MESTO KEŽMAROK
Kežmarok 06.11.2008

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008
Prítomní: poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:

Ing. Madeja
Ing. Gantnerová
Šišková
Mgr. Wagner

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
p. Ladislav Melikant – vedúci odd. OS MsÚ
Ing. Renáta Kroková – vedúca odd. školstva MsÚ
Bc. Viera Hajovská – poverená riadením odd. sociálnych vecí MsÚ
Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR MsÚ
Ing. Milan Slota – náčelník MsP
Mgr. Gabriela Kantorková – riaditeľka MsKS
Ing. Ján Soliar – riaditeľ Technické služby, s.r.o.
Mgr. Elena Malinová – riaditeľka MŠ Možiarska
Mária Vančová - riaditeľka MŠ K.Kuzmányho
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 06.11.2008, za
kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce obdobia
4. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v priebehu II. polroka
2008
5. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 7/2008
6. Informácia o finančnom stave Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
7. Návrh na zmenu Organizačného poriadku MsÚ
8. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty zástupcov mesta Kežmarok do partnerského
mesta Gliwice v dňoch 14.-16.11.2008
9. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu
10. Zásady pri ustanovení výšky príspevku na spoločné stravovanie
11. Čiastková zmena Územného plánu obce Kežmarok – Priemyselná zóna pri rakúskej
ceste
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12. Zmena zadania ÚPN centrálnej mestskej zóny Kežmarok
13. Zmeny územného plánu obce Kežmarok vyplývajúce z návrhu ÚPN CMZ Kežmarok
14. Územný plán centrálnej mestskej zóny Kežmarok – schválenie
15. Návrh na odkúpenie technického zhodnotenia nehnuteľného majetku – Nemocnica Dr.
Alexandra, n.o.
16. Návrh na odpredaj pozemku pod bytovým domom – Vlastníci bytového domu Južná 3,
Kežmarok
17. Návrh na predĺženie doby nájmu – TURSERVIS KST, s. r. o. Bratislava
18. Návrh na úpravu VZN o nájme nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta
19. Návrh na odpredaj a kúpu pozemku HRIVIS Dealing, s. r. o. Galvániho 7/D Bratislava
20. Rôzne
21. Interpelácie
22. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Na úvod privítal
všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.
- stiahol z programu rokovania materiál č. 8 - Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty
zástupcov mesta Kežmarok do partnerského mesta Gliwice v dňoch 14.-16.11.2008, nakoľko
sa cesta neuskutoční
- informoval o doplnení programu rokovania
* k bodu č. 5 doložená pripomienka č. 1 k rozpočtovému opatreniu č. 7/2008
* bod č. 6 - na výmenu súvaha a výkaz ziskov a strát -nemocnica
- doplnenie bodu č. 9 o Návrh na uzavretie zmluvy o nájme bytu – Baštová č. 8, Kežmarok
a bodu č. 15 o návrh uznesenia uvedený v predloženom návrhu
- informoval prítomných o nových materiáloch - Projekt Cesta a Návrh na poskytnutie
mimoriadnej odmeny zástupcovi primátora mesta Kežmarok a poslancom Mestského
zastupiteľstva v Kežmarku za rok 2008 - navrhol ich zaradiť do bodu Rôzne
MUDr. Novotný
– navrhol stiahnuť z programu rokovania bod č. 6 pre neúplnosť materiálov
Mgr. Mačko
- navrhol presunúť bod č. 15 pred bod č. 5, nakoľko bod č. 15 má priamy dopad na rozpočet
mesta
* hlasovanie za návrhy p. primátora
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský,
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner
* hlasovanie za návrh MUDr. Novotného
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský,
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner
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* hlasovanie za návrh Mgr. Mačka
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský,
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner

Upravený program rokovania
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 06.11.2008, za
kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce obdobia
4. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v priebehu II. polroka
2008
5. Návrh na odkúpenie technického zhodnotenia nehnuteľného majetku – Nemocnica Dr.
Alexandra, n.o.
6. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 7/2008
7. Návrh na zmenu Organizačného poriadku MsÚ
8. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu
9. Zásady pri ustanovení výšky príspevku na spoločné stravovanie
10. Čiastková zmena Územného plánu obce Kežmarok – Priemyselná zóna pri rakúskej
ceste
11. Zmena zadania ÚPN centrálnej mestskej zóny Kežmarok
12. Zmeny územného plánu obce Kežmarok vyplývajúce z návrhu ÚPN CMZ Kežmarok
13. Územný plán centrálnej mestskej zóny Kežmarok – schválenie
14. Návrh na odpredaj pozemku pod bytovým domom – Vlastníci bytového domu Južná 3,
Kežmarok
15. Návrh na predĺženie doby nájmu – TURSERVIS KST, s. r. o. Bratislava
16. Návrh na úpravu VZN o nájme nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta
17. Návrh na odpredaj a kúpu pozemku HRIVIS Dealing, s. r. o. Galvániho 7/D Bratislava
18. Rôzne – A/ Projekt Cesta
- B/ Návrh na poskytnutie mimoriadnej odmeny zástupcovi primátora mesta
Kežmarok a poslancom Mestského zastupiteľstva v Kežmarku za rok 2008
19. Interpelácie
20. Záver

hlasovanie za upravený program rokovania
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský,
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner
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2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Višňovský, p. Nevlazla
hlasovanie za: 12, proti: 0, zdržal sa: 2,
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Novotný, Rochová,
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch,
zdržali sa: Višňovský, Nevlazla
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner
- za overovateľov zápisnice boli určení : Mgr. Švirloch, p. Hoffmann
- zapisovateľka: Jana Rusnáková
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v
Kežmarku k 6.11.2008, 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 6.11.2008, za kontrolované obdobie
roka 2008 a predchádzajúce obdobia.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský,
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 189 /2008
4. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v priebehu II. polroka
2008
Ing. Gnojčáková
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia finančných
prostriedkov pridelených v rámci rozpočtu mesta, dodržiavania rozpočtovej klasifikácie
a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní – záznam č. 5/2008, vykonanej na
Mestskom úrade, ul. Hlavné nám. č. 1, Kežmarok a v Stacionári - domove sociálnych
služieb s dennou starostlivosťou o deti s postihom, ul. Pod lesom č. 6, Kežmarok, za
kontrolované obdobie roka 2007.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský,
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 190 /2008
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5. Návrh na odkúpenie technického zhodnotenia nehnuteľného majetku od :Nemocnica
Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., Huncovská 42, Kežmarok
Mgr. Mačko
- poukázal na stanovisko finančnej komisie uvedené v návrhu - požiadal o stanoviska
hlavného kontrolóra mesta a Správnej rady Nemocnice, n.o. Kežmarok vo veci súhlasu
s technickým zhodnotením nehnuteľného majetku.
Ing. Gnojčáková
- informovala o svojom stanovisku k predloženému návrhu ako aj o stanovisku auditorky
nemocnice k spôsobu účtovania
- poukázala na to, že v žiadosti o preplatenie je uvedené, že nemocnica investovala
a zhodnotila uvedený nehnuteľný majetok so súhlasom mesta, pričom mesto na to súhlas
nedávalo
Ing. Karpiš
- zdôvodnil zostatkovú sumu technického zhodnotenia vo výške 10 433 232,82 Sk
Ing. Gnojčáková
- požiadala o informáciu ohľadom dostatku voľných zdrojov pre preplatenie technického
zhodnotenia
Ing. Karpiš
- informoval o dostatku voľných zdrojov potrebných na preplatenie
p. Anovčinová
– informovala o stanovisku Správnej rady nemocnice n.o.
MUDr. Šoltysová
– poukázala na to, že napriek ústnym aj písomným výzvam Dozornej rady nemocnice
o predloženie kópií zápisníc z rokovaní Správnej rady, Správna rada nemocnice tak neučinila
p. Anovčinová
- informovala o jej vystúpení v Správnej rade, v ktorom žiadala o doručovanie materiálov
Dozornej rade
– budeme apelovať znova
Mgr. Mačko
- navrhol pre budúcnosť predloženie plánu investícií organizáciami mesta, ktorý by bol
následne zaradený do rozpočtu mesta, aby sme neriešili na konci roka, či máme potrebné
množstvo peňazí v rozpočte
p. primátor
– poukázal na prehľad zhodnoteného majetku uvedený v tabuľke, ktorý prispel k zlepšeniu
stavu nemocnice a zvyšuje hodnotu nemocnice a zároveň súhlasil s návrhom p. Mačka,
nakoľko p. riaditeľ investoval bez súhlasu mesta
p. Nevlazla
- poukázal na dobré vynaloženie prostriedkov pre zhodnotenie nemocnice, dal do pozornosti
uskutočnenie poslaneckého prieskumu dňa 7.11.2008 – na najbližšom zasadnutí MsZ –
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Správa z poslaneckého prieskumu, na základe ktorej sa môžu určiť jasné pravidlá pre
budúcnosť, aby sa tieto veci neopakovali, ako to bolo teraz – poukázal na návrh p. Mačka
p. Anovčinová
– vyjadrila totožné stanovisko s názorom p. Nevlazlu
MUDr. Novotný
- poukázal na obrátenie „garde“ Správnej rady nemocnice voči riaditeľovi nemocnice
- podal informácie z posledného zasadnutia Správnej rady nemocnice bez účasti p. riaditeľa
nemocnice
MUDr. Novotný
– na základe otázky p. poslankyne Rochovej vysvetlil cieľ poslaneckého prieskumu
Mgr. Holopová
– vysvetlila určenie termínu poslaneckého prieskumu, nakoľko prvé dva termíny boli
nevyhovujúce z dôvodu kontroly v nemocnici a pracovných a iných povinností poslancov
Ing. Gnojčáková
- požiadala poslancov o zaviazanie p. ekonóma mesta, aby fin. prostriedky preplatené
nemocnici boli účelovo určené
p. primátor
- oznámil, že spomínané zaviazanie bude v jeho kompetencii
Po diskusii prebehlo hlasovanie za predložený návrh uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e odkúpenie technického zhodnotenia
nehnuteľného majetku, vo výške 10 433 232,82 Sk od Nemocnice Dr. Alexandra
v Kežmarku n. o., Huncovská 42, Kežmarok, IČO 37886436.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 3
za: Anovčinová, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová,
Švedlár, Švirloch, Višňovský
zdržal sa: Figlár, Holopová, Šoltysová
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 191 /2008
Ing. Karpiš
- zdôvodnil predložený návrh - Návrh uznesenia, ktorý bol predložený k zapracovaniu
nákupu technického zhodnotenia, v zmysle prijatého uznesenia bol zmenený na pripomienku
č. 2 k rozpočtovému opatreniu č. 7 /2008.
- Nákup technického zhodnotenia bol pôvodne zaradený v programe rokovania až po návrhu
rozpočtového opatrenia č. 7/2008. Keďže prerokovanie nákupu technického zhodnotenia bolo
presunuté pred návrh rozpočtového opatrenia č. 7/2008, nákup technického zhodnotenia nie je
nutné riešiť samostatným rozpočtovým opatrením.
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6. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 7/2008
p. primátor
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhom, otvoril k bodu diskusiu
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení
spolu.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre
rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 7/2008 podľa predloženého návrhu so
zapracovaním pripomienok č. 1 a č. 2.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský,
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 192/2008
7. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Kežmarku
Ing. Perignáth
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Organizačného poriadku
Mestského úradu v Kežmarku podľa predloženého návrhu.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský,
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 193 /2008
8. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu
p. primátor
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhom – 2 uznesenia, 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
bytov na ul. Gen. Štefánika č. 14 v Kežmarku s uvedenými žiadateľmi:
č.bytu 13
č.bytu 17
č.bytu 19

Marcela Gáborová, Hlavné námestie 86, Kežmarok
Iveta Dolláková, Pod lesom 11, Kežmarok
Emília Vasičáková, Budovateľská 46, Ľubica
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b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s uzavretím zmluvy o nájme bytu č. 32
na ul. Baštová č. 8, Kežmarok s p. Boženou Slaninovou, Severná č. 9, Kežmarok, na
dobu neurčitú.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský,
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 194 /2008a č. 195/2008
9. Zásady pri ustanovení výšky príspevku na spoločné stravovanie
Ing. Višňovský
- poukázal na nestanovenú výšku príspevku v návrhu - prispievanie dvojici – ak má dvojica
príjem nižší ako 9000 ,- Sk
Bc. Hajovská
- nie sú u nás manželia, ktorí by mali nižší dôchodok ako je 9 tis. Sk ( každý dôchodok ,ktorý
je nižší je vyrovnávaný dávkou hmotnej núdzi)
p. primátor
- navrhol škrtnúť v návrhu v kategórii príjem - dvojica položku od 9 001 ,- Sk a ponechať len
položku do 10 000 ,- Sk
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Zásady pri ustanovení výšky príspevku
mesta Kežmarok pre občanov, ktorým mesto organizuje spoločné stravovanie v zmysle
zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský,
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 196 /2008
10. Čiastková zmena územného plánu obce Kežmarok– Priemyselná zóna – pri rakúskej
ceste , schválenie
p. primátor
- otvoril bod, informoval o možnej prezentácii v digitálnej podobe, ktorú má pripravenú Ing.
Faix a požiadal o otázky
Mgr. Mačko
– informoval sa ohľadom projektovania obchvatu mesta Kežmarok v lokalite okolo Tatr.
mliekarne – nedostávame sa tam do nejakej kolízie?
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Ing. Faix
- pri čiastkovej zmene sme vychádzali z toho, že týmto obchvatom zostane enkláva, ktorú nie
je možné priamo dopravne ani infraštruktúrou napojiť – je to v súlade, nekoliduje to
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

I.

prerokovalo

v zmysle § 11 ods.4 písm.c a g zákona č. 369/1990 Zb. návrh „ Čiastkovej zmeny
Územného plánu obce Kežmarok Priemyselná zóna – pri rakúskej ceste“

II.

berie na vedomie
správu o prerokovaní návrhu „Čiastkovej zmeny Územného plánu obce Kežmarok

II.1

Priemyselná zóna – pri rakúskej ceste“

II.2

schválenný návrh „Čiastkovej zmeny Územného plánu obce Kežmarok
Priemyselná zóna – pri rakúskej ceste“je v určenom rozsahu záväzným a smerným
podkladom pre vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné
povolenie
II.3 výsledok preskúmania návrhu „ Čiastkovej zmeny Územného plánu obce
Kežmarok Priemyselná zóna – pri rakúskej ceste“- Krajským stavebným úradom
v Prešove, ako príslušným orgánom územného plánovania vyjadrenom
v stanovisku č. č.j. 2008-1020-02 z 3.10.2008

III.

súhlasí
III.1

IV .
IV.1

s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia
prerokovania návrhu

schvaľuje
návrh „ Čiastkovej zmeny Územného plánu obce Kežmarok Priemyselná zóna – pri
rakúskej ceste“

IV.2

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4/2008 zo dňa 06.11.2008,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť čiastkovej zmeny ÚPN obce

V.

ukladá

V.1

zverejniť záväznú časť „ Čiastkovej zmeny Územného plánu obce Kežmarok
Priemyselná zóna – pri rakúskej ceste“vyvesením naúradnej tabuli mesta
obvyklým spôsobom po dobu 30 dní a doručením dotknutým orgánom
Zodpovedný : Ing. Ladislav Faix
Vedúci OÚPŽPSP
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V.2

V.3

vyhotoviť registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení
„Čiastkovej zmeny Územného plánu obce Kežmarok Priemyselná zóna – pri rakúskej
ceste“a doručiť MVARR SR
Zodpovedný : Ing. Ladislav Faix
Vedúci OÚPŽPSP
Ing. Eva Kelbelová
„ Čiastkovú zmenu Územného plánu obce Kežmarok Priemyselná zóna – pri
rakúskej ceste“, po opatrení schvaľovacou doložkou zaslať spolu s výpisom
u uznesenia MsZ na spoločný stavebný úrad a Krajský stavebný úrad v Prešove

Zodpovedný : Ing. Ladislav Faix
Vedúci OÚPŽPSP
Ing. Eva Kelbelová

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský,
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Švirloch, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 197 /2008
11. Zmena Zadania Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok , schválenie
Ing. Faix
- informoval o predložených návrhoch v bodoch č. 11,12,13
Mgr. Mačko
- informoval sa v súvislosti s ÚPN CMZ ohľadom zvýšenia parkovacích plôch na sídlisku
Juh-havarijná situácia čo sa týka parkovania v celom meste
Ing. Faix
- v rámci prerokovania neriešime ÚPN ako celok – plochy parkovísk, tak ako sú riešené
v ÚPN nie sú riešené v takej podrobnosti – parkoviská sa dajú riešiť v rámci plôch - navrhol
vytypovať plochy, na ktorých sa urobí posúdenie, štúdia a následne projekt, aby sa mohli
parkovacie plochy rozšíriť - informoval o pripravovanom projekte - ul. Bardejovská-Košická
p. primátor
- nakoľko boli podané informácie o bodoch č. 11,12,13 spolu, navrhol hlasovanie za
predložené návrhy uznesení spolu
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

I.

prerokovalo

v zmysle § 11 ods.4 písm.c a g zákona č. 369/1990 Zb. návrh zmeny Zadania
Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok

II.

berie na vedomie

II.1

odôvodnenie zmeny Zadania Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Kežmarok
II.2 schválená zmena Zadania Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok
je v určenom rozsahu podkladom pre vypracovanie návrhu ÚPN CMZ
II.3 výsledok preskúmania zmeny zadania Krajským stavebným úradom
v Prešove, ako príslušným orgánom územného plánovania

III.

súhlasí

III.1

s návrhom zmeny Zadania Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok

IV .

schvaľuje

IV.1

zmenu Zadania pre ÚPN CMZ ,ktoré bolo schválené uzn. MsZ č. 189/2006 zo
dňa 22.8.2006 v rozsahu –požiadavky vyplývajúce z ÚPN obce Kežmarok UO
001 č.20 a 24Zmena predstavuje vynechanie podzemného parkoviska na
severnej strane riešeného územia / požiadavka vyplynula zo stanoviska KPÚ
Prešov/ a nepremiestnenie základnej školy do budovy terajšieho
poľnohospodárskeho učilišťa na ulici Kušnierskej

V.

ukladá

V.1

Výpis z uznesenia o schválení zmeny Zadania Územného plánu centrálnej
mestskej zóny Kežmarok zaslať na Krajský stavebný úrad v Prešove

Zodpovedný : Ing. Ladislav Faix
Vedúci OÚPŽPSP
Ing. Eva Kelbelová
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12. Zmeny Územného plánu obce Kežmarok , ktoré vyplynuli z návrhu Územného
plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok - schválenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

I.

prerokovalo
v zmysle § 11 ods.4 písm.c a g zákona č. 369/1990 Zb. návrh zmien ÚPN obce
Kežmarok , ktoré vyplynuli z návrhu Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Kežmarok

II.

berie na vedomie

II.1

správu o prerokovaní návrhu zmien ÚPN obce Kežmarok , ktoré vyplynuli
z návrhu Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok
schválený návrh zmien ÚPN obce Kežmarok , ktoré vyplynuli z návrhu
Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok je v určenom rozsahu
záväzným a smerným podkladom pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné
povolenie
výsledok preskúmania návrhu zmien ÚPN obce Kežmarok , ktoré vyplynuli z
návrhu Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok Krajským
stavebným úradom v Prešove, ako príslušným orgánom územného plánovania

II.2

II.3

III.

súhlasí

III.1

s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia
prerokovania návrhu zmien ÚPN obce Kežmarok , ktoré vyplynuli z návrhu
Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok

IV .

schvaľuje

IV.1

návrh zmien ÚPN obce Kežmarok , ktoré vyplynuli z Územného plánu
centrálnej mestskej zóny Kežmarok
IV.2 Všeobecné záväzné nariadeniu mesta Kežmarok č. 5/2008 zo dňa 06.11.2008,
ktorým sa vyhlasuje súvisiaca zmena záväznej časti Územného plánu obce
Kežmarok

V.
V.1

ukladá
zverejniť záväznú časť zmien ÚPN obce Kežmarok , ktoré vyplynuli z návrhu
Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok vyvesením na úradnej tabuli
mesta obvyklým spôsobom po dobu 30 dní a doručením dotknutým orgánom
Zodpovedný : Ing. Ladislav Faix
Vedúci OÚPŽPSP
Ing. Eva Kelbelová
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V.2

vyhotoviť registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení zmien ÚPN obce
Kežmarok , ktoré vyplynuli z návrhu Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Kežmarok doručiť MVARR SR
Zodpovedný :
Ing. Eva Kelbelová

V.3 návrh zmien ÚPN obce Kežmarok , ktoré vyplynuli z návrhu Územného plánu
centrálnej mestskej zón Kežmarok po opatrení schvaľovacou doložkou zaslať
spolu s výpisom u uznesenia MsZ na spoločný stavebný úrad a Krajský stavebný
úrad v Prešove

Zodpovedný : Ing. Ladislav Faix
Vedúci OÚPŽPSP
Ing. Eva Kelbelová
13. Územný plán centrálnej mestskej zóny Kežmarok , schválenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

I.

prerokovalo

v zmysle § 11 ods.4 písm.c a g zákona č. 369/1990 Zb. návrh Územného plánu
centrálnej mestskej zóny Kežmarok

II.

berie na vedomie

II.1

správu o prerokovaní návrhu Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Kežmarok
II.2 schválený návrh Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok
je v určenom rozsahu záväzným a smerným podkladom pre vypracovanie
dokumentácie pre stavebné povolenie
II.3 výsledok preskúmania návrhu Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Kežmarok Krajským stavebným úradom v Prešove, ako príslušným orgánom

III.

súhlasí

III.1

s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia
prerokovania návrhu Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok
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IV .

schvaľuje

IV.1

návrh Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok

IV.2

Všeobecné záväzné nariadeniu mesta Kežmarok č. 6/2008 zo dňa 06.11.2008,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Kežmarok

V.
V.1

ukladá
zverejniť záväznú časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok
vyvesením na úradnej tabuli mesta obvyklým spôsobom po dobu 30 dní
a doručením dotknutým orgánom
Zodpovedný : Ing. Ladislav Faix
Vedúci OÚPŽPSP
Ing. Eva Kelbelová

V.2

vyhotoviť registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení
Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok doručiť MVARR SR
Zodpovedný :
Ing. Eva Kelbelová

V.3

Územný plán centrálnej mestskej zóny Kežmarok po opatrení schvaľovacou
doložkou zaslať spolu s výpisom z uznesenia MsZ na spoločný stavebný úrad
a Krajský stavebný úrad v Prešove

Zodpovedný : Ing. Ladislav Faix
Vedúci OÚPŽPSP
Ing. Eva Kelbelová
hlasovanie za predložené návrhy uznesení v bodoch č. 11-13 spolu
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský,
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 198/2008, č. 199/2008 a č. 200/2008
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14. Návrh na odpredaj pozemku pod bytovým domom – Vlastníci bytového domu Južná
3, Kežmarok
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 s ch v a ľ u j e odpredaj pozemku KN-C 800
o výmere 378m2, kultúra zast. plocha, pod bytovým domom súp.č.1506 pre vlastníkov
bytov na ul. Južná 3, Kežmarok za cenu 3,-Sk/m2, v súlade so zákonom č.182/93 Z. z.,
v znení neskorších predpisov, v prepočítaných podieloch uvedených podľa LV č.4044,
menovite pre:
01.Mária Krajníková, Južná 3, Kežmarok
02.Jozef Hossa a Mária r,.Lišáková, Južná 3, Kežmarok
03.Ján Kubaský a Zdenka r.Buchlíková, Južná 3, Kežmarok
04.Jozef Tomaško a Veronika r.Britaňáková, Južná 3, Kežmarok
05.Eduard Kupský a Zdenka r.Jakubečeková, Južná 3, Kežmarok
06.Jozef Mačák a Angela r.Pacigová, Južná 3, Kežmarok
7
07.Viktor Pajak a Jolana r.Smiková, Južná 3, Kežmarok
08.Marián Tropp a Taťjana r.Števonková, Južná 3, Kežmarok
09.Margita Vojtanejová r.Trellová, Južná 3, Kežmarok
10.Ján Šoltýs a Rozália r.Háberová, Južná 3, Kežmarok
11.Iveta Mazureková,r.Hlatká a Viktor Južná 3, Kežmarok
12.Ing.Peter Vojtech a Ing.Brigita r.Schwatrzová, Južná 3, KK
13.Ľudmila Pigerová r.ŠoltýJužná 3, Kežmaropk
14.Mikuláš Kováč a Anna r.Antošová, Južná 3, Kežmarok
15.RNDr Stanislav Pavlarčík a Viera r.Boronová, Južná 3
16.Jozef Rákoci a Helena r.Mačáková, Južná 3, Kežmarok
17.Ladislav Vasilko a Vierka r.Ihnatová, Južná 3, Kežmarok
18.Peter Gura a Anna r.Masarová, Južná 3, Kežmarok
19.František Brežina a Valéria r.Lorinczová, Južná 3, Kežmarok
20.Mária Galdunová, r.Galdunová, Južná 3, Kežmarok
21.Lýdia Bjalončíková r.Krejsová, Južná 3, Kežmarok
22.Eduard Mullár a Alena r. Rurová, Južná 3, Kežmarok
23.Ján Tesár a Anna r.Petečelová, Južná 3, Kežmarok
25.František Čupka a Katarína r.Vojtičková, Južná 3, Kežmarok
26.Michal Rosinský a Jana r.Vojtičková, Južná 3, Kežmarok
27.Ing.Pavol Čižmár a Helena r.Suráková, Južná 3, Kežmarok
28.Milan Nevlazla a Anna r.Belková, Južná 3, Kežmarok
29.Eleonóra Bednarčíková r. Bednarčíková, Južná 3, Kežmarok
30.Ľubomír Tomaško, Južná 3, Kežmarok

7827/245132
7658/245132
7620/245132
7620/245132
7658/245132
658/245132
7620/245132
7620/245132
7658/245132
7658/245132
7620/245132
7658/245132
7658/245132
7807/245132
7620/245132
7658/245132
7620/245132
7620/245132
7658/245132
7658/245132
7620/245132
7620/245132
7658/245132
7827/245132
7620/245132
7724/245132
7670/245132
7702/245132
7646/245132

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Novotný, Rochová,
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský,
zdržal sa: Nevlazla
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner
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Prijaté uznesenie dostalo č. 201 /2008
15.Návrh na predĺženie doby nájmu – TURSERVIS KST, s. r. o. Bratislava
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 s ch v a ľ u j e predĺženie prenájmu lesných
pozemkov KN-C 870/4 a časti ostatných lesných pozemkov podľa rozpisu:
p.č. KN-C 870/4
p.č. KN-E 6569/1
p.č. KN-E 6569/1
p.č. KN-E 6569/1
p.č. KN-E 6569/1
p.č. KN-E 6556/1
p.č. KN-E 6556/1

Chata Zelené Pleso
Generátor a sklad nafty
Turbína - zast.
Vodojem
Prístavok ku skladu nafty
Prístrešok - medzisklad materiálu
Medzisklad dreva Šalvejov prameň

391 m2
106 m2
22 m2
15 m2
32 m2
21 m2
35 m2

o celkovej výmere 622 m2, podľa GP č. 31693598-077/2002 vyhotoveného fi GEOPLAN
spol. s. r. o. Baštova č.6, Kežmarok, Ing. D. Rusiňákom, máj 2002 a GP č. 3169359875/1999 vyhotoveného Ing. J. Maniakom (pozemok pod vodojemom), pre firmu
TURSERVIS KST s.r.o. Záborského 33, 831 03 Bratislava, IČO 31333656, do
31.12.2016, za cenu 90.-Sk/m2/rok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský,
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 202 /2008
16. Návrh na VZN č. 3/2008, ktorým sa schvaľuje Doplnok č. 4 VZN č. 5/1996 o
zásadách prenájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok
Mgr. Mačko
– pripomienka č. 1 – navrhol ošetriť predpisom a určiť kritéria - ak potrebujú školské
zariadenia prenajať priestory v zariadeniach v pôsobnosti mesta ( MsKS ) – zľavy, podmienky
- pripomienka č. 2 - prenájom verejného priestranstva a parkovacie priestory – riešenie pre
budúcnosť – VZN – novela - zvýhodnenie občanov s trvalým bydliskom
p. primátor
- budeme o tom uvažovať
Ing. Perignáthová
- nájom pre organizácie mesta je riešený v bode č. 23, MsKS nie je riešené v tomto VZN,
nakoľko ide hodinové nájmy – môžme uvažovať o doplnení VZN
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Ing. Višňovský
– sumy v eurách – od januára – budeme schvaľovať nový výmer alebo ostane v takej podobe
v akej je pripravený
Ing. Perignáthová
- ostane v tejto podobe
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e VZN č.3/2008, ktorým schvaľuje
Doplnok č. 4/2008/ Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/1996, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/1996 v znení doplnkov č.1/2004, č.2/2004 a č. 3/2005
o zásadách prenájmu
nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta
Kežmarok, podľa predloženého návrhu.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský,
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 203 /2008
17. Návrh na odpredaj a kúpu pozemku HRIVIS Dealing, s. r. o. Galvániho 7/D,
Bratislava
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e
a./
odpredaj novovytvorených parciel č. KN-C 670/55 o výmere 3346 m2 a KN-C 670/57
o výmere 587 m2 - k.ú. Kežmarok za účelom dobudovania obchodného móla pre f.:
Hrivis dealing, s r.o., Galvániho 7, Bratislava IČO : 31375006 za cenu 1600,- Sk/m2. =
26,56 € ( kon.kurz l€ = 30,1260 Sk ). K cene bude pripočítaná DPH.
b./
odkúpenie pozemkov – novovytvorenej parcely KN-C 670/60 o výmere 100 m2, KN-C
670/68 o výmere 1318 m2 a KN-C 803/51 o výmere 2105 m2 podľa predloženého GP
54/2008 – k.ú. Kežmarok od f.: Hrivis dealing, s.r.o., Galvániho 7, Bratislava – IČO
31375006 za cenu 1600,- Sk/m2 bez DPH = 26,56 € ( kon.kurz l€ = 30,1260 Sk )
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský,
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 204/2008
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18. Rôzne
A/ Projekt Cesta
Bc. Hajovská
- informovala o predloženom návrhu
Mgr. Mačko
– doplnil informáciu – ak by mesto neprejavilo záujem , záujem sa presunie inde
Ing. arch. Figlár
- požiadal o informovanie - spolufinancovanie zo strany mesta 3% – na čo budú použité fin.
prostriedky?
Bc. Hajovská
– nebudeme prispievať pre marginalizované skupiny ale pre zamestnancov, ktorí budú
vykonávať odborné poradenstvo
Ing. Perignáth
- informoval o pracovnej náplni komunitných pracovníkov - okrem odborného poradenstva
ide o zabezpečenie ďalších aktivít - spravovanie vo forme osobitného príjemcu, činnosť
s detskými obyvateľmi - práca široká - osobne návrh podporil
MUDr. Novotný
– vyjadril podporu návrhu
Ing. arch. Figlár
– informoval sa ohľadom personálnej otázky v rámci vzniknutých pracovných miest
Bc. Hajovská
– 3 zamestnanci, práca v kancelárii, požadované VŠ vzdelanie v ekonomickej alebo sociálnej
oblasti
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e vstup mesta Kežmarok do projektu
CESTA.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12, proti: 1, zdržal sa: 1
za: Anovčinová, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová,
Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský,
proti: Figlár
zdržal sa: Holopová
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 205/2008
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B/ Návrh na poskytnutie mimoriadnej odmeny zástupcovi primátora mesta Kežmarok
a poslancom
p.primátor
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e mimoriadnu odmenu za rok 2008
zástupcovi primátora mesta Kežmarok podľa predloženého návrhu.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e mimoriadnu odmenu za rok 2008
poslancom Mestského zastupiteľstva v Kežmarku podľa predloženého návrhu.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Nevlazla, Novotný,
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
zdržal sa : Rochová
neprítomní: Gallik, Madeja, Gantnerová, Šišková, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 206/2008 a 207 /2008
C/ Informácie o medzinárodných cyklistických pretekoch
p. primátor
- oboznámil prítomných s ponukou – medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska –
výzva o prejavenie záujmu - mesto Kežmarok etapovým mestom týchto pretekov
- požiadal o vyjadrenie sa k ponuke, bližšie požiadavky a podmienky budú zistené,
rozhodnutie na najbližšom rokovaní MsZ
19. Interpelácie
Mgr. Mačko
- objekt nedostavaného internátu gymnázia - možnosť vstupu mesta do združenej investície s
PSK, ak by sme vedeli nájsť rozumné využitie tohto objektu
p. primátor
– súhlasí s využitím uvedenej možnosti - uviedol zámer využitia objektu – soc. zariadenie pre
týrané matky s deťmi
Mgr. Švirloch
– poďakoval MsÚ a realizátorovi stavby za promtné riešenie okružnej križovatky pri Lidli, za
vyhradenie parkovacích miest pre telesne postihnutých občanov na sídlisku Sever
- informoval sa ohľadom vyznačenia čiar na parkovacích plochách
Ing. Faix
- všetky parkovacie plochy pre verejné parkovanie budú vyznačené, najprv je potrebné
predznačenie - náročné na organizáciu, jedna pätina už v realizácii

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

p. Nevlazla
– poďakovanie – okružná križovatka pri Lidli
- poďakoval TS a mestu Kežmarok za vyriešenie problému okolo gréckokatolíckeho kostola úprava priestranstva
- poukázal na mláky na ul. Gen. Štefánika – upchatá kanalizácia - poďakoval za opravu,
- čistota chodníkov , verejného priestranstva – nárast neporiadku v meste – poukázal na VZN
o upratovaní pred vlastným majetkom
- navrhol - kežmarská chata - podarilo sa vyriešiť zonáciu - preklasifikovanie do 3. zóny,
možná výstavba – vyriešiť chatou
p. primátor
– poukázal na veľký počet stromov a s tým súvisiaci neporiadok ohľadom lístia
- kežmarská chata – zámer – chata - 15-20 lôžok, informoval - o obnovu chaty sa zaujímajú
min. 3 subjekty – oslovíme záujemcov – záujem mesta – vstup majetkom, aby tam mesto
malo stále svoj podiel
MUDr. Novotný
– poukázal na parkovanie pri poliklinike – sanitky nemajú príjazd, požiadal tento problém
vyriešiť
p. Švedlár
– poďakoval za zrealizované vyznačenie čiar na parkovacích plochách
- požiadal o informácie ohľadom telocvične v kasárňach
p. primátor
- informácie ohľadom telocvične v kasárňach - čakáme kedy nám to Ministerstvo obrany
fyzicky odovzdá
Ing. Perignáthová
– očakávame každým dňom odovzdanie do vlastníctva
PhDr. Sabolová
– informovala o zrealizovanej akcii Kvapka ľudskosti, o slávnostnom otvorení akademického
roka 2008/2009 - VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety, Bratislava – alokované
pracovisko Kežmarok
Mgr. Holopová
– Huncovská ul. – poďakovanie za cestu
- poukázala na vyrezaný chodník na ul. Mučeníkov v hornej časti Tatranskej ul. – nebezpečné,
požiadala o opravu

Ing. Faix
- chodník na ul. Mučeníkov - preveríme, budeme informovať
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p. Rochová
– poďakovala MsÚ – odd. ÚP, ŽP, SP za vypočutie požiadaviek občanov, ktoré predniesli
priamo na sídlisku Sever a týkali sa ul. Pod lesom a Severnej
- poukázala na obchodné stredisko na sídlisku Sever – mäsiarstvo a zelenina, ktoré má byť
nahradené zábavným centrom – poprosila o preverenie a poukázala na nesúhlas občanov
súvisiaci s touto zmenou
- informovala sa ohľadom toho, či sa počíta pre budúcnosť s fontánou v meste
- poukázala na zlé osvetlenie – ul. Starý trh – zabezpečenie bezpečnosti
p. primátor
- osvetlenie – v poslednej dobe boli namontované snímače, ktoré sa automaticky zapínajú
podľa intenzity svetla – bude sa to pozorovať cca mesiac, vytypujú sa slabo osvetlené miesta
a potom sa to všetko upraví
Ing. Faix
- informoval o tom, že pokiaľ chce majiteľ na sídlisku Sever prerobiť prevádzku, musí mať na
to stavebné povolenie, stavebné úpravy, ktoré nesúvisia so zmenou užívania vyžadujú súhlasinterpelácia bude preverená
- informoval o zámere, týkajúcom sa fontány – dobudovanie priestoru s fontánou za radnicou
Ing. Višňovský
– starý cintorín – informoval sa v akom štádiu je projekt chodníkov a osvetlenia – poukázal
na potrebnú urýchlenú opravu chodníka od hlavnej brány ku krížu
- železničná stanica – nedôstojný priestor pre okresné mesto
Ing. arch. Figlár
- cintorín - poukázal na vypracovaný pracovný návrh – na odd. výstavby - viac problémov
v súvislosti s chodníkmi, nakoľko ich dvíhajú korene stromov – je to v riešení – potrebné
vyjadrenie pamiatkárov
p. primátor
- priestor železničnej stanice nepatrí mestu, bolo už uskutočnené aj rokovanie so železnicami,
nepodarilo sa to vyriešiť
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20. 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

Mgr. Švirloch

p. Hoffmann

Zapísala: Jana Rusnáková
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