
 

M E S T O   K E Ž M A R O K 
 
 

                                                                                             Kežmarok  28.8.2008 
 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
Prítomní:   poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:  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. 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 
   Ing. Jozef Knapp – odd. CO MsÚ 
   Mgr. Gabriela Kantorková – riaditeľka MsKS 
   Ján Levocký – riaditeľ ZUŠ A. Cígera 
   Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ CVČ  
   Ing. Marián Bešenej – riaditeľ Spravbytherm, s. r.o. 
   MVDr. Jozef Klíma – riaditeľ nemocnice 

ostatní hostia  
   p. Jana Rusnáková - zapisovateľka 
 
 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie                              
2. Sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
4. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 28.08.2008, za 

kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce obdobia 
5. Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol v roku 2008 
6. Voľba hlavného kontrolóra mesta Kežmarok  
7. Návrh na voľbu členov a predsedu kultúrnej komisie MsZ 
8. Návrh na odpredaj pozemkov - Tatranská mliekareň, a.s. – oprava uznesenia 
9. Návrh na zámenu pozemkov - PIENSTAV, a.s. 
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10. Návrh na odpredaj pozemkov - František Rams – zmena uznesenia 
11. Návrh na odpredaj pozemku - Ondrej Krak, Štúrova,  Kežmarok 
12. Návrh na schválenie zahraničnej pracovnej cesty zástupcov mesta Kežmarok do 

partnerského mesta Lanškroun v dňoch 12.-14.9.2008 
13. Prerokovanie lokalitného programu obnovy meštianskeho domu č.64 na Hlavnom 

námestí a Reduty 
14. Návrh na udelenie Čestného občianstva a Ceny mesta Kežmarok 
15. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 5/2008 
16. Aktualizácia predpisov mesta Kežmarok v súvislosti s prechodom na európsku menu 
17. Informácia o postupe prác pri zavedení eura 
18. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Kežmarku 
19. Žiadosť Súkromnej MŠ, Kušnierska brána 3, Kežmarok o odpustenie dlhu  
20. a) Návrh  na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 

         b) Návrh na predĺženie doby nájmu bytu 
21. Rôzne 
22. Interpelácie   
23. Záver   

 
1. Otvorenie 

 
 Zasadnutie MsZ otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Na úvod privítal 
všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 
 
- privítal na rokovaní MsZ p.  Katarínu Šiškovú – oboznámil prítomných o zložení sľubu 
poslankyne mestského zastupiteľstva pani Kataríny  Šiškovej, ktorej vznikol poslanecký 
mandát vo volebnom obvode č.2 v Kežmarku zánikom  poslaneckého mandátu PhDr. 
Eleonóry  Baráthovej 
-  oboznámil prítomných s kladným výsledkom zasadnutia vlády SR, týkajúcim sa  prevodu 
nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR a to objektu športovej haly čs. 
2250 na mesto Kežmarok bezodplatne a schválenia prvej etapy výstavby 4 prúdovej cesty 
Poprad -  Kežmarok  
- informoval prítomných ohľadom rokovaní a prác týkajúcich sa rekonštrukcie zimného  
štadióna v súvislosti so zimnými olympijskými hrami nepočujúcich v roku 2011 a s tým 
súvisiacimi príjmami - schválené 250 mil. Sk Správnou radou deaflympijského výboru 
- práce v priemyselnej zóne rozbehnuté - oneskorená výstavba z dôvodu daždivého počasia, 
 v októbri nábory, výroba  koniec decembra - zač. januára  
 
2. Sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 

 
Ing. Knapp 
- informoval o predloženom návrhu 
 
p. primátor 
- prečítal  sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 
a požiadal p. Šiškovú, aby po vyzvaní  podpísala sľub poslanca Mestského zastupiteľstva na 
funkčné obdobie r. 2006 – 2010.   
 
p. Šišková 
- po prečítaní sľubu poslanca, zložila a podpísala sľub poslanca MsZ 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


p. primátor 
- zablahoželal p. Šiškovej k podpísaniu sľubu poslanca a poďakoval za dlhoročnú prácu 
exposlankyne Baráthovej 
 
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  

 
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Švedlár, Mgr. Mačko 
hlasovanie za: 15,  proti: 0, zdržal sa: 2 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Madeja,  
Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švirloch, Wagner 
zdržali sa: Švedlár, Mačko 
 neprítomní:  Gantnerová, Višňovský 
  
- za overovateľov zápisnice boli určení  : p. Hoffmann, Ing. Madeja 
 
- zapisovateľka: Jana Rusnáková 

 
p. primátor 
- informoval prítomných o nových  materiáloch * Návrh na odpredaj časti pozemku – Bažant 
s.r.o., Martina Lányiho 1,  Kežmarok 
* Návrh na zámenu pozemku – Mesto Kežmarok + V sl. Distribučná a.s., Košice -  navrhol 
ich zaradiť do bodu Rôzne 
 
hlasovanie za návrh p. primátora o doplnení programu v bode Rôzne 
za: 17,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Wagner 
neprítomní:  Gantnerová, Višňovský 
 
Upravený program rokovania 
 

1. Otvorenie                              
2. Sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
4. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 28.08.2008, za 

kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce obdobia 
5. Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol v roku 2008 
6. Voľba hlavného kontrolóra mesta Kežmarok  
7. Návrh na voľbu členov a predsedu kultúrnej komisie MsZ 
8. Návrh na odpredaj pozemkov - Tatranská mliekareň, a.s. – oprava uznesenia 
9. Návrh na zámenu pozemkov - PIENSTAV, a.s. 
10. Návrh na odpredaj pozemkov - František Rams – zmena uznesenia 
11. Návrh na odpredaj pozemku - Ondrej Krak, Štúrova,  Kežmarok 
12. Návrh na schválenie zahraničnej pracovnej cesty zástupcov mesta Kežmarok do 

partnerského mesta Lanškroun v dňoch 12.-14.9.2008 
13. Prerokovanie lokalitného programu obnovy meštianskeho domu č.64 na Hlavnom 

námestí a Reduty 
14. Návrh na udelenie Čestného občianstva a Ceny mesta Kežmarok 
15. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 5/2008 
16. Aktualizácia predpisov mesta Kežmarok v súvislosti s prechodom na európsku menu 
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17. Informácia o postupe prác pri zavedení eura 
18. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Kežmarku 
19. Žiadosť Súkromnej MŠ, Kušnierska brána 3, Kežmarok o odpustenie dlhu  
20. a) Návrh  na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 

         b) Návrh na predĺženie doby nájmu bytu 
  21. Rôzne - Návrh na odpredaj časti pozemku – Bažant s.r.o., Martina Lányiho 1,  Kežmarok 

                 -  Návrh na zámenu pozemku – Mesto Kežmarok + Vsl. Distribučná a.s., Košice 
22. Interpelácie   
23.Záver   

 
hlasovanie za upravený program rokovania 
za: 17,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Wagner 
neprítomní:  Gantnerová, Višňovský 
  
Po hlasovaní za upravený program rokovania prebehlo hlasovanie  za predložený návrh 
uznesenia z bodu č. 2 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie : 
 

- zánik poslaneckého mandátu PhDr. Eleonóry  Baráthovej vo volebnom obvode  
      č. 2 
- zloženie sľubu poslankyne mestského zastupiteľstva pani Kataríny  Šiškovej, 

ktorej vznikol poslanecký mandát vo volebnom obvode č.2 v Kežmarku 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Wagner 
neprítomní:  Gantnerová, Višňovský 
  
Prijaté uznesenie dostalo č. 142 /2008 
 
4. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 28.08.2008, za       

kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce obdobia 
 

Ing. Gnojčáková 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 28.8.2008, za kontrolované obdobie 
roka 2008 a predchádzajúce obdobia. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Wagner 
neprítomní:  Gantnerová, Višňovský 
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Prijaté uznesenie dostalo č. 143/2008 
 

5. Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol v roku 2008 
 
p. primátor  
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení 
 
1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti  poskytovania 
cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách, rešpektovanie zákona 
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov – správu č. 3/2008, 
vykonanú na Mestskom úrade, ul. Hlavné nám. č. 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie 
roka 2007 a I. polroka 2008 

 
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti        čerpania 
dotácií z vlastných príjmov poskytnutých mestom Kežmarok pre športové kluby, podľa 
VZN mesta – záznam č. 4/2008,  vykonanú na Mestskom úrade, ul. Hlavné nám. č. 1 
Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2007. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 17,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Wagner 
neprítomní:  Gantnerová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 144/2008 a č. 145/2008 

 
6. Voľba hlavného kontrolóra mesta Kežmarok  
 
p. primátor 

- oboznámil prítomných s 1 doručenou prihláškou do stanoveného termínu na uvoľnené  
miesto hl. kontrolóra mesta – Ing. Ľudmily Gnojčákovej, spomenul náležitosti, kvalifikačné 
predpoklady, ďalšie požiadavky a iné predpoklady, zásady, týkajúce sa voľby hlavného 
kontrolóra, dal na zváženie poslancom, či požadujú prezentáciu p. Gnojčákovej, nakoľko už 
poznajú jej prácu 

 
Mgr. Mačko a Mgr. Wagner  
- navrhli prejsť priamo k hlasovaniu 
 
* voľba Ing. Ľudmily Gnojčákovej za hlavnú kontrolórku mesta Kežmarok  
za: 17,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Wagner 
neprítomní:  Gantnerová, Višňovský 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade s §18 a § 18a zákona Slovenskej národnej 
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov volí do funkcie 
hlavného kontrolóra mesta Kežmarok Ing. Ľudmilu Gnojčákovú so začiatkom 
funkčného obdobia 01.10.2008. 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Wagner 
neprítomní:  Gantnerová, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 146/2008 

 
Ing. Gnojčáková 
-  poďakovala za vyslovenú dôveru 

 
7. Návrh na voľbu členov a predsedu kultúrnej komisie MsZ 

 
Ing. Perignáth 
 - informoval o predloženom návrhu, navrhol na voľnú pozíciu člena kultúrnej komisie Ing. 
Višňovského, ktorý prejavil záujem o členstvo v komisii 
 
p. primátor 
– oboznámil prítomných s tým, že o prácu v komisii prejavil záujem aj p. Beňko – riaditeľ 
CVČ 
- navrhol Mgr. Beňka na voľnú pozíciu člena kultúrnej komisie, požiadal o dalšie návrhy 
 
* voľba nových členov komisie kultúry a spoločenského života  Mestského  zastupiteľstva 
v Kežmarku boli 

1. p. Katarína Šišková,  
2. Mgr. Marianna Ošková,  
3. MUDr. Mgr. Jana Víznerová 
4.  Ing. Andrej Višňovský 
5.  Mgr. Miroslav Beňko 

za: 14,  proti: 0, zdržal sa: 2 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný, Sabolová, Šoltysová, Švedlár,  Wagner 
zdržali sa : Rochová, Šišková 
neprítomní:  Gantnerová, Švirloch, Višňovský 
 

Ing. Perignáth 
- informoval prítomných ohľadom  voľby predsedu komisie kultúry a spoločenského života  
Mestského  zastupiteľstva v Kežmarku  
 
p. Švedlár 
- nakoľko p. Šišková neprejavila záujem pracovať ako predsedníčka komisie a iný návrh 
nebol,  vyjadril svoj záujem pracovať ako predseda komisie 

p. Anovčinová 
- má informáciu od Ing. Višňovského, ak nebude iný návrh, že môže pracovať ako predseda 
tejto komisie 
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* voľba p. Juraja Švedlára za nového predsedu komisie kultúry a spoločenského života  
Mestského zastupiteľstva v Kežmarku  
za: 11,  proti: 2, zdržal sa: 3 
za:  Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Madeja, Nevlazla, Novotný, 
Sabolová, Šoltysová, Wagner 
zdržali sa : Mačko, Rochová, Švedlár  
proti: Gallik, Šoltysová 
neprítomní:  Gantnerová, Švirloch, Višňovský 
 
Následne prebehlo hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku: 

a) berie na vedomie odstúpenie PhDr. Eleonóry Baráthovej z pozície predsedníčky 
a členky komisie kultúry a spoločenského života  Mestského  zastupiteľstva 
v Kežmarku a odstúpenie Mgr. Romana Porubäna, Mgr. Eriky Cintulovej, Mgr. 
Borisa Švirlocha a Mgr. Milana Chomu z pozície členov komisie kultúry 
a spoločenského života  Mestského  zastupiteľstva v Kežmarku 
 
 
b) volí za nových členov komisie kultúry a spoločenského života  Mestského  

zastupiteľstva v Kežmarku:  
1. p. Katarínu Šiškovú,  
2. Mgr. Mariannu Oškovú,  
3. MUDr. Mgr. Janu Víznerovú 
4.  Ing. Andreja Višňovského 
5.  Mgr. Miroslava Beňka 
 

c) volí za predsedu komisie kultúry a spoločenského života  Mestského                  
      zastupiteľstva v Kežmarku p.  Juraja Švedlára 

 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 12,  proti: 0, zdržal sa: 4 
za:  Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný, Sabolová,  Šoltysová, Wagner 
zdržali sa : Gallik, Rochová, Šišková, Švedlár 
neprítomní:  Gantnerová, Švirloch, Višňovský 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 147/2008 
 

8. Návrh na odpredaj pozemkov - Tatranská mliekareň, a.s. – oprava uznesenia 
 
p. primátor  
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení 
 
Mestské zastupiteľstvo  v   Kežmarku  zrušuje uznesenie č.129/2008 zo dňa 3.7.2008  
 ( Tatranská mliekareň – Kežmarok  ) 
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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 71 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 ( 2,82 € ) 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 16,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár,  Wagner 
neprítomní:  Gantnerová, Švirloch,Višňovský 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 148/2008 a č. 149/2008 
 
9. Návrh na zámenu pozemkov - PIENSTAV, a.s. 

 
p. primátor  
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e zámenu  časti pozemku KN-C 668/3 
o výmere  492 m2 a časti pozemku KN-E 2326/10 o výmere 7 m2, k.ú. Kežmarok, vo 
vlastníctve Mesta Kežmarok,  za pozemok KN-E 1125 o výmere 658 m2, kú. Kežmarok, 
ktorého vlastníkom je PIENSTAV a.s., Levočská 27, Stará Ľubovňa, IČO 00 188 034,  
s doplatením rozdielu vo vecnej hodnote zamieňaných nehnuteľností v prospech 
PIENSTAV, a.s.  650 Sk/m2 (21,57 €, konverzný kurz 1 € = 30,126 Sk). 

 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 16,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Wagner 
neprítomní:  Gantnerová, Švirloch,Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 150/2008 
 
10. Návrh na odpredaj pozemkov - František Rams – zmena uznesenia 
 
p. primátor  
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení 
 
Mestské zastupiteľstvo  v   Kežmarku   zrušuje uznesenie č.152/2007  zo dňa 28.6.2007   
( František Rams – Kežmarok ) 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   s c h v a ľ u j e odpredaj pozemkov a to : z KN-E 
1080  diel „1“ o výmere 109 m2 , z KN-E 1110/5 diel „3“ o výmere13 m2 pričlenených do 
novovytvorenej parcely KN-C 670/52 – zastavaná plocha o výmere 263 m2, z KN-E 
6779/1 diel „4“  o výmere  58 m2 pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 670/53 – 
zastavaná plocha o výmere 58 m2  - podľa GP 22/2008  k.ú. Kežmarok  a z KN-E 1110/5 
diel „3“ o výmere 3 m2 pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 670/48 – 
zastavaná plocha o výmere 310 m2 – podľa GP 5/2008 – k.ú. Kežmarok pre Františka 
Ramsa, bytom Petržalská 18 Kežmarok,  za cenu 600,- Sk/m2 (19,92 € ) vrátane DPH . 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 16,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Wagner 
neprítomní:  Gantnerová, Švirloch,Višňovský 
 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 151/2008 a č. 152/2008 
 
INFORMÁCIE OHĹADOM MOMENTÁLNEHO STAVU NEMOCNICE 
 
p. primátor 
- privítal riaditeľa nemocnice MVDr. Klímu na zasadnutí MsZ a požiadal ho o informovanie 
ohľadom momentálneho stavu v nemocnici 
 
MVDr. Klíma 

- zmluvné vzťahy – VšZP  potvrdila, že štát sa bude starať len o svoje sieťové zdravotnícke 
zariadenia, takže došlo k ďalšiemu kráteniu mesačných  výkonov cca o 800 tis. Sk mesačne 
( oproti minulému roku – krátenie o 2,3 mil. Sk mesačne )  
-  informoval prítomných ohľadom listu, ktorý bol zaslaný p. generálnej riaditeľke VšZP, 
v ktorom bola požiadaná, aby prijala pozvanie na pracovné stretnutie do Kežmarku, týkajúce 
sa ďalšieho zazmluvnenia  a zdravotnej starostlivosti pacientov VšZP – situácia sa môže 
vyostriť do takej miery, že začneme s veľmi prudkým obmedzovaním, čo sa týka 
poskytovania zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP 
- VšZP si neplní ani svoju elementárnu zákonnú povinnosť  a neuhrádza nám ani 
emergentnú zdravotnú starostlivosť- ohrozenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre 
pacientov VšZP 
-  odporúčil poistencom, aby vyhľadali inú ZP 
-  obmedzenie VšZP – nemá záujem o výkon  klasickej chirurgie a traumatológie, voľný 
limit na výkon jednodňovej chirurgie a traumatológie 

- informoval o cenových rozdieloch ústavnej hospitalizácie na  oddeleniach ARO  
v jednotlivých mestách, z dôvodu silného ekonomického podhodnotenia – pozastavenie 
činnosti oddelenia ARO do 31.12.2008,   
- informoval o personálnej otázke – personál  využívaný na ostatných oddeleniach, aby 
nemuselo dôjsť k prepúšťaniu 
- pacienti – v prípade ohrozenia života - anesteziologický box s plným vybavením, pacienti zo 
Zamaguria, ktorí túto starostlivosť budú potrebovať v teréne, budú musieť byť transportovaní 
do popradskej nemocnice 
- informoval prítomných  ohľadom vplyvu na ekonomiku  
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MUDr. Šoltysová 
- informovala sa o tom, či v dnešnej dobe nie je riskantné robiť gyn. a  pôrod. operácie, ak 
nemáme zabezpečené lôžkové ARO 
 
MVDr. Klíma 
- odpovedal – vytvorený na odd. ARO anesteziologický box s plným vybavením 
 

MUDr. Novotný 
- oboznámil prítomných s obsahom zasadnutia Správnej rady nemocnice, ktoré sa konalo 
27.8.2008 
 
p. primátor 
- informoval prítomných o návšteve všetkých oddelení v nemocnici - oddelenia preplnené 
pôrodnosť – na 8. mieste v rámci celého Slovenska, informoval o osobnom pozvaní v liste 
gener. riaditeľke VšZP – rokovania o určitom vstupe štátu do nemocnice 
 
Mgr. Mačko 
- poukázal na pretrvávanie konzervatívneho myslenia v regióne  a z toho dôvodu aj na  to, 
aby prostredníctvom MsZ bola podaná  informácia o možnosti prepoistenia sa do iných 
poisťovní 
 
p. primátor 
- prepoistenie už  prebieha 
 
Mgr. Holopová 
- poukázala na potrebu Ara v tomto regióne, vyjadrila svoj názor ohľadom prípadných 
transportov pacientov v súvislosti so staršími ľuďmi 
- požiadala  o informácie ohľadom interného oddelenia 
 
MVDr. Klíma 
- oboznámil prítomných s rozhovorom s p. ministrom, šéfom nákupu VšZP, týkajúcim sa už 
spomínaných slov p. Holopovej   
- poukázal na to, že vo veci rozhodla  komisia bez poznania podmienok, na scestné 
materiály ( r. 2003, 2004 na základe scestných materiálov sme neboli zaradení ani do 
hodnotenia zdravotníckych zariadení ) 
- informoval o náraste hospitalizácií 
- poukázal na otázku existencie 42 nemocníc, s ktorých 11 už padlo 
 

Ing. Madeja  
- vyjadril sklamanie z rozhodnutí  štátnych predstaviteľov  v tejto otázke 
 
Ing. Gantnerová 

- vyjadrila svoj názor k otázke prepoistenia pacientov, poukázala na konzervatívosť  - 
nekonverzný vstup k vlastnému majetku 

 
p. primátor 

- poďakoval p. riaditeľovi za informácie 
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11. Návrh na odpredaj pozemku - Ondrej Krak, Štúrova,  Kežmarok 
 

p. primátor  
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj novovytvorenej parcely KN-C 
3243/5, k.ú. Kežmarok, o výmere 126m2, (časť  pozemku KN-E 6576/3)  pre Ondreja 
Kraka a manželku Annu Krakovú, bytom Štúrova 28, Kežmarok za cenu 430,-Sk/m2 
(14,27 €., konverzný kurz  1 € = 30,1260 Sk).  
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 18,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Gantnerová,  Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, 
Wagner 
neprítomní: Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 153/2008 
 
12. Návrh na schválenie zahraničnej pracovnej cesty zástupcov mesta Kežmarok do  

partnerského mesta Lanškroun v dňoch 12.-14.9.2008 
 

 p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu, požiadal p. viceprimátora o zastupovanie na podujatí 
Poľovnícke dni v dňoch 13. a 14.9.2008 z dôvodu služobnej  cesty primátora mesta, konanej 
v týchto dňoch a s tým súvisiace  vzdanie sa pracovnej cesty viceprimátora do partnerského 
mesta Lanškroun 
 
PhDr. Sabolová 
- prejavila záujem o účasť do partnerského mesta Lanškroun, pokiaľ jej to budú umožňovať 
pracovné záležitosti 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje služobnú cestu do mesta Lanškroun poslancom mesta 
Kežmarok – Ľudmila Rochová, PhDr. Marta Sabolová,  Ing. Andrej Višňovský, v dňoch 
12.- 14.9.2008 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 18,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Gantnerová,  Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, 
Wagner 
neprítomní: Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 154/2008 
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13. Prerokovanie lokalitného programu obnovy meštianskeho domu č.64 na Hlavnom 
námestí a Reduty 
 
p. primátor  
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje lokalitný program obnovy meštianskeho domu č. 64 
na Hlavnom námestí a Reduty a harmonogram postupu ako je uvedený v tomto 
dokumente. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 18,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Gantnerová,  Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, 
Wagner 
neprítomní: Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 155/2008 
 
14. Návrh na udelenie Čestného občianstva a Ceny mesta Kežmarok 

 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje pri príležitosti osláv 10. výročia 
podpísania partnerskej zmluvy s mestom Weilburg an der Lahn udelenie Čestného 
občianstva mesta Kežmarok Dr.Valentinovi Kelblingovi a udelenie Ceny mesta 
Kežmarok Mgr. Vojtechovi Wagnerovi, Ing. Františkovi Groholovi a p. Viere 
Hunsdorferovej. 

 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 18,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Gantnerová,  Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, 
Wagner 
neprítomní: Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 156/2008 
 
15. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 5/2008 
 
p. primátor  
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre 
rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 5/2008 podľa predloženého návrhu. 
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hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 18,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Gantnerová,  Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, 
Wagner 
neprítomní: Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 157/2008 
 
16. Aktualizácia predpisov mesta Kežmarok v súvislosti s prechodom na európsku menu 

Ing. Perignáth 
- informoval o predloženom návrhu v bode č. 16 
 
Bc. Gallik  
– navrhol prerokovanie návrhov v  bodoch č. 16 a 17 spolu 
 
p. primátor 
 – na pripomienku Ing. Gnojčákovej upravil lehotu na vykonanie zmien uvedenú v návrhu zo 
60 dní na 90 dní 

Ing. Perignáth 
- informoval o predloženom návrhu v bode č. 17 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku: 
a) schvaľuje aktualizáciu interných predpisov, všeobecne záväzných nariadení 

a cenových výmerov vydaných mestom Kežmarok tak, že všetky finančné 
hodnoty uvedené v slovenských korunách sa prepočítajú na euro konverzným 
kurzom stanoveným Radou EÚ. 

b) splnomocňuje primátora mesta Kežmarok v lehote 90 dní na vykonanie zmien v 
tých častiach interných predpisov, všeobecne záväzných nariadení a cenových 
výmerov vydaných mestom Kežmarok, v ktorých sa uvádzajú finančné hodnoty 
v slovenských korunách tak, že po prepočítaní konverzným kurzom stanoveným 
Radou EÚ sa budú všetky finančné hodnoty uvádzať v duálnom zobrazení.  

 
17. Informácia o postupe prác pri zavedení eura 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Informáciu o postupe prác pri 
zavedení eura v meste Kežmarok.  
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení v bodoch č. 16 a 17 - spolu 
za: 18,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Gantnerová,  Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, 
Wagner 
neprítomní: Višňovský 
 
Prijaté uznesenia dostali č.158/2008 a č. 159/2008 
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18. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Kežmarku 
 
p. primátor  
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Organizačného poriadku  
Mestského úradu v Kežmarku podľa predloženého  návrhu s účinnosťou od 
1.septembra 2008.   

 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení v bodoch č. 16 a 17 - spolu 
za: 18,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Gantnerová,  Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, 
Wagner 
neprítomní: Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 160/2008 
 
19. Žiadosť Súkromnej MŠ, Kušnierska brána 3, Kežmarok o odpustenie dlhu  

 
p. primátor 
- otvoril diskusiu k uvedenému návrhu, oboznámil prítomných s návrhom  MsR, v ktorom 
možno uvažovať o splatení dlhu SMŠ formou splátkového kalendára do konca novembra 
2010 
 
Mačko 
- nakoľko by sa tento návrh MsR dotkol rozpočtu mesta pre MŠ a došlo by k zníženiu 
rozpočtov našich MŠ, priklonil sa za stanovisko komisie školstva  
 
Ing. Perignáth 
- vysvetlil, že po schválení varianty predlžiť splátkový kalendár, bude potrebná úprava 
rozpočtu na najbližšom zasadnutí MsZ 
 
PhDr. Sabolová 
- v tomto prípade by boli dotknuté ostatné MŠ, priklonila sa k názoru nesúhlasiť 
s predlžením splátkového kalendára 
 

* hlasovanie za 1. návrh uvedený v predloženom materiáli - MsZ v Kežmarku  neschvaľuje 
odpustenie dlhu SMŠ, Kušnierska 3, Kežmarok. 
za: 17,  proti: 0, zdržal sa: 1 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Gantnerová,  Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla,  Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Wagner 
zdržal sa : Novotný 
neprítomní: Višňovský 
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MsZ v Kežmarku  neschvaľuje odpustenie dlhu SMŠ, Kušnierska 3, Kežmarok. 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 18,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Gantnerová,  Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, 
Wagner 
neprítomní: Višňovský 

    

Prijaté uznesenie dostalo č. 161 /2008 
 
20. a) Návrh  na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
        b) Návrh na predĺženie doby nájmu bytu 
 
p. primátor 
- oboznámil prítomných o tom, že dnes ráno sa p. Krúpová vzdala nájmu bytu, požiadal 
vymazať v návrhu uznesenia 
 
a/ Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme 
bytu na ul. Gen. Štefánika č. 14 v Kežmarku č. bytu 5 – Božena Vidová, bytom Gen. 
Štefánika č. 17, Kežmarok. 
 
 
b/Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku schvaľuje predĺženie doby nájomnej zmluvy 
o nájme bytov na ul. Košická č. 10 na dobu 3 rokov, do 30.09.2011 a na ul. Gen. 
Štefánika č. 14 v Kežmarku na dobu jedného roka tak ako je to uvedené v návrhu. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 18,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Gantnerová,  Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, 
Wagner 
neprítomní: Višňovský 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 162/2008 a č.  163/2008 
 
21. Rôzne 

 
A/ Návrh na odpredaj časti pozemku – Bažant s.r.o., Martina Lányiho 1,  Kežmarok 

 
Mestské zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  
odpredaj časti novovytvorených pozemkov p. č. KN-C 1567/2 o výmere 56 m2, zast.pl. 
k.ú. Kežmarok a KN-C 1567/3 o výmere 20 m2, zast.pl. k.ú. Kežmarok, podľa 
geometrického plánu č.93/2008 zo dňa 30.06.2008, vyhotoveného Ing. Ivanom Tóthom, 
z majetku mesta Kežmarok pre firmu Bažant s.r.o. Martina Lányiho 1, Kežmarok, IČO 
36 458 678,  za cenu  1 000.-Sk/m2, ( 33,19 €, konverzný kurz  1 € = 30,126 Sk ) vrátane 
DPH. 
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hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 18,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Gantnerová,  Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, 
Wagner 
neprítomní: Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 164/2008 
 
B/ Návrh na zámenu pozemku – Mesto Kežmarok + V sl. Distribučná a.s., Košice 
 
Ing. Faix 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e zámenu pozemku KN-C 2663 o výmere 111 m2 
vo vlastníctve Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice za novovytvorenú parcelu  
KN-C 2660/9 o výmere 50 m2 vo vlastníctve mesta Kežmarok, ktorá bola vytvorená 
geometrickým plánom č. 12/2008 k.ú. Kežmarok bez doplatenia rozdielu vo vecnej 
hodnote. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 18,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Figlár, Gallik, Gantnerová,  Hoffmann, Holopová,  Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, 
Wagner 
neprítomní: Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 165/2008 
 
22. Interpelácie  
 
Mgr. Holopová 
- list p. Kristíny Palumbiny z Mníchova – k problematike uplatnenia predkupného práva 
a žiadosť o kúpu 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala prítomných o postupe, týkajúcom sa tejto záležitosti 
 
MUDr. Novotný 
- informoval sa ohľadom úpravy exteriéru polikliniky 
 
Ing. Perignáthová 
- tohto roku sa s úpravou exteriéru ešte nepočíta, dokončuje sa výmena okien na 2. poschodí, 
prebieha vypracovanie projektovej dokumentácie na vstup do polikliniky 
 
PhDr. Sabolová 
- naďalej požiadala MsP o monitorovanie pri priechodoch pred chodcov v súvislosti so 
začiatkom šk. roka s rozšírením monitorovania na ul. Michalskej  
- oznámila prítomným, že v súvislosti so začiatkom šk. roka začína aj akademický rok na  
3 alokovaných pracoviskách VŠ 
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p. Rochová 
- tlmočila požiadavku obyvateľov ul.  Možiarska, Garbiarska – zriadenie ihriska na voľnom 
priestore pri garážach 
 
Mgr. Holopová 
- nadviazala na interpeláciu p. Rochovej - informovala o žiadosti, ktorú obdržala od týchto 
občanov a ktorá je adresovaná Ing. Faixovi a týka sa spomínanej požiadavky na zriadenia 
ihriska 
 
Ing. arch. Figlár 
- informoval  sa ohľadom postupu prác  na kruhovom objazde pri Lidli 
 
Ing. Faix 
- informoval o postupe prác  na kruhovom objazde pri Lidli i o zameraní ďalších križovatiek 
 
p. Nevlazla 
- poukázal na premnoženie hlodavcov na Juhu, uvažovať o  deratizácii celého mesta – 
zahrnúť  do rozpočtu  
* odd. výstavby – vyzýva občanov nahlásiť takýto problém na MsÚ 
 
p. primátor 
- k otázke deratizácie - budeme riešiť v rozpočte 
 
p. Hoffmann 
- poukázal na úzku cestu – ul. Tehelňa, Poľná - ťažké autá smerom  z TS na Stráne pod T. – 
problémový výjazd, informoval sa o riešení tohto problému 
 
Ing. Faix  
- odpovedal – ÚP to neumožňuje 
 
p. primátor  
- budúci rok sa počíta v tejto lokalite s úpravou chodníkov 
 
Ing. Madeja   
- informoval sa ako sa bude riešiť dopravná situácia cez Nábrežnú ulicu smerom ku Domovu 
dôchodcov – poukázal v tejto časti na rýchlu jazdu, interpelované už skôr na zasadnutí MsZ 
 
Ing. Faix 
- informoval prítomných o konštatovaní pracovníka Dopravného inšpektorátu v tejto 
súvislosti pri riešení tejto otázky v skoršom období 
- skonštatoval, že k riešeniu daného problému sa môžeme vrátiť  
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23. 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. Hoffmann 
 
 

 
Ing. Madeja 

 
 
 
 
 

 
                                         
 
 
 
              
 
 
 
 
Zapísala: Jana Rusnáková 
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