MESTO KEŽMAROK
Kežmarok 09.10.2008

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008
Prítomní: poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:

p. Nevlazla
p. Rochová
Mgr. Švirloch
Mgr. Mačko

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
Mgr. Vladimír Janček – riaditeľ STZ
Ján Levocký – riaditeľ ZUŠ A. Cígera
Mgr. Juraj Fabis - riaditeľ ZŠ Nižná brána
Mgr. Milan Halama – riaditeľ ZŠ Dr. Fischera
MVDr. Jozef Klíma – riaditeľ nemocnice
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 09.10.2008, za
kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce obdobia
4. Rozsah schvaľovania rozpočtu Mesta Kežmarok pre roky 2009-2011
5. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 6/2008
6. Návrh na odpis pohľadávok voči spoločnosti Tatranský podnik, a.s.
7. Návrh na odpis pohľadávok delimitovaných od Nemocnice s poliklinikou MUDr.
Vojtecha Alexandra, prísp. organizácie Mesta Kežmarok
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8. Návrh na podmienené odpustenie poplatkov z omeškania
9. VZN o poplatkoch v MŠ, ZUŠ a školských zariadeniach
10. Odvolanie členov rád škôl zriadených VÚC a KŠÚ Prešov
11. a) Súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu
b) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov na ul. Gen. Štefánika č. 14
12. Projekt Cesta okolo Tatier
13. Žiadosť o súhlas na začatie procesu obstarania čiastkovej zmeny ÚPN – Martin Magyar,
Gen. Svobodu 66, Ľubica
14. Návrh na zvýšenie prevádzkového poplatku za káblovú televíziu
15. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech Vladimíra Kráľa, Pod traťou 4,
Kežmarok
16. Návrh na zmenu uznesenia č. 121/2008 – Margita Jurdíková, Hlavné námestie č. 27,
Kežmarok
17. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na dome s. č. 551 a priľahlých pozemkov
a návrh na odpredaj pozemku KN-C 2487/1 pre: - Kávomaty, s.r.o. Nižná brána 2,
Kežmarok
- Alžbeta Cesnaková, H. Meličkovej 5, Bratislava
- Aurel Palumbiny, Kirchenstrasse 27, Mníchov
18. Návrh na odpredaj pozemku – Brauerová Emília, Ing. Böhmer Michal, Šperling
Jaroslav,
Mgr. Michal Vislocký, Pod traťou 7, Kežmarok
19. Návrh na zriadenie vecného bremena – Vsl. energetika, a.s. Košice (TESCO STORES,
a.s.) + zrušenie bodu 2 uznesenia č. 268/2006
20. Návrh na zámenu pozemkov Vsl. distribučná, a.s. Košice
21. Návrh na odpredaj pozemku Hrivis Dealing, s.r.o., Galvaniho 7/D, Bratislava
22. Rôzne
23. Interpelácie
24. 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 novom materiáli * Návrh na odpredaj pozemku – Firma FEDÁK,
Mlynčeky - navrhol ho zaradiť do bodu Rôzne
- navrhol presunúť bod č. 21 * Návrh na odpredaj pozemku Hrivis Dealing, s.r.o., Galvaniho
7/D, Bratislava za bod č. 2 vzhľadom k tomu, že rokovania MsZ sa zúčastnil Ing. Obert,
zástupca spoločnosti Hrivis dealing, s.r.o., aby predstavil zámer spoločnosti v súvislosti
s odkúpením pozemkov z majetku mesta
Ing. arch. Figlár
- požiadal o informovanie ohľadom aktuálneho stavu nemocnice Kežmarok
p. primátor
- informoval o tom, že po príchode p. riaditeľa MVDr. Klímu na rokovanie MsZ, ktorý sa
momentálne zúčastňuje kontroly so VšZP v nemocnici, budú poskytnuté informácie ohľadom
aktuálneho stavu v nemocnici,
ako aj informácie s rokovania primátora mesta s riaditeľom popradskej nemocnice
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- informoval o pripravovanom rokovaní ohľadom nemocnice, ktoré sa bude konať v stredu
15.10.2008
* hlasovanie o návrhoch p. primátora o doplnení a úprave programu a o požiadavke p. Figlára
- spolu
za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Novotný, Sabolová,
Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Gantnerová, Mačko, Madeja, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch,
Upravený program rokovania
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Návrh na odpredaj pozemku Hrivis Dealing, s.r.o., Galvaniho 7/D, Bratislava
Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 09.10.2008, za
kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce obdobia
5. Rozsah schvaľovania rozpočtu Mesta Kežmarok pre roky 2009-2011
6. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 6/2008
7. Návrh na odpis pohľadávok voči spoločnosti Tatranský podnik, a.s.
8. Návrh na odpis pohľadávok delimitovaných od Nemocnice s poliklinikou MUDr.
Vojtecha Alexandra, prísp. organizácie Mesta Kežmarok
9. Návrh na podmienené odpustenie poplatkov z omeškania
10. VZN o poplatkoch v MŠ, ZUŠ a školských zariadeniach
11. Odvolanie členov rád škôl zriadených VÚC a KŠÚ Prešov
12. a) Súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu
b) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov na ul. Gen. Štefánika č. 14
13. Projekt Cesta okolo Tatier
14. Žiadosť o súhlas na začatie procesu obstarania čiastkovej zmeny ÚPN – Martin Magyar,
Gen. Svobodu 66, Ľubica
15. Návrh na zvýšenie prevádzkového poplatku za káblovú televíziu
16. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech Vladimíra Kráľa, Pod traťou 4,
Kežmarok
17. Návrh na zmenu uznesenia č. 121/2008 – Margita Jurdíková, Hlavné námestie č. 27,
Kežmarok
18. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na dome s. č. 551 a priľahlých pozemkov
a návrh na odpredaj pozemku KN-C 2487/1 pre: - Kávomaty, s.r.o. Nižná brána 2,
Kežmarok
- Alžbeta Cesnaková, H. Meličkovej 5, Bratislava
- Aurel Palumbiny, Kirchenstrasse 27, Mníchov
19. Návrh na odpredaj pozemku – Brauerová Emília, Ing. Böhmer Michal, Šperling
Jaroslav,
Mgr. Michal Vislocký, Pod traťou 7, Kežmarok
20. Návrh na zriadenie vecného bremena – Vsl. energetika, a.s. Košice (TESCO STORES,
a.s.) + zrušenie bodu 2 uznesenia č. 268/2006
21. Návrh na zámenu pozemkov Vsl. distribučná, a.s. Košice
22. Rôzne - Návrh na odpredaj pozemku – Firma FEDÁK, Mlynčeky
23. Interpelácie
24. Záver
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hlasovanie za upravený program rokovania
za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Novotný, Sabolová,
Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Gantnerová, Mačko, Madeja, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch,
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. arch. Figlár, p. Šišková
hlasovanie za: 10, proti: 0, zdržal sa: 2,
za: Anovčinová, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Novotný, Sabolová, Švedlár,
Višňovský, Wagner
zdržali sa: Figlár, Šišková
neprítomní: Gantnerová, Mačko, Madeja, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch,
- za overovateľov zápisnice boli určení : Ing. Gallik, MUDr. Novotný
- zapisovateľka: Jana Rusnáková
3. Návrh na odpredaj pozemku Hrivis Dealing, s.r.o., Galvaniho 7/D, Bratislava
p. primátor
- predstavil p. Oberta, zástupcu spoločnosti Hrivis Dealing s.r.o
Po hlasovaní za vystúpenie Ing. Oberta na rokovaní , p. Obert predstavil zámer spoločnosti
v súvislosti s odkúpením pozemkov z majetku mesta – vybudovanie obchodného móla na
sídlisku JUH
p. primátor
- priblížil lokalitu pozemku – oproti Tescu
- oboznámil prítomných o rokovaniach so spoločnosťou a požiadavke mesta v rámci celkovej
výstavby - spoločnosť zabezpečí výstavbu dvoch okružných križovatiek pri futbalovom
štadióne a pri novom ev. kostole v Kežmarku

Ing. arch. Figlár
- požiadal o informácie ohľadom architektonickej štúdie zámeru – ostáva zámer zachovaný?
Ing. Obert
- zámer ostáva na úrovni posledne zaslanej objemovej štúdie
p. primátor
- informoval prítomných aj o rokovaniach so spoločnosťou Kaufland
Ing. Gallik
- požiadal o bližšie vysvetlenie, týkajúce sa lokality pozemkov
Ing. arch. Figlár
- na otázku p. Ing. Gallika upresnil lokalitu
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Ing. Gnojčáková
- informovala sa ohľadom nového predloženého návrhu na uznesenie, nakoľko znižuje
výmeru pozemkov
Ing. Perignáthová
- vysvetlila zmenšenie výmery pozemkov – na základe požiadavky Komisie výstavby, ŽP,D
a VS a oddelenia výstavby, ŽP a SP sme požiadali o úpravu geometrického plánu, aby sa
medzi komunikáciou a pozemkom vo vlastníctve spoločnosti Hrivis vytvoril koridor pre
budúce ukladania sietí, chodníkov, prípadne ďalších zariadení, ktoré mesto bude v budúcnosti
potrebovať
Ing. Gallik
- informoval sa o dostupnosti v rámci vyšliapaných chodníkov občanmi z ul. Gen. Štefánika
na dolný Juh po zastavaní spomínanej časti územia
Ing. Figlár
- bude to riešené otvorenými vydlaždenými plochami a chodníkmi
Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e odpredaj novovytvorených parciel: z KN-C
670/23 výmeru 9900 m2, z KN-E 5052/16 výmeru 271 m2, z KN-E 1108/1 výmeru 46 m2,
a z KN-C 670/39 výmeru 507 m2, – k.ú. Kežmarok pre firmu Hrivis dealing, s.r.o.,
Bratislava.- IČO 31375006 za cenu 1 600,- Sk/m2 ( 53,11 €/m2 ) bez DPH ( kon.kurz l € =
30,1260 Sk ), s nasledovnými podmienkami:
- kupujúci zriadi v prospech Mesta Kežmarok na prevádzaných pozemkoch bezplatné
vecné bremeno na podzemné vedenie – kanalizáciu, uloženú na predmetných
pozemkoch,
- kupujúci zabezpečí výstavbu dvoch okružných križovatiek pri futbalovom štadióne
a pri novom ev. kostole v Kežmarku
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja, Novotný,
Sabolová, Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Gantnerová, Mačko, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch,
Prijaté uznesenie dostalo č. 166 /2008
4. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku k 9.10.2008, 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 9.10.2008, za kontrolované obdobie
roka 2008 a predchádzajúce obdobia.
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hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja, Novotný,
Sabolová, Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Gantnerová, Mačko, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch,
Prijaté uznesenie dostalo č. 167 /2008
5. Rozsah schvaľovania rozpočtu Mesta Kežmarok pre roky 2009-2011
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozsah schvaľovania rozpočtu Mesta
Kežmarok pre roky 2009-2011 podľa predloženého návrhu.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja, Novotný,
Sabolová, Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Gantnerová, Mačko, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch,
Prijaté uznesenie dostalo č. 168 /2008
6. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 6/2008
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre
rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 6/2008 podľa predloženého návrhu.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja, Novotný,
Sabolová, Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Gantnerová, Mačko, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch,
Prijaté uznesenie dostalo č. 169 /2008
7. Návrh na odpis pohľadávok voči spoločnosti Tatranský podnik, a.s.
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči spoločnosti
Tatranský podnik, a.s. vo výške 353 061,- Sk pozostávajúcej z nesplatenej časti pôžičky
poskytnutej pôvodne spoločnosti Tatranský podnik MP, š.p. Kežmarok v roku 1992.
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hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja, Novotný,
Sabolová, Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Gantnerová, Mačko, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch,
Prijaté uznesenie dostalo č. 170 /2008
8. Návrh na odpis pohľadávok delimitovaných od Nemocnice s poliklinikou MUDr.
Vojtecha Alexandra, prísp. organizácie Mesta Kežmarok
p. primátor
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu
MUDr. Novotný
- bližšie vysvetlil prvý návrh predloženého uznesenia
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení
spolu.
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky za
nevysporiadanú škodu vo výške 39 767,- Sk (protokol o škode č. 48/2006)
delimitovanej od Nemocnice s poliklinikou MUDr. Vojtecha Alexandra,
príspevkovej organizácie mesta.
2) Mestské
zastupiteľstvo
v Kežmarku
schvaľuje
odpis
pohľadávok
z odberateľských faktúr v celkovej výške 125 439,82 Sk podľa predloženého
zoznamu. Pohľadávky boli delimitované od Nemocnice s poliklinikou MUDr.
Vojtecha Alexandra, príspevkovej organizácie mesta.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja, Novotný,
Sabolová, Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Gantnerová, Mačko, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch,
Prijaté uznesenia dostali č. 171 /2008 a č. 172/2008
9. Návrh na podmienené odpustenie poplatkov z omeškania
p. primátor
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia.
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpustenie poplatkov z omeškania za
platby nájomného za mestské byty vrátane služieb spojených s nájmom každému
dlžníkovi, ktorý o to požiada, pričom do 31.12. 2009 splní nasledovné podmienky:
1. zaplatí celú istinu pohľadávky,
2. zaplatí všetky náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávky vrátane súdnych
poplatkov, nákladov na právne zastúpenie, nákladov na exekúciu,
3. zaplatí aspoň 30% z vyúčtovaného poplatku z omeškania.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja, Novotný,
Sabolová, Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Gantnerová, Mačko, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch,
Prijaté uznesenie dostalo č. 173 /2008
10. VZN o poplatkoch v MŠ, ZUŠ a školských zariadeniach
p. primátor
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje VZN 2/2008 o určení výšky príspevku na
činnosť MŠ, ZUŠ a ŠZ.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja, Novotný,
Sabolová, Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Gantnerová, Mačko, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch,
Prijaté uznesenie dostalo č. 174 /2008
11. Odvolanie členov rád škôl zriadených VÚC a KŠÚ Prešov
p. primátor
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odvolanie poslancov MsZ z rád škôl
zriadených PSK alebo KŠÚ Prešov podľa predloženého návrhu.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja, Novotný,
Sabolová, Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Gantnerová, Mačko, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch,
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Prijaté uznesenie dostalo č. 175 /2008
12. a) Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu
b) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov
p. primátor
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení
spolu.
a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme
bytu č. 8 na ul. Gen. Štefánika č. 14 v Kežmarku s nájomcom Mária Špatová, Hlavné
námestie č. 64, Kežmarok na dobu jedného roka.
b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie doby nájomnej zmluvy
o nájme bytov na ul. Gen. Štefánika č. 14 v Kežmarku na dobu jedného roka nájomcom
uvedeným v návrhu. Nájomcovi Petrovi Vidovi dobu nájmu predĺžiť až po uhradení
nedoplatku.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja, Novotný,
Sabolová, Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Gantnerová, Mačko, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch
Prijaté uznesenia dostali č. 176 /2008 a č. 177/2008
p. primátor
- informoval prítomných o vysťahovaní 8 neplatičov z domu č. 64 – Hlavné námestie, ako aj
o plánovanom zámere s touto budovou
13. Projekt Cesta okolo Tatier
Ing. Gallik
- čo sa skrýva za týmto materiálom – čo by mal obsahovať projekt za slovenskú stanu, keďže
ide o spoločný projekt s poľskou stranou
Ing. Bodnárová
- informovala o predloženom návrhu, doplnila informácie o predkladateľovi projektu – mesto
Nowy Targ, za slovenskú stranu zatiaľ mesto Kežmarok, nakoľko už máme pripravenú
projektovú dokumentáciu – uvažuje sa s úsekom v rámci magistrály - katastrálne územie
mesta Kežmarok– cyklistický chodník v Zlatnej doline
- spolufinancovanie projektu 5%
Ing. Gallik
- informoval sa, či pôjde o finančné prostriedky investičného charakteru v prípade, ak bude
projekt schválený
- ako projekt pamätá na ďalšie napojenia, aby z toho vznikla magistrála – napojenie zo smeru
od Popradu a od Sp. Belej?
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Ing. Bodnárová
- partneri územia, ktorých sa napojenie týka boli oslovení – vyjadrili predbežný súhlas –
dobudovania cyklotrasy je plánované v horizonte dlhšieho obdobia
- trasy sa môžu odlišovať od pôvodného zámeru, je to v štádiu rokovaní - informovala o
variantoch napájania cyklotrasy
p. primátor
- doplnil informáciu – mesto je momentálne v rokovaní s vlastníkmi pozemkov, potrebných
na vybudovanie cyklotrasy
Ing.Gallik
- poukázal na význam projektu - veľký prínos pre celý región
Mgr. Wagner
- priklonil sa k názoru Ing. Gallika za podporu projektu
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje účasť mesta Kežmarok v projekte Cesta okolo Tatier.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja, Novotný,
Sabolová, Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Gantnerová, Mačko, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch,
Prijaté uznesenie dostalo č. 178 /2008
14. Žiadosť o súhlas na začatie procesu obstarania čiastkovej zmeny ÚPN – Martin
Magyar, Gen. Svobodu 66, Ľubica
Ing. Faix
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo súhlasí so začatím procesu obstarania čiastkovej zmeny
Územného plánu obce Kežmarok funkčného využitia pozemku p. č. KNC 1330 k. ú.
Kežmarok pre účely rodinnej bytovej zástavby, na náklady žiadateľa .
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja, Novotný,
Sabolová, Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Gantnerová, Mačko, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch,
Prijaté uznesenie dostalo č. 179 /2008
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INFORMÁCIE OHĽADOM AKTUÁLNEJ SITUÁCIE V NEMOCNICI
p. primátor
- privítal riaditeľa nemocnice MVDr. Klímu, požiadal ho, aby oboznámil prítomných
s aktuálnou situáciou v nemocnici a s výsledkom kontroly zo VšZP
MVDr. Klíma
- informoval o ukončení 1. časti kontroly – kontrola hospitalizácie poistencov VšZP prejednanie protokolu kontroly sa uskutoční v utorok 14.10.2008 – informácie až po tomto
termíne
- informoval o momentálnej situácii, týkajúcej sa personálnej otázky – rozviazanie
pracovného pomeru na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny - 2 lekári, od 1.10.2008
prijaté na čiastočný úväzok - 2 anestéziologičky- činnosť na tomto oddelení - personálne
vykrytá
- interné oddelenie - odišli 2 internisti , presun 1lekárky na oddelenie z dôvodu potreby
podpory tímu lekárov, 20.10. nástup ďalšej lekárky, v súčasnosti v jednaní s ďalšími lekármi
- celoštátny normatív - 10 lôžok na 1 lekára, 7,3 lôžka má nemocnica v Kežmarku
- informoval o pohľadávke voči VšZP vo výške 5,8 mil Sk, čo skresľuje ekonomiku a sťažuje
hospodárenie
- pozitívna správa - od 1.10. 2008 na oddelení chirurgie sa vykonáva 22 výkonov
jednodňovej chirurgie, podpísané dohody s 3 chirurgmi , ktorí chodia na ústavné
pohotovostné služby, v prípade potreby budú zabezpečení aj na operatívu
MUDr. Novotný
- informoval o zasadnutí zdravotnej komisie, ktoré sa konalo 2. 10.2008 ako aj so
stanoviskom komisie
– informoval sa akým spôsobom sa bude splácať dlh MUDr. Sichrovskému / dlžná suma za
lieky 7 mil. Sk /
- poukázal na personálnu otázku a odchod lekárov, hlavne atestovaných z nemocnice, a s tým
spojený chod jednotlivých oddelení nemocnice
MVDr. Klíma
- požiadal o to , aby informácie na zasadanie zdravotníckej komisie boli identické
s informáciami zo správnej rady
- k personálnej otázke - spĺňame kritéria najnovšej požiadavky MZ
p. primátor
- citoval zápis zo zápisnice zdravotníckej komisie z 2.10.2008 v časti, kde sa spomína, že
nemocnica bude fungovať len ako ODCH
- požiadal o zastavenie šírenia poplašných informácií, nemocnica bude fungovať za
zachovania všetkých oddelení a jednodňovej chirurgie
MUDr. Novotný
- poukázal na informáciu, ktorá vzišla z médií, týkajúcu sa vyhlásenia, že nemocnica bude
fungovať len ako ODCH
p. Anovčinová
- nadviazala na informáciu p. MUDr. Novotného – upresnila, že takáto poplašná správa
odznela v televízii
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MVDr. Klíma
- poukázal na chod jednotlivých oddelení, činnosť na odd. ARO je pozastavená, nie zrušená
- vzhľadom k transportovaniu pacientov do Popradu, popradské ARO preplnené , pacientov
tak transportujú do Prešova a Košíc, VšZP sa musí zamyslieť nad úpravou ceny za výkony,
ak sa ceny upravia , od 1.1.09 činnosť na odd. ARO bude obnovená
- informoval o analýze VšZP - poukázal na problém, kde umiestňovať pacientov v prípade
reštruktualizácie, nikto si nevezme na svedomie obmedzenie činnosti na úkor úmrtí
Ing. Gantnerová
- požiadala o vysvetlenie, na základe čoho sa určujú výšky platieb za určité výkony poukázala na to, že zo strany mesta bola a je ústretovosť a zainvestovalo sa tak, aby
nemocnica mala vyhovujúce operačné sály, aby boli schopné tých výkonov, ktoré sú
podkladom na to, aby pri podpise zmlúv s poisťovňami tieto operačné výkony nám
navyšovali čiastku
MVDr. Klíma
- odpovedal na požiadavku Ing. Gantnerovej – pred 3 rokmi – jednotková nemocnica najnižšej kategória, v priebehu 1 a pol roka – dvojková kategória - zrekonštruovaním
nemocnice vďaka eurofondom , zvýšením počtu lekárov, rozšírením počtu oddelení,
získaním certifikátov, od začiatku tohto roka už len politický lobing
Ing. Gantnerová
- požiadala o podanie návrhu na uznesenie, v ktorom MsZ žiada o predloženie čiastočnej
analýzy hospodárskeho výsledku za 1. polrok
p. primátor
- informoval prítomných o liste, ktorý bol posielaný generálnej riaditeľke VšZP, v ktorom
bola požiadaná, aby prijala pozvanie na pracovné stretnutie do Kežmarku, no do dnešného
dňa neprišla žiadna odpoveď
- prebiehajú rokovania ohľadom mamografu – v blízkej dobe zrealizované
- oboznámil prítomných s rokovaním primátora mesta s riaditeľom popradskej nemocnice,
počas ktorého riaditeľ popradskej nemocnice navrhol fúziu s popradskou nemocnicou – došlo
by k rozšíreniu niektorých činností, napr. geriatria by prešla do Kežmarku, všetky oddelenia
by ostali zachované – po prijatí tohto variantu ( predložených bude viacero variantov – na
najbližšom MsZ) - nemocnica hodnotená typom 3 , pričom by platby sa výkony boli
podstatne vyššie, ostane plne zabezpečená zamestnanosť zdrav. personálu
- požiadal Ing. Gantnerovú o predloženie návrhu na uznesenie
Ing. Gantnerová
- predložila návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku žiada vedenie nemocnice predložiť na novembrové
rokovanie MsZ dosiahnutý hospodársky výsledok za obdobie január – september 2008.
p. primátor
- položil otázku , či je nutné návrh Ing. Gantnerovej riešiť uznesením
- vyzval prítomných poslancov k otázkam a k diskusii ohľadom aktuálnej situácie v
nemocnici
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Mgr. Holopová
– poukázala na rekonštrukciu nemocnice, no dôveryhodnosť občanov z hľadiska výkonov
voči nemocnici klesá
- navrhla diskusnú reláciu - vystúpenie v KTV pre informovanie občanov na vysvetlenie
situácie ohľadom nemocnice
PhDr. Sabolová
- poukázala na ľudí, ktorí robia všetko, čo dokážu na zachovanie života a zdravia – v tejto
súvislosti informovala prítomných o pripravovanej akcii s názvom Kvapka ľudskosti –
poďakovanie za každodennú zdravotnú starostlivosť
MUDr. Novotný
- predložil návrh na uznesenie - MsZ súhlasí s vykonaním poslaneckého prieskumu
v nemocnici, n.o. do konca októbra 2008
p. primátor
- vzhľadom k tomu, že k vykonaniu poslaneckého prieskumu nie je potrebné uznesenie,
oznámil p. riaditeľovi nemocnice o jeho uskutočnení v nemocnici do konca októbra
- vyzval prítomných k hlasovaniu o uznesení, ktoré pripravila p. poslankyňa Gantnerová
* hlasovanie o uznesení, ktoré pripravila p. poslankyňa Gantnerová
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku žiada vedenie nemocnice predložiť na novembrové
rokovanie MsZ dosiahnutý hospodársky výsledok za obdobie január – september 2008.
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 4
za: Figlár, Gallik, Gantnerová, Hoffmann, Holopová, Novotný, Sabolová, Šišková, Wagner
zdržali sa: Anovčinová, Kredátus, Madeja, Švedlár
neprítomní: Mačko, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch, Višňovský
Prijaté uznesenie dostalo č. 180/2008
p. primátor
- poďakoval p. riaditeľovi za informácie a ukončil diskusiu
15. Návrh na zvýšenie prevádzkového poplatku za káblovú televíziu
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Ing. Gallik
- poprosil p. primátora, aby vyzval prevádzkovateľa, aby prišli na najbližšie rokovania MsZ
odprezentovať návrh - čo s produktom káblovej televízie v Kežmarku – do tohto času
vyjadril svoj nesúhlas s akýmkoľvek zvyšovaním poplatkov
p. primátor
- v rokovaní, upozornil na ponuku metropolitnej siete – projekt 80 - 100 mil. Sk, ktorý
predpokladá s rozkopaním ciest pre napojenie internetu, digitálnej televízie – o realizácii sa
uvažuje v budúcom roku pri rekonštrukcii ciest
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Ing. Gallik
- poukázal na využitie konkurencie v rámci realizácie v tejto oblasti
Ing. Perignáthová
- poukázala na to, že M-ELEKTRONIK, Martin je len prevádzkovateľom káblovej televízie,
9/10 majetku je majetkom mesta Kežmarok,
- oboznámila prítomných o ponuke M-ELEKTRONIK na ťahanie optických káblov ako aj
s rokovaním so spoločnosťou s T-Com – optifikácia sídlisk mesta Kežmarok
Po diskusii prebehlo hlasovanie za predložený návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e
s účinnosťou od 1.11.2008 do 31.12.2008 poplatok za prevádzku káblovej televízie
nasledovne:
sociálna ponuka :
46,- Sk (1,52 € )
základná ponuka : 136,- Sk (4,51 € )
rozšírená ponuka : 272,- Sk (9,02 € )
konverzný kurz : 1 € / 30,1260 Sk)
s účinnosťou od 1.1.2009
sociálna ponuka : 1,5 €
( 45,18 Sk )
základná ponuka : 4,5 € ( 135,56 Sk )
rozšírená ponuka : 9,0 € ( 271,13 Sk )
konverzný kurz : 1 € / 30,1260 Sk)
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 11, proti: 1, zdržal sa: 1
za: Anovčinová, Figlár, Gantnerová, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja, Sabolová,
Šišková, Švedlár, Wagner
proti: Gallik
zdržal sa: Novotný
neprítomní: Mačko, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch, Višňovský
Prijaté uznesenie dostalo č. 181/2008
16. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech Vladimíra Kráľa, Pod traťou 4,
Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e zriadenie vecného bremena
v prospech kupujúceho Vladimíra Kráľa, trvale bytom Pod traťou 4, Kežmarok
spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemkov Mesta Kežmarok p. č. KN-C 2515
a KN-E 1522/1 trpieť :
- právo prechodu a prístupovej cesty cez tieto parcely a
- právo vstupu na tieto parcely za účelom zriaďovania, uloženia, vedenia, opráv a
údržby splaškovej kanalizácie, elektrickej, vodovodnej a plynovej prípojky
oprávňujúce vlastníka pozemku KN-C 2516/2.
Vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne.
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hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Gantnerová, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja,
Novotný, Sabolová, Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Mačko, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch,
Prijaté uznesenie dostalo č. 182/2008
17. Návrh na zmenu uznesenia č. 121/2008 – Margita Jurdíková, Hlavné námestie č. 27,
Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
p. Šišková
- podporila odpredaj za pôvodnú cenu 860,- Sk/m2, vyjadrila svoj názor neodpredávať
pozemok za nižšiu cenu, vzhľadom k tomu ako sa pohybujú dnes ceny za odpredaj pozemkov
a k tomu, že sa pozemok nachádza na lukratívnom mieste
p. primátor
- nakoľko uznesenie č. 121/2008 zo dňa 3.7.2008 je stále platné, navrhol hlasovanie za
zrušenie tohto uznesenia a potom prijatie nového uznesenia, pokiaľ bude súhlas so znížením
ceny za odpredaj
Po diskusii a vyslovení všeobecného nesúhlasu poslancov k zrušeniu pôvodného uznesenia
a následného rokovania o nižšej cene, bol materiál p. primátorom z programu rokovania
stiahnutý s tým , že naďalej platí pôvodné uznesenie č. 121/2008.
18. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na dome s. č. 551 a priľahlých
pozemkov a návrh na odpredaj pozemku KN-C 2487/1 pre:
- Kávomaty, s.r.o. Nižná brána 2, Kežmarok
- Alžbeta Cesnaková, H. Meličkovej 5, Bratislava
- Aurel Palumbiny, Kirchenstrasse 27, Mníchov
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Ing. Gallik
- konštatoval - nakoľko majú spoluvlastníci predkupné právo na kúpu nemôžme ich
obmedziť, majú právo reagovať na akúkoľvek ponuku
PhDr. Kredátus
- informoval sa, či môžme osloviť jednu i druhú stranu s tým, kto ponúkne vyššiu cenu
p. primátor
- po diskusii stiahol materiál z programu rokovania, požiadal o zistenie a preverenie možných
právnych krokov a možností zo strany mesta k tejto otázke – informovať na budúcom
zasadnutí MsZ
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19. Návrh na odpredaj pozemku – Brauerová Emília, Ing. Böhmer Michal, Šperling
Jaroslav, Mgr. Michal Vislocký, Pod traťou 7, Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj pozemkov KN-C 2181
( KN-E 770/4 ), KN-C 2184/1, KN-C 2184/7, KN-C 2184/8, KN-C 2184/9, KN-C 2184/10
a KN-C 2182/2 podľa GP č.24/2008 - k.ú. Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho
usporiadania pre Emíliu Brauerovú, Ing.Richarda Bohmera, Jaroslava Šperlinga
s manž., Mgr. Michala Vislockého s manž., bytom Pod traťou 7 – Kežmarok za cenu
250,- Sk/m2 = 8,30 € ( kon.kurz l € = 30,1260 ).
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Gantnerová, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja,
Novotný, Sabolová, Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Mačko, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch,
Prijaté uznesenie dostalo č. 183/2008
20. Návrh na zriadenie vecného bremena – Vsl. energetika, a.s. Košice
(TESCO STORES, a.s.) + zrušenie bodu 2./ uznesenia č. 268/2006
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku z r u š u j e bod 2./ uznesenia č.268/2006 zo dňa
24.10.2006 ( Vecné bremeno-el.prípojka TESCO-KK )
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e zriadenie vecného bremena
v prospech oprávneného Východoslovenskú energetiku a.s. , Mlynská 31-Košice IČO :
36 211 222 ako vlastníka stavby podzemného vedenia na pozemkoch : KN-C 667/2,
668/2, 668/3, 670/39, KN-E 1107, zapísaných na LV-l a LV 2430 – k.ú. Kežmarok ,
ktorých vlastníkom je Mesto Kežmarok ako povinný z vecného bremena v rozsahu
znázornenom na geometrických plánoch č. 172/2006, č.182/2006, č. 183/2006- k.ú.
Kežmarok . Z vecného bremena má povinný tieto povinnosti :
- trpieť uloženie podzemného el.vedenia na slúžiacich pozemkoch tak, ako je to
zakreslené v GP č.172/2006, č.182/2006, č. 183/2006- k.ú. Kežmarok na porealizačné
zameranie stavby.
- trpieť prechod a prejazd oprávneného motorovými vozidlami cez slúžiace pozemky
pri uložení, prevádzke, údržbe a opravách podzemného el.vedenia, tak, ako je to
zakreslené v GP č.172/2006, č.182/2006, č. 183/2006- k.ú. Kežmarok na porealizačné
zameranie stavby.
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného
bremena
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.
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hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Gantnerová, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja,
Novotný, Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Mačko, Nevlazla, Rochová, Sabolová ,Šoltysová, Švirloch,
Prijaté uznesenia dostali č. 184/2008 a č. 185/2008
21. Návrh na zámenu pozemkov Vsl. distribučná, a.s. Košice
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu a návrhu Vsl. distribučnej, a.s. Košice o doplatení
rozdielu v hodnote 300,- Sk/m2
Ing. Faix
- informoval o stanovisku Komisie výstavby, ŽP, D a VS k tomuto návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje
28.08.2008 ( Vsl distribučná a.s. Košice )

uznesenie

MsZ

č. 165/2008

zo dňa

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e zámenu pozemku KN-C 2663
o výmere 111 m2 vo vlastníctve Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice za časť
pozemku KN-C 2660/2 o výmere 50 m2 vo vlastníctve mesta Kežmarok, s doplatením
rozdielu vo vecnej hodnote zamieňaných nehnuteľností 300,-Sk/m2 bez DPH t. j.
€
( kon.kurz l € = 30,1260 Sk )v prospech Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Gantnerová, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja,
Novotný, Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Mačko, Nevlazla, Rochová, Sabolová , Šoltysová, Švirloch,
Prijaté uznesenia dostali č. 186/2008 a č. 187/2008
22. Rôzne
Návrh na odpredaj pozemku – Firma FEDÁK - Mlynčeky
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu
Ing. Gantnerová
- informovala o stanovisku finančnej komisie k predloženému návrhu – odpredaj za cenu
150,- Sk/m2
p. primátor
– vysvetlil a zdôvodnil odpredaj za cenu 40,- Sk /m2 - pozemok nie je stavebný, v tejto
lokalite sme za 150,- Sk/m2 predali stavebný pozemok

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Ing. Gantnerová
- navrhla hlasovať za odpredaj pozemku za cenu 150,- Sk/m2
hlasovanie za návrh Ing. Gantnerovej - odpredaj pozemku za cenu 150,- Sk/m2
za : 3, proti: 0, zdržal sa: 8
za: Gallik, Gantnerová, Hoffmann
zdržali sa : Figlár, Holopová, Kredátus, Madeja, Novotný, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Anovčinová , Mačko, Nevlazla, Rochová, Sabolová , Šišková, Šoltysová,
Švirloch
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e odpredaj pozemku , časť parcely
KN-E 3912 a to : diel „1“ o výmere 3746 m2 pričlenený do novovytvorenej parcely
KN-C 3911/23, TTP o výmere 3746 m2, diel „2“ o výmere 491 m2, pričlenený do
novovytvorenej parcely KN-C 3911/24, TTP o výmere 491 m2 a diel „3“ o výmere 2002
m2 pričlenený do novovytvorenej parcely KN-C 3911/25, TTP o výmere 2002 m2 podľa
GP č. 62/2008 - k.ú. Mlynčeky pre firmu FEDÁK Mlynčeky 12 , IČO : 17200024 za
cenu 40,- Sk/m2 bez DPH t. j. 1,33 € ( kon.kurz l € = 30,1260 Sk ).
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 10, proti: 1, zdržal sa: 2
za: Figlár, Holopová, Kredátus, Madeja, Novotný, Sabolová, Šišková, Švedlár, Višňovský,
Wagner
proti: Gallik
zdržali sa : Gantnerová, Hoffmann
neprítomní: Anovčinová, Mačko, Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švirloch,
Prijaté uznesenie dostalo č. 188/2008
23. Interpelácie
p. Anovčinová
- poukázala na požiadavku občanov - informovať o situácii ohľadom možnosti odkúpenia
bytov na sídlisku Juh , ktoré sa nachádzajú na spornom území s obcou Ľubica
p. primátor
- informoval o rokovaní s poslancami OcZ Ľubica, ktorí sú v tomto ústretoví, neústretovosť je
zo strany p. starostu , informoval o pripravovanom referende na odvolanie starostu obce
Ľubica, ktoré sa bude konať v čase vianočných sviatkov, po úspešnom referende je zo strany
mesta snaha obnoviť rokovania, pokiaľ nebude referendum úspešné – zmluvy o budúcich
zmluvách
p. Anovčinová
- úprava chodníkov na sídlisku Juh – je možná realizácia aspoň jednej ulice na budúci rok?
p.primátor
- nakoľko je územie sídliska zatiaľ nevysporiadané, zákon neumožňuje investovať do týchto
pozemkov
-písomným návrhom sa budeme zaoberať pri schvaľovaní rozpočtu
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Ing. Faix
- vyzval poslancov ostatných obvodov, aby podali podobné návrhy na rekonštrukciu
chodníkov
MUDr. Novotný
Poukázal na neporiadok vo dvore na poliklinike
Ing. Faix
- zabezpečíme odstránenie neporiadku
PhDr. Sabolová
– informovala o akcii Kvapka ľudskosti – termín 14.10.2008 od 8.00 h v budove riaditeľstva
SOŠ Garbiarska 1, na prízemí v spoločenskej miestnosti, vyzvala prítomných, známych,
občanov k darovaniu krvi
MUDr. Novotný
– poukázal na fungovanie Klubu darcov krvi od r. 1996-2003 a požiadal o náväznosť
spomínanej akcie aj do budúcich rokov
Ing. Gantnerová
- poukázala na dopravu v Kežmarku po prázdninách
- informovala sa ohľadom organizácie dopravy pri uzávierkových prácach – križovatka pri
Lidli
p. primátor
- podrobné informácie sú vysvetlené v kežmarských novinách z 8.10.2008, požiadal Ing.
Faixa o stručné informovanie
Ing. Faix
- v súvislosti s dokončením okružnej križovatky dôjde v týchto dňoch k presmerovaniu na
hlavnom ťahu popred Billu, cez Garbiarsku ulicu, Nižnú bránu na most na mýte smerom
doprava s tým, že cesta od Sp. Belej na Michalskú bude uzatvorená
- upozornil na zákaz odstavovania vozidiel na ul. Garbiarska a Nižná brána
- práce na výstavbe pokračuje v harmonograme
p.primátor
- situácia si bude vyžadovať maximálnu trpezlivosť a disciplinovanosť vodičov, bude to
zabezpečovať MsP v súčinnosti so štátnou políciou
O možnosť vystúpenia požiadala p. Eva Košútová.
P. primátor oboznámil p. Košútovú s rokovacím poriadkom, následne prebehlo hlasovanie za
vystúpenie p. Košútovej.
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Gantnerová, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja,
Sabolová , Šišková, Švedlár, Višňovský, Wagner
neprítomní: Mačko, Nevlazla, Novotný, Rochová, , Šoltysová, Švirloch,
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p. Košútová
– informovala o svojom probléme s vodou na ul. Petržalská, upozornila na vysokú trávu za
bytovkami na brehu Tvarožnianského potoka
p. primátor
- informoval prítomných o tom, že tento problém bol preverovaný primátorom osobne ako aj
poslancami MsZ, oboznámil prítomných so záverom preverenia problému p. Košútovej
s vodou, interpelácia ohľadom vysokej trávy bude preverená komisiou
24.Záver

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

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Miroslav Perignáth
prednosta úradu

Ing. Gallik

MUDr. Novotný

Zapísala: Jana Rusnáková
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