj pozemku KN-C 3296/54 
o výmere 4221m2,  k.ú. Kežmarok, za cenu 660,-Sk/m2 bez DPH, pre Ing. Ladislava 
Voláka, bytom Kamenná baňa č. 783/7, Kežmarok. 
Predaj realizovať po zosúladení zámerov v území a odsúhlasení čiastkovej zmeny ÚPN  
za podmienky, že    kupujúci sa v zmluve o budúcej zmluve zaviaže, že po ukončení 
výstavby miestnych komunikácií na predmetných pozemkoch bezodplatne prevedie do 
vlastníctva Mesta Kežmarok vybudované miestne komunikácie a pozemky pod nimi. 
Zmluvu o bezodplatnom prevode uzavrie s kupujúcim do 60 dní od nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na miestne komunikácie.  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 123/2008 
 
18. Návrh na odpredaj pozemku – Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok  
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu, privítal p. Regináča, zástupcu - Tatran. mliekareň, 
Kežmarok 
- požiadal o hlasovanie za vystúpenie p. Regináča 
 
* hlasovanie za vystúpenie p. Regináča 
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
p. Regináč 
- vysvetlil dôvod požiadania o kúpu pozemkov ( rozšírenie skladových priestorov pre hotové 
mliekarenské výrobky ),odťažiť prístupovú cestu – riešiť komunikáciu 
 
Ing. Madeja 
- informoval sa ohľadom výšky ceny za odpredaj – na základe čoho bola stanovená  
 
p. primátor  
- nejde o komerčnú činnosť, Tatranská mliekareň - jeden z najväčších zamestnávateľov v 
meste, navyše zámer bude realizovať bez dotácie – prerokované na zasadnutí MsR 24.6.2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    s c h v a ľ u j e odpredaj pozemkov a to : KN-C 
3661/14 – orná pôda o výmere 5065 m2, KN-C  3661/12 – orná pôda o výmere 1565 m2, 
KN-C 3661/11 – orná pôda o výmere 17 m2, a KN-E 2482 – orná pôda o výmere 1929 
m2 v k.ú. Kežmarok pre Tatranskú mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok, IČO : 
31654363  za cenu 85,-  Sk/m2 bez DPH. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
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Prijaté uznesenie dostalo č. 129/2008 
 
19. Návrh na zrušenie uznesenia  č.170/2006 zo dňa 22.6.2006 ( Marián Kriš, Nižný 
Slavkov )                                                      
 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo  v   Kežmarku   zrušuje  uznesenie č.170/2006 zo dňa 22.6.2006   
( Marián Kriš,  Nižný Slavkov 158 ). 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 130/2008 
 
20. Návrh na odpredaj pozemku – Ján Gallo s manž., bytom Bardejovská 10, Kežmarok   
                                                                   
 Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku, časť parcely 
KN-C 5052/57 a to novovytvorenú parcelu KN-C 5052/370 – ostatná plocha o výmere 91 
m2 podľa GP 146/2008 -  k.ú. Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pre 
Ing.Petru Gallovú, Bardejovská 10, Kežmarok a Jána Gallu , Záhradná 15, Veľká 
Lomnica za cenu  390,- Sk/m2 za podmienky, že bude zriadené vecné bremeno pre 
existujúce verejné osvetlenie na pozemku a preložená uličná vpusť na náklady 
žiadateľa.  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 124/2008 
 
21. Návrh na kúpu pozemku – Mária Braviaková,   Pradiareň 38,   Kežmarok  
 
 primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku  s c h v a ľ u j e kúpu  časti pozemku KN-C  3586, 
zastavaná plocha,  o výmere 23 m2  - k.ú. Kežmarok  z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadania MK od  Márie Braviakovej, bytom Pradiareň 762/38,  Kežmarok,  
za cenu  115,- Sk/m2. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 131/2008 
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22. Návrh na zámenu pozemkov – Marián Bjalončík s manž., Hviezdoslavova 15,  
Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku   s c h v a ľ u j e  zámenu  pozemkov z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania a to časti parciel KN-E 1074, 1075 a 1076  ktoré sú vo 
vlastníctve  Bjalončíka  Mariána s manž. bytom Hviezdoslavova 4/15 , Kežmarok 
o celkovej výmere  210 m2, za časť parcely KN-E 1110/5  o výmere 68 m2, ktorá je vo 
vlastníctve mesta Kežmarok s doplatením rozdielu vo vecnej hodnote 115,- Sk/m2.  
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 132/2008 
 
23. Návrh na odpredaj pozemku – Ján Štancel s manž.  ul. Sv.Michala 7, Malý Slavkov 
( + zrušenie uznesenia č. 226/2007 ) 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mgr. Švirloch 
 – nevedeli sme , že pozemok je zamokrený, nevedie k nemu žiadna komunikácia a pod., keď 
sme schválili odpredaj za cenu 120,- Sk /m2 na zasadnutí MsZ 8.11.2008 ? 
 
Ing.Perignáthová 
- vychádzalo sa z ceny, ktorú MsZ odsúhlasilo pri odpredaji pozemkov v tejto lokalite pre  
f. REA Tatry,  
- z dôvodu zamokrenia pozemkov aj f. REA Tatry odstúpila od odkúpenia časti pozemkov 
 
p. primátor 
- bude v našom záujme tieto pozemky odpredať, ale nemôžme požadovať vyššiu cenu 
 
Ing. Perignáthová 
- ide o pozemok, ktorý nie je v ÚP stavebne riešený , preto je cena 57,- Sk /m2 uvedená ako 
konečná 
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Mestské zastupiteľstvo  v   Kežmarku   zrušuje  uznesenie č.226/2007 zo dňa 8.11.2007   
( Ján Štancel s manž. – Malý Slavkov ) 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku  KN-C 504/5, 
druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 2575 m2 k.ú. Malý Slavkov pre Jána 
Štancla s manž. bytom ul. Sv. Michala 7, Malý Slavkov za cenu 57,-  Sk/m2.  
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení – spolu   
za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Wagner 
zdržal sa : Švirloch 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 133/2008, 134/2008 
 
24. Návrh na odpredaj pozemku – Jozef Janščák s manž., Zochova 61, Kežmarok  
    
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku  s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku a to : a časť 
parcely KN-C 7039/17 diel „1“ o výmere 9 m2 pričleneného  do parcely KN-C 7039/53 – 
zastavaná plocha o výmere 277 m2 a diel „2“ o výmere 2 m2 pričleneného do parcely 
KN-C 7039/82 – zastavaná plocha o výmere 43 m2 podľa GP č.174/2002 k.ú. Kežmarok 
pre Jozefa Janščáka s manž. bytom Zochova 61, Kežmarok za cenu 390,-Sk/m2 .  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 125/2008 
 
25. Návrh na  odpredaj  časti pozemku z majetku mesta   - Anna Paugschová, 
Továrenská č.12, Kežmarok 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku s ch v a ľ u je odpredaj  pozemku, z dôvodu 
majetkovo-právneho usporiadania a to odpredaj časti pozemku  p. č. KN-C  2402/1, 
ost.pl., o výmere 27 m2, k. ú. Kežmarok, z majetku mesta Kežmarok, pre Annu 
Paugschovú, Továrenská 12, Kežmarok, za cenu 250.-Sk/m2.  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 126/2008 

 

26. Návrh na  dlhodobý prenájom pozemkov – Obec Vrbov 
 
 primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Ing. Perignáthová  
– doplnila informácie – projekt podá obec Vrbov, aby sme obec nezaťažili, mesto sa bude 
podieľať na realizácii  projektu 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s ch v a ľ u j e prenájom  pozemkov : 
- KN-E 6735/1 o výmere 1 473 m2 
- KN-E 6736  o výmere 1 499 m2 
- KN-E 6735/2 o výmere 121 m2   

z dôvodu výstavby cyklistického chodníka  Kežmarok - Vrbov na obdobie 15-tich rokov, 
pre obec Vrbov za cenu  1 Sk za podmienky, že po uplynutí doby nájmu obec Vrbov 
odpredá stavbu  cyklistického chodníka  na uvedených pozemkoch  mesta Kežmarok  za 
cenu 1 Sk/m2. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 135/2008 
 
27. Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva  športovej haly čs. 2250 na mesto 
Kežmarok 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s ú h l a s í  s nadobudnutím nehnuteľného majetku 
štátu v správe Ministerstva obrany SR a to objektu športovej haly čs. 2250 na pozemku 
parc.č. 1938/20 a pozemkov parc.č. KN-C 1938/20 o výmere 2768 m2, zast. plochy 
a nádvoria a KN-C 1938/36 o výmere 1457 m2, zast. plochy a nádvoria,  bezodplatným 
prevodom na Mesto Kežmarok. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 136/2008 
 
28. Rôzne 
 
A/ Návrh na zámenu nehnuteľností – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok, 
Kostolné námestie 21, Kežmarok 
  
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s ch v a ľ u j e zámenu nehnuteľností – budovu súp. 
č. 1313 ( Základná škola sv. Kríža v Kežmarku v Kežmarku ) na pozemku KN-C 
1961/65  a pozemok KN-C 1989/9 o výmere 326 m2, k.ú. Ľubica, ktorých vlastníkom je 
mesto Kežmarok, za nehnuteľnosti – budovu súp. p. č. 529, na ul. Starý trh 25 
v Kežmarku na pozemku KN-C 129 a pozemky KN-C  129 o výmere 902 m2, KN-E 2812 
o výmere 841 m2, KN-E 2904/1 o výmere 4979 m2, KN-E 2907 o výmere 3770 m2, k.ú. 
Kežmarok a pozemky KN-E 248 o výmere 11 365 m2 a KN-E 356 o výmere  11 800 m2, 
k.ú. Malý Slavkov, ktorých vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok, 
Kostolné námestie 21, Kežmarok, bez doplatenia rozdielu vo vecnej hodnote 
zamieňaných nehnuteľností. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 137/2008 
 
 
B/ Delegovanie člena Správnej rady Mestského športového klubu Kežmarok 
 
p. primátor 
 – informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku deleguje p. Ing. Gnojčákovú za člena Správnej rady 
Mestského športového klubu Kežmarok. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Baráthová,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, 
Švedlár, Švirloch,  Wagner 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 138/2008 
 
C/  Opätovné prerokovanie návrhov z bodu č. 10 a) Návrh doplnku č. 1 VZN mesta 
Kežmarok č. 1/2007 
 b) Návrh dotácií pre kultúrne aktivity na rok 2008 podľa VZN mesta Kežmarok č. 
1/2007 
 
Prebehla diskusia ohľadom vrátenia sa k prerokovaniu pôvodnému návrhu predloženého na 
zasadnutí  MsR zo dňa 6.5.2008 
 
p. primátor  
- po diskusii vyhlásil 10 min. prestávku, počas ktorej  požiadal poslancov o zjednotenie 
názorov  a predloženie ďalšieho postupu  
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Mgr. Madeja 
- po prestávke predložil návrh za poslancov - vrátiť sa k novému návrhu zo dňa 3.7.2008-   
č. 10 a),  zrušiť uznesenie č. 114/2008, opätovne prerokovať návrh 
 
p. primátor 
- na základe rokovacieho poriadku čl. VII, ods. 4 – keď MsZ neprijme navrhované uznesenie 
alebo ani jeden z variantov,  predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží schváliť MsZ,  
navrhol opätovné prerokovanie  návrhu z bodu č. 10 a), zrušiť uznesenie č. 114/2008 
 
*hlasovanie  za opätovné prerokovanie  návrhu z bodu č. 10 a)  
za: 9, proti: 2, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, 
Wagner 
proti: Baráthová,  Švirloch 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Po hlasovaní  za opätovné prerokovanie  návrhov z bodu č. 10 a),  prebehlo hlasovanie  za 
zrušenie uznesenia č. 114/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie MsZ č. 114/2008 zo dňa 3.7.2008. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 9, proti: 2, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, 
Wagner 
proti: Baráthová,  Švirloch 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 139/2008 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu  z bodu č. 10 a), otvoril diskusiu 
 
MUDr. Novotný  
- je tu snaha pomôcť mládeži, – bolo potrebné lepšie odprezentovanie návrhu, nakoľko tak 
došlo k zmätočnému hlasovaniu 
  
p. primátor 
- na predchádzajúcom MsZ bolo zdôvodnené stiahnutie pôvodného  návrhu - Návrh Doplnku č. 1 
VZN č. 1/2007 a Návrh dotácií pre kultúrne aktivity na rok 2008 podľa VZN 
 č. 1/2007, predloženého na zasadnutí MsR zo dňa 6.5.2008 a navrhnuté následné  
prepracovanie návrhu 
- mesto je povinné zverejňovať materiály pripravované na rokovanie MsZ pre verejnosť 
formou internetu, - ide o materiály, ktoré majú charakter návrhu, no ešte neboli prerokované 
a následne schválené ( ani OZ Pro kultúra nemôže počítať s výškou dotácie uvedenou na 
internete v návrhu ) 
 
p. Švedlár 
- poukázal na prínos výchovy detí a mládeže mesta Kežmarok od útleho veku v kultúrnych 
organizáciách 
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Mgr. Holopová 
- poukázala na potrebu vyšpecifikovať kritéria pre budúcnosť – malo by to byť porovnateľné 
 
p. primátor 
- preto bol navrhnutý tento doplnok, aby sa vyšpecifikovali rôzne činnosti – je to určite lepšie 
ako bol predchádzajúci návrh 
 
Mgr. Švirloch  
- poukázal na vytvorenie dvoch nebezpečných precedensov ( opätovné hlasovanie, zmena 
pravidiel počas hry ) 
 
p. primátor 
- to, čo sme v rámci dobrej vôle pokazili, tak to napravme – máme tu možnosť 
 
Po diskusii prebehlo hlasovanie za predložený návrh uznesenia z bodu č. 10 a)  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje doplnok č.1 VZN mesta Kežmarok 
č.1/2007.   
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 9, proti: , zdržal sa: 2 
za: Anovčinová, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, 
Wagner 
zdržal sa: Baráthová,  Švirloch 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Šoltysová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 140/2008 
 
Po schválení  návrhu uznesenia z bodu č. 10 a) sa prešlo k hlasovaniu za návrh uznesenia 
z bodu č. 10 b) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje dotácie pre kultúrne aktivity na rok 2008 
podľa VZN mesta Kežmarok č.1/2007.  
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 8, proti: , zdržal sa: 2 
za: Anovčinová, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Rochová, Sabolová, Švedlár, Wagner 
zdržal sa: Baráthová,  Švirloch 
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Kredátus, Mačko ,Nevlazla, Novotný,Šoltysová, 
Višňovský 
 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 141/2008 
 
D/ Informácie – EĽRO 2008 
 
p. primátor 
- informoval o zahájení festivalu EĽRO 2008 – 11.-13.7.2008 
- informoval o opatrovníkoch z radov poslancov, ktorí sa budú venovať počas festivalu 
delegáciám z partnerských miest 
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29. Interpelácie 
 
PhDr. Baráthová 
- informovala prítomných o tom, že sa vzdáva poslaneckého mandátu 
 
Mgr. Švirloch 
- pripomienkoval - na marcovom zasadnutí MsZ požiadal oddelenie ÚP, ŽP  a SP o  písomné 
vyjadrenie k interpeláciám, ktoré mu nebolo doručené do dnešného dňa  
( neporiadok na autobusovej stanici,  technické a finančné možnosti, týkajúce sa osvetlenia garáži na sídlisku 
Sever pod Kamenolomom  ) 
 
p. primátor 
-odd. ÚP, ŽP  a SP  je zahltené riešením viacerých záležitostí, mnohokrát aj písomnými 
žiadosťami občanov 
- odovzdal slovo Ing. Faixovi 
 
Ing. Faix 
- informoval o tom, že pozval p. Švirlocha na MsÚ za účelom vysvetlenia záležitosti 
 - možnosti napojenia v tejto časti mesta boli preverené – ide o technicky zložitú záležitosť 
- informoval o 3 možnostiach napojenia, ústne zodpovedal na interpeláciu p. Švirlocha 
 
Ing. Perignáth 
- informoval  - čl. č. IX. rokovacieho poriadku - Právo dopytov poslancov - hovorí 
o poskytnutí odpovede poslancovi do 30 dní po rokovaní MsZ – no nie je uvedené, že 
odpoveď má byť písomnou formou 
 
MUDr. Novotný 
- poďakoval za upratanie na ul. Michalská 
- poukázal na rýchlu jazdu vodičov na ul. Michalskej, tlmočil požiadavku občanov z ul. 
Michalská – umiestnenie radaru na tejto ulici 
 
p. primátor 
 - MsP nemá právo merať rýchlosť 
- je možnosť uvažovať o radari, ktorý má informatívny charakter - ukazovateľ  rýchlosti 
 
Ing. Slota 
 – poukázal na to, že sa pripravuje nový cestný zákon 
 
p. primátor  
- pripravujeme ďalšie opatrenie na zvýšenie bezpečnosti občanov - zvýraznenie osvetlenia 
prechodov pre chodcov – zrealizované -  pri starom cintoríne, v štádiu prípravy – pri 
červenom kostole a pri nemocnici 
 
PhDr. Sabolová 
- ocenila prácu MsP pri prechodoch pre chodcov -  regulácia dopravy 
- tlmočila požiadavku od občanov – rozšírenie regulovania dopravy pri prechode pre chodcov  
pri Tatraľane 
 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


p. primátor  
- vyjadril súhlasné stanovisko k regulovaniu dopravy pri  prechode pre chodcov  pri Tatraľane 
 
Ing. Slota  
- nakoľko skončil šk. rok, v septembri budeme pokračovať, chceme do toho zapojiť aj 
aktivačných pracovníkov po zaškolení 
 
Mgr. Holopová 
- informovala prítomných o liste od rod. Palumbiny, ktorý obdržali poslanci k uvedenému 
problému 
 
p. primátor 
- tento list došiel v priebehu týždňa, budeme to riešiť na nasledujúcom MsZ, nakoľko je 
k tomu potrebný názor právnika 
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30. Záver   

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

dňa. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta              prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:       
 
 
 

p. Rochová 
 
 
 

p. Švedlár 
 
 
 

 
                                         
 
 
 
              
 
 
 
 
Zapísala: Jana Rusnáková 
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