MESTO KEŽMAROK
Kežmarok 11.12.2008

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008
Prítomní: poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:

Ing. Gantnerová
Mgr. Mačko
Ing. Madeja
Mgr. Wagner

Ďalší prítomní:

Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta
Ing. Miroslav Perignáth – prednosta MsÚ
Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta
Ing. Miroslav Karpiš – ved. ekonomického odd. MsÚ
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
Mgr. Vladimír Janček – riaditeľ STZ
Ing. Slávka Miháliková – Spravbytherm s.r.o.
p. Pavol Humeník – Noviny Kežmarok
ostatní hostia
p. Jana Rusnáková – zapisovateľka

Program:
1) Otvorenie
1a) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
2) Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
k 11.12.2008, za kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce obdobia
3) Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v priebehu II. polroka 2008
4) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok pre obdobie I.
polroka 2009
5) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu programového rozpočtu mesta Kežmarok
na roky 2009 – 2011
6) Návrh rozpočtu mesta Kežmarok pre roky 2009 - 2011
7) Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 8/2008
8) Návrh na odpis nerealizovateľných investícii
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9) Informácia o hospodárení Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. –
doplnenie o komentár
10) Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu
11) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov
12) Návrh VZN č. 7/08 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu
všeobecne poskytovaných služieb, podnikania a zamestnanosti
13) Návrh na zriadenie vecného bremena – Východoslovenská distribučná a.s. – Košice +
zrušenie uznesenia (Tesco Storesia, a.s.)
14) Návrh na odpredaj pozemku – Ján Gallo s manželkou, Bardejovská 10, Kežmarok +
zrušenie uznesenia
15) Návrh na prevod majetku športovej haly v kasárňach STZ Kežmarok
16) Návrh na výpožičku časti pozemku Gréckokatolíckej Cirkvi, farnosť Ľubica, Gen.
Svobodu 121
17) Návrh na odkúpenie technického zhodnotenia bytu a odpustenie nedoplatku na nájomnom,
Hl. námestie 64, Kežmarok – Eduard Pompa, Hl. námestie 64, Kežmarok
18) Návrh na odkúpenie technického zhodnotenia bytu, Kostolné námestie č. 12, Kežmarok –
Ester Orinčáková, Kostolné námestie 6, Kežmarok
19) Návrh na odpredaj pozemku – Ján Legutky, Družstevná 48, Malý Slávkov
20) Čiastková zmena a doplnok Územného plánu obce Kežmarok – miestna časť Kamenná
baňa
21) Návrh na obstaranie a montáž pomerových rozdeľovačov tepla
22) Návrh na odpredaj časti pozemku k.ú. Tatranská Lomnica
23) 1. Návrh na zrušenie uznesenia 127/08, S- Drink, s.r.o., Pradiareň 44, Kežmarok
2. Návrh na odpredaj pozemku S – Drink, s.r.o., Pradiareň 44 Kežmarok
24) Návrh na zámenu pozemkov časti Kamenná baňa Kežmarok
25) Kalendárny plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2009 – návrh
26) Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Kežmarku
27) Informácia o postupe prác pri zavedení eura
28) Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech mesta Kežmarok na umiestnenie
verejného osvetlenia na pozemkoch vo vlastníctve Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa Kežmarok
29) Návrh na postúpenie výkonu práva poľovníctva pre ŠL TANAPu
30) Rôzne
31) Interpelácie
32) 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 s vykonaním kontroly NKÚ Prešov v meste Kežmarok, v októbri
a novembri 2008 a jej výsledkom
- informoval o doručenom predvolaní svedka - Úrad justičnej a kriminálnej polície pre
primátora mesta vo veci trestného oznámenia, podaného starostom obce Ľubica „ Nezákonné
krátenie podielových daní Obci Ľubica v prospech Mesta Kežmarok od februára 2008“
- oboznámil prítomných ohľadom stretnutia s fin. skupinou so záujmom pre vstup do
Nemocnice Dr. Alexandra n.o. Kežmarok – predpokladá sa vypracovanie návrhu v priebehu
mesiaca január na zverejnenie výberového konania v súvislosti s prenájmom nemocnice
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Ing. arch. Figlár
- navrhol do bodu Rôzne zaradiť informáciu z poslaneckého prieskumu v Nemocnici Dr.
Alexandra n.o. v Kežmarku zo dňa 7.11.2008
p.primátor
– navrhol informovať o poslaneckom prieskume v bode č. 9 - Informácia o hospodárení
Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o
* hlasovanie o doplnení bodu č. 9 o informácie z poslaneckého prieskumu
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
hlasovanie za predložený program rokovania
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
1a) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Nevlazla, p. Švedlár
hlasovanie za 13: , proti: 0, zdržal sa: 2
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Novotný, Rochová,
Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švirloch, Višňovský
zdržali sa: Nevlazla, Švedlár
neprítomní: Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner

- za overovateľov zápisnice boli určení : p. Rochová, p. Novotný
- zapisovateľka: Jana Rusnáková
2. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku k 11.12.2008, za kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce
obdobia
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 berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 11.12.2008, za kontrolované obdobie
roka 2008 a predchádzajúce obdobia.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenia č. 131/05, 166/05, 167/05, 311/06,
213/07 – pre roky 2009-2010.
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hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 208/2008, 209/2008
p. primátor
- informoval o správe uverejnenej v novinách Korzár v súvislosti s prerozdelením
mimoriadnych odmien poslancom mesta Kežmarok – v tejto súvislosti pre porovnanie
informoval o paušálnych náhradách poslancom v iných mestách - mesto Poprad - 5 000,Sk/ mesačne , Stará Ľubovňa – 2 000,-Sk /mesačne
Ing. Gallik
– v súvislosti s príspevkami uverejnenými v novinách Korzár poukázal aj na príspevok
ohľadom záznamov z rokovaní MsZ v meste Kežmarok – navrhol od januára 2009 priame
vysielanie rokovaní MsZ na internetovej stránke
3. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v priebehu II. polroka
2008
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 berie na vedomie informáciu o výsledku následnej
finančnej kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia bežných a kapitálových výdavkov
a zabezpečovanie procesu verejného obstarávania“ – správu č. 4/2008, vykonanú
v Centre voľného času, ul. Generála Štefánika č. 47, Kežmarok, za kontrolované
obdobie roka 2007.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 210/2008
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok pre obdobie I.
polroka 2009
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 návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta pre obdobie I. polroka 2009.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 211/2008
5. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu programového rozpočtu mesta
Kežmarok na roky 2009 – 2011
Ing. Gnojčáková
- informovala o predloženom návrhu, o úverovej zaťaženosti mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
mesta k návrhu programového rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2009 – 2011.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 212/2008
6. Návrh rozpočtu mesta Kežmarok pre roky 2009 - 2011
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu, o vyhodnotení pripomienok k návrhu rozpočtu mesta
Kežmarok pre roky 2009-2011 - pripomienka č. 1 a č. 2
- na základe pripomienky č. 1 je predložená úprava návrhu 5. uznesenia k rozpočtu na roky
2009-2011 ( zníženie výdavkov na prvok 10.4.3. Zimný štadión a presun čerpania
rezervného fondu na prvok 10.4.5. Športová viacúčelová hala):
5) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie časti rezervného fondu vo
výške 72 826 000,- Sk (2 417 380 €) na financovanie nasledovných kapitálových
výdavkov:

Projekt 7.1.4

Výstavba svetelnej križovatky pri Bille

Prvok 10.4.3

Zimný štadión

Prvok 10.4.5

Športová viacúčelová hala

Prvok 10.4.6

Iné športoviská pri futb. štadióne 2

Podprog 12.2

Mestské lesy

Prvok 12.8.2

Nový cintorín

7 425 000,00 Sk
9 640 000,00 Sk
1 820 000,00 Sk
2 180 000,00 Sk
1 800 000,00 Sk
26 900 000,00 Sk
11 198 000,00 Sk
2 500 000,00 Sk
7 363 000,00 Sk
2 000 000,00 Sk

SPOLU

72 826 000,00 Sk

Prvok 1.2.3

Príprava žiadostí o dotácie

Prvok 7.1.1

Výstavba a rekonštrukcia ciest

Prvok 7.1.2

Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Prvok 7.1.3

Výstavba a rekonštrukcia parkovísk
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246 465,00 €
319 989,00 €
60 413,00 €
72 363,00 €
59 749,00 €
892 916,00 €
371 705,00 €
82 985,00 €
244 407,00 €
66 388,00 €
2 417 380,00 €

p. primátor
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu
p. Nevlazla
– požiadavka z komisie pre ochranu verejného poriadku – zahrnúť do rozpočtu výstavbu
križovatky pri Tatraľane, rekonštrukciu Hradného námestia
PhDr. Sabolová
– poukázala na potrebu riešenia križovatky pri pošte
p. primátor
– v súvislosti s požiadavkami na výstavbu križovatiek a dopravnou situáciou v meste
informoval o zámere, týkajúcom sa vybudovania 2 okružných križovatiek – pri červenom
kostole a pri futbalovom štadióne
- poukázal na osvetlenie priechodoch pre chodcov, na potrebu riešenia križovatky pri Tescu
( zmena značenia hl. cesty )
- križovatky so svetelným znamením – pri Bille, pri pošte, pri Tatraľane - v období
nasledujúcich rokov
Ing. Faix
– informoval o projektových dokumentáciách a objasnil postup prípravných prác v súvislosti
s výstavbou križovatiek ( cesty 1. triedy na hlavnom ťahu )- poukázal na nereálnosť výstavby
3 križovatiek počas roka
PhDr. Kredátus
- informoval sa ohľadom položky terénna soc. práca ( úprava - 500 000,- Sk ) – požiadal o
zdôvodnenie
Ing. Karpiš
- informoval o pôvodnom zámere realizovanom z tejto položky - stredisko osobnej hygieny,
nakoľko sa tento zámer bude realizovať z inej položky, navrhlo sa zrušenie položky
Mgr. Holopová
– poukázala na potrebu rekonštrukcie chodníkov - starý cintorín - nie je zahrnuté v rozpočte,
prvok 12.7.2.– nový cintorín - vyčlenených viac finančných prostriedkov
Ing. Faix
- pre financovanie prác na starom cintoríne v súvislosti s rekonštrukciou chodníkov - možnosť
využitia grantových prostriedkov
Ing. Karpiš
– podstatná časť finančných prostriedkov s rozširovaním ( nové chodníky )

prvok 12.7.2.– nový cintorín súvisí

Mgr. Holopová
– poukázala na čistenie mesta – vyčleniť viac fin. prostriedkov - výsadba, revitalizácia
a údržba zelene
- v súvislosti s rozširovaním verejného osvetlenia – požiadala o osvetlenie parku zozadu
evanj. kostola
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- ocenila športoviská pre mladých ľudí, ale poukázala na nepomer v rozpočte – šport –
kultúra
- prvok 2.1.3. – Kežmarská informačná agentúra – navrhla - pridať 50 tis. Sk – zmeniť systém
a filozofiu fungovania – prerokované v rámci komisie RR, CR, PČ
- apelovala na zabezpečenie základných služieb pre občanov v oblasti kultúry – kino –
efektívnejšie prevádzkovať
p. primátor
– KIA - riešenie zmenou prevádzkovateľa
- informoval o potrebných výdavkoch do oblasti športu - investície * športová hala – KŠA
( kultúrno – športový areál, + zriadenie reštaurácie ) – využívanie nielen na športové aktivity,
ale aj na kultúrne akcie, plesy
* zimný štadión – rekonštrukcia – samotná nosná konštrukcia štadióna, zastaralý systém
chladenia nahradiť novým chladením( ušetrenie energie, bezpečnosť občanov mesta )
- fin. prostriedky v súvislosti so Slov. deaf. výborom padli, informoval o rokovaniach so
SZĽH a požiadanej dotácii
* iné športoviská pri futbalovom štadióne 2 – vybudovanie centra pre mladých lukostrelcov,
miesta pre skejtbord, vybudovanie hokejbalového ihriska ( lokalita ZŠ Dr. Fischera )
*otvoril otázku extraligy – ( rokovania s gen. sponzorom neprebehli, dohrať sezónu so cťou )
- osvetlenie - park zozadu evanj. kostola- možné riešenie, potrebná dohoda s evanj. cirkvou
Ing. Faix
- čistenie mesta – vysvetlil - zvýšenie výdavkov - zimná údržba
MUDr. Novotný
- v súvislosti s rozpočtom mesta potrebné riešiť potrebu výťahu v budove polikliniky
p. primátor
- k potrebe výťahu v budove polikliniky – budeme sa snažiť riešiť tento problém
p. Rochová
– informovala sa ohľadom športoviska na ul. Toporcerovej, nakoľko nie je zahrnuté
v rozpočte mesta pre roky 2009-2011
- informovala o pripomienke Komisie mládeže a športu – prvok 10.6.grantový systém na
podporu športu - komisia odporučila zvýšiť pôvodné čiastky ( považované voči športovým
klubom za demotivačné) z dôvodu plynulejšieho prechodu výšky dotácií hlavne v r.2009 voči
r.2008 s predpokladom postupného prechodu zvyšných športových klubov do MŠK.
Ing. Karpiš
- k pripomienkam komisií - pripomienky komisii boli prerokované, nakoľko komisie
navrhovali ďalšie zvyšovanie výdavkov, ich návrhy neboli zahrnuté do rozpočtu pre potrebu
kresania výdavkov
- k športovým dotáciám - poukázal na vôľu mesta pomôcť formou dotácií - dotácie nie sú
nárokovateľné
PhDr. Kredátus
- poukázal na odlišné kritéria pre MŠK a podmienky vo VZN č. 6/2005
Ing. Gnojčáková
– na dotácie nie je právny nárok, suma je alikvotne postačujúca
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p. primátor
- športovisko na ul. Toporcerovej – snaha posunúť ďalej formou projektu
p. Švedlár
– navrhol - počas roka pri uvoľnení fin. prostriedkov - pomôcť kultúre – podpora kultúrneho
leta – požiadavka - oprava - javiska
p. primátor
– kultúra – amfiteáter 4 mil. Sk ( r. 2010) – požiadavky pre splnenie podmienok na
vystupovanie skupín ( sprchy, WC )
Ing. Višňovský
– poukázal na neefektívne využitie MHD, navrhol – menšie autobusy v častejších
intervaloch
- informoval sa o možnosti osadenia kamerového systému na sídlisku Juh
Ing. Slota
– informoval o osadení kamery na sídlisku Sever 4, poukázal na otázku nevysporiadania
pozemkov na sídlisku Juh – z tohto dôvodu nie je možné osadenie kamerového systému
Ing. Faix
– MHD – pre priblíženie potrieb k občanom - podnety na zmenu potrebné predložiť na
rokovania s prepravcom
Z diskusie vyplynula pripomienka č. 3, následne prebehlo hlasovanie za zapracovanie
pripomienky č. 3 do predloženého návrhu.

Pripomienka č. 3:
Navrhovateľ: Mgr. Sylvia Holopová, pripomienka podaná priamo na rokovaní MsZ
Bežné výdavky v tis. Sk - rok 2009:
Názov položky

Kód
položky

Prvok 2.1.3

Kežmarská informačná agentúra

Prvok 10.4.5

Športová viacúčelová hala

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

400
4 361

SPOLU

50
-50
0

450
4 311

Bežné výdavky v € - rok 2009:
Názov položky

Kód
položky

Prvok 2.1.3

Kežmarská informačná agentúra

Prvok 10.4.5

Športová viacúčelová hala

SPOLU

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

13 278
144 759

1 660
-1 660
0

Odôvodnenie:
Je potrebné zvýšiť sumu na informačnú agentúru a nájsť niekoho, kto bude túto činnosť
vykonávať kvalitne. Zvýšenie je navrhnuté na úkor programu šport.
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14 938
143 099

* hlasovanie za zapracovanie pripomienky č. 3 do predloženého návrhu
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 2
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Nevlazla, Novotný, Sabolová,
Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
zdržali sa: Kredátus, Rochová
neprítomní: Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Pripomienka č.3 bola Mestským zastupiteľstvom schválená
* hlasovanie za zapracovanie pripomienok č. 1 a č. 2 do predloženého návrhu
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Pripomienky č.1,2 boli Mestským zastupiteľstvom schválené
Po hlasovaní za zapracovanie pripomienok č. 1,2,3 do predloženého návrhu
hlasovanie za predložený návrh uznesenia

prebehlo

1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje prijatie úveru vo výške 28 000
tis. Sk (929 430 €) na financovanie výstavby nájomného bytového domu Košická
11,13,15 v Kežmarku, so začiatkom výstavby v roku 2009.
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje prijatie úveru vo výške 21 000
tis. Sk (697 073 €) na financovanie výstavby nájomného bytového domu Košická
17,19 v Kežmarku, so začiatkom výstavby v roku 2010.
3) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozpočet mesta Kežmarok pre rok
2009 podľa predloženého návrhu so zapracovaním pripomienok č. 1,2,3.
4) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu mesta
Kežmarok pre roky 2010 - 2011 podľa predloženého návrhu.
5) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie časti rezervného fondu vo
výške 72 826 000,- Sk (2 417 380 €) na financovanie nasledovných kapitálových
výdavkov:

Projekt 7.1.4

Výstavba svetelnej križovatky pri Bille

Prvok 10.4.3

Zimný štadión

Prvok 10.4.5

Športová viacúčelová hala

Prvok 10.4.6

Iné športoviská pri futb. štadióne 2

Podprog 12.2

Mestské lesy

Prvok 12.8.2

Nový cintorín

7 425 000,00 Sk
9 640 000,00 Sk
1 820 000,00 Sk
2 180 000,00 Sk
1 800 000,00 Sk
26 900 000,00 Sk
11 198 000,00 Sk
2 500 000,00 Sk
7 363 000,00 Sk
2 000 000,00 Sk

SPOLU

72 826 000,00 Sk

Prvok 1.2.3

Príprava žiadostí o dotácie

Prvok 7.1.1

Výstavba a rekonštrukcia ciest

Prvok 7.1.2

Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Prvok 7.1.3

Výstavba a rekonštrukcia parkovísk

246 465,00 €
319 989,00 €
60 413,00 €
72 363,00 €
59 749,00 €
892 916,00 €
371 705,00 €
82 985,00 €
244 407,00 €
66 388,00 €
2 417 380,00 €

6) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie fondu rozvoja bývania vo
výške 1 072 204,25 Sk (35 590,66 €) na financovanie podprogramu 14.1. výstavba
nájomných bytov.
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7) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje peňažný vklad Mesta Kežmarok
do spoločnosti SKI PARK Mestský hokejový klub Kežmarok, s.r.o. formou
prevzatia záväzku na nový vklad vo výške 8 000 000,- Sk ( 265 551 € ).
8) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje finančný transfer vo výške
6 000 000,- Sk ( 199 164 € ) spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. na
prefinancovanie výskumu geotermálnej energie ako ďalší peňažný vklad
nezvyšujúci základné imanie spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o..
hlasovanie za predložené návrhy uznesení – spolu 1-8
za: 13 proti: 0, zdržal sa: 2
za: Anovčinová, Figlár, , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Sabolová
Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
zdržali sa: Gallik, Rochová
neprítomní: Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č.
213/2008,214/2008,215/2008,216/2008,217/2008,218/2008,219/2008,220/2008
7. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 8/2008
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu, o pripomienke č. 1 k predloženému návrhu
Mgr. Švirloch
– informoval sa ohľadom návrhu na úpravu rozpočtu – položka – nová internetová stránka
( - 60 000,- Sk )
Ing. Bodnárová
- zdôvodnila – návrh úpravy rozpočtu - navrhovaná úprava v položke bežné výdavky –
propagácia - nová internetová stránka ( ušetrené - 60 000,- Sk ), v kapitálových výdavkoch
( kežmarská televízia + 60 000,- Sk - zakúpenie nového počítača a príslušného softvérového
vybavenia nevyhnutného pre kvalitné spracovávanie Kežmarského magazínu pre odosielanie
magazínu na internetovú stránku mesta Kežmarok )
Ing. Perignáthová
– požiadala o technickú úpravu v návrhu – kapitálové výdavky – položka – Technické službyrekonštrukcia budov - škrtnúť - výmena okien
* hlasovanie za zapracovanie pripomienky č 1. do predloženého uznesenia
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok
pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 8/2008 podľa predloženého návrhu so
zapracovaním pripomienky č. 1
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu splatnosti finančnej
výpomoci poskytnutej spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. vo výške 900 tis. Sk na
základe uznesenia MsZ č. 35/2008 na 31.12. 2011.
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hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
zdržal sa: Holopová
neprítomní: Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 221/2008 , 222/2008
p. primátor
- informoval o rozšírení výroby f. Treves – výstavba haly na výrobu sedačiek – nové
pracovné miesta
8. Návrh na odpis nerealizovateľných investícii
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 odpis nasledovných projektových
dokumentácií:
- projektová dokumentácia Hlboká dolina v hodnote 653 274,- Sk (21 685 €),
- úvodný projekt JUH II v hodnote
713 815,- Sk (23 694 €),
- projektová dok. JUH III v hodnote 261 801,- Sk (8 690 €)
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný,
Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch
neprítomní: Gantnerová, Madeja, Mačko, Višňovský , Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 223/2008
9. Informácia o hospodárení Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. –
doplnenie o komentár, informácie s poslaneckého prieskumu v Nemocnici Dr. Alexandra
n.o. v Kežmarku
p. primátor
- otvoril k bodu diskusiu
Mgr. Holopová
– informovala prítomných so zameraním poslaneckého prieskumu 1. skupiny poslancov - na
Riaditeľstve Nemocnice Dr. Alexandra, n.o. v Kežmarku
1. zakladacia listina Nemocnice Dr. Alexandra, n.o. vrátane zmien a doplnkov
2. audítorské správy za roky 2005,2006,2007
3. ISO normy 9001 a IWA 2001 a audit vykonaný v dňoch 27. – 29. 2008
4. hospodárenie nemocnice od 1.1 – 31.9.2008
5. súčasná personálna otázka
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- oboznámila prítomných so správou vyplývajúcou s poslaneckého prieskumu a následným
odporučením k jednotlivým bodom
PhDr. Sabolová
– informovala prítomných so zameraním poslaneckého prieskumu 2. skupiny poslancov - na
oddeleniach Nemocnice Dr. Alexandra, n.o. v Kežmarku
1. priestorové a materiálne vybavenie oddelení
2. personálne zabezpečenie jednotlivých oddelení
3. problémy na jednotlivých oddeleniach
4. prípadná pomoc mesta nemocnici
- oboznámila s výsledkom prieskumu 2. skupiny poslancov
- v závere obe poslankyne skonštatovali, že nemocnica disponuje peknými priestormi,
špičkovým technickým vybavením, ako nedostatok poukázali na malý počet kmeňových
lekárov, predovšetkým na chirurgickom a internom oddelení a na ARO
MUDr. Novotný
– poukázal na cieľ poslaneckého prieskumu - pomôcť nemocnici a zmapovať situáciu
v nemocnici tak, aby poslanci mali o chode tohto zariadenia vlastný obraz
p. primátor
– mamograf - po rokovaniach - do konca januára
MVDr. Klíma
– poukázal na uskutočnenie poslaneckého prieskumu v čase neúčasti vedenia nemocnice
- informoval o prehľade vývoja zmluvných vzťahov – VšZP – zaslané ministrovi
zdravotníctva
- informoval o stanovisku k výsledku poslaneckého prieskumu k jednotlivým bodom záznamu
a poukázal na to , čo konštatované nebolo
- nesúhlasil s konštatovaním, že nemocnica má málo lekárov – vinou nezazmluvnených
výkonov od VšZP si nemocnica nemôže dovoliť zamestnávať lekárov na plný pracovný
úväzok, musí ich mať zazmluvnených externe
- vyjadril sa aj k tomu, že odchod lekárov je celorepublikový problém
- informoval o obnove techniky a vybavenia o 41% oproti roku 2005 ( 82% zastaranej
techniky )
- poukázal na najväčší problém, ktorý spočíva v nezazmluvnených výkonoch najväčšej
poisťovne – VšZP - snaha rokovať je ako zo strany mesta, tak zo strany vedenia nemocnice
- informoval o rokovaniach o zazmluvnení výkonov ostatnými poisťovňami, verí aj v dohodu
so VšZP, ale jej rozsah sa nedá ešte odhadnúť
- poukázal na postavenie nemocnice v systéme poskytovateľov - hodnotenie oproti r. 2004
( 96. priečka ), teraz 25. miesto
- informoval o zmenách, ktoré sa uskutočnia od 1.1. 2009 – chirurgické odd. – nástup lekárov
- v jednaní s poisť. Dôvera – uvoľnený limit na klasickú operatívu, rozbehne sa čiastočná
ortopédia
- poďakoval – p. primátorovi, KTV za uverejnený spot
- poukázal na dopady na existenciu nemocnice šírením poplašných správ, spôsobujúcich
všeobecné ohrozenie
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- na požiadavku p. primátora informoval prítomných ohľadom mamografu - prebiehajú testy
omietok a muriva – radiácia - pripravené 3 miestnosti pre kontrolné orgány, personál –
laborantka – stredný zdravotnícky personál, objasnil paxový systém – špecialisti
Mgr. Holopová
– informovala o čerpaní podkladov k poslaneckému prieskumu aj v otázke personálnej
pracovníčkami nemocnice
Ing. Višňovský
– podobne ako MUDr. Novotný informoval o zámere poslaneckého prieskumu – zoznámenie
sa s aktuálnou situáciou, zdroj pre ďalšie informácie , počet pracujúcich lekárov bol uvedený
na základe informácií od lekárov, poukázal na častejšie návštevy nemocnice zo strany
poslancov mesta
p. primátor
- informoval o možnosti prenájmu nemocnice za určitých podmienok, ktoré určí mesto –
informoval o 2 silných spoločnostiach, ktoré o prenájom prejavili záujem
Po diskusii prebehlo hlasovanie za predložené návrhy uznesení
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informácie o dosiahnutom
hospodárskom výsledku Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. za
obdobie január - september 2008 a vykonanom poslaneckom prieskume.
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku žiada riaditeľa Nemocnice Dr. Vojtecha
Alexandra v Kežmarku n.o. o predloženie reálneho vyrovnaného rozpočtu na rok
2009 spolu s popisom opatrení, ktorými sa to podarí zabezpečiť do konca marca
2009.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 2
za: Gallik, Figlár, Hoffmann, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková,
Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
zdržali sa: Anovčinová, Holopová
neprítomní: Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 224/2008/, 225/2008
10. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu
p. primátor
- informoval o predloženom i o doplňujúcom návrhu z bodu č. 10, o predloženom návrhu
z bodu č. 11
p. Melikant
– doplnil informácie v súvislosti s nájomcami, u ktorých Spravbytherm s.r.o. eviduje
nedoplatok
Ing. Gnojčáková
– v súvislosti s nedoplatkami apelovala na plnenie podmienok nájomnej zmluvy nájomcami
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a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme
bytov:
1. byt č. 16, ul. Gen. Štefánika č. 14, Kežmarok s p. Máriou Madejovou, P. J. Šafárika
č. 16, Kežmarok, na dobu 1 roka.
2. byt č. 26, ul. Baštová č. 8, Kežmarok s p. Annou Slovíkovou, Tatranská č. 1,
Kežmarok na dobu neurčitú.
b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme
bytu č. 27 na ul. Gen. Štefánika č. 14 v Kežmarku so žiadateľom: Alena Petrenková,
Východná 355.
11. Návrh na predĺženie doby nájmu bytov
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie doby nájmu bytov nájomcom,
uvedeným v návrhu.
Doba nájmu bytov sa predĺži nájomcom, ktorí nemajú žiadne nedoplatky.
Nájomcom, u ktorých Spravbytherm s.r.o. eviduje nedoplatok, dobu nájmu bytov
predĺžiť až po uhradení nedoplatku a to najneskôr do 29.12.2008 a 29.01.2009.
Nájomcom na ul. Gen. Štefánika č. 14 sa doba nájmu predlžuje o 1 rok, nájomcom na
ulici Košická č. 12 o 3 roky.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení – spolu v bodoch č. 10 a č. 11
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gallik, Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 226/2008, 227/2008, 228/2008
12. Návrh VZN č. 7/08 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu
všeobecne poskytovaných služieb, podnikania a zamestnanosti
Ing. Bodnárová
- informovala o predloženom návrhu, vyhodnotení pripomienkového konania k návrhu
Ing. Gnojčáková
– vzhľadom na zmenu zákona je potrebné pripomienky doplniť do návrhu VZN
Mgr. Švirloch
– informoval sa ohľadom rozdelenia fin. prostriedkov pre rozdelenie do jednotlivých komisí
1.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje VZN č. 9/2004 O poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania
a zamestnanosti a jeho doplnku č.1 k VZN č.9/2004
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2.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa ustanovenia §6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaĺuje
Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na
podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti so zapracovaním
týchto zmien a doplnkov:
V čl.5 bod 8
bod a) pôvodný text: „výšku a účel použitia poskytnutej dotácie“ nahradiť textom
„jednoznačne, písomne vymedzený účel, na ktorý sa dotácia poskytuje“
bod b) pôvodný text „vyhradenie práva kontroly efektívnosti využitia finančných
prostriedkov mestom Kežmarok “ nahradiť textom „výška poskytnutej dotácie“.
Pôvodný text presunúť do bodu d)
bod c) pôvodný text „vylúčenie použitia poskytnutej dotácie na “ nahradiť textom
“splnenie podmienok na poskytnutie dotácie ustanovených zákonom 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, §8a ods.3.4.5“. Pôvodný text presunúť do
bodu d). Texty ostatných bodov ostanú nezmenené, dôjde k posunutiu označenia až po
písmeno g).
Čl.6 bod 1 a) za obchodné meno dopĺniť „doklad o registrácii v príslušnom registri“ a
„Stanovy združenia s vyznačením ich registrácie na Ministerstve vnútra SR“
Čl.6 bod 1 b) za „meno a priezvisko“ doplniť „doklad o registrácii v príslušnom
registri“
Čl.11 bod 1 namiesto výrazu „ v inej kapitole“ použiť výraz „ v inom programe“.
V čl. 5 bod 6 opraviť gramaticky správne slovo“ spolufinancovania“
V čl.6 opraviť číslovanie, zmeniť č. „3“ na „2“
hlasovanie za predložené návrhy uznesení – spolu
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Figlár, Hoffmann, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová, Šišková, Šoltysová,
Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Anovčinová, Gallik, Gantnerová, Holopová , Madeja, Mačko, Sabolová,
Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 229/2008, 230/2008
13. Návrh na zriadenie vecného bremena – Východoslovenská distribučná a.s. – Košice +
zrušenie uznesenia (Tesco Storesia, a.s.)
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
bremeno – el.prípojka TESCO-KK )

z r u š u j e uznesenie č. 185/2008 ( Vecné
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e zriadenie vecného bremena
v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31-Košice IČO :
36 599 361 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.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení – spolu
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Figlár, Hoffmann, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Šoltysová,
Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Anovčinová, Gallik, Gantnerová, Holopová , Madeja, Mačko, Šišková Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 231/2008, 232/2008
14.Návrh na odpredaj pozemku – Ján Gallo s manželkou, Bardejovská 10, Kežmarok +
zrušenie uznesenia
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku z r u š u j e uznesenie č. 124/2008 ( Gallo s manž.
– Kežmarok )
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku, časť parcely
KN-C 5052/57 a to novovytvorenú parcelu KN-C 5052/371 – ostatná plocha o výmere 91
m2 podľa GP 233/2008 - k.ú. Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pre
Ing.Petru Gallovú, Bardejovská 10, Kežmarok a Jána Galla , Záhradná 15, Veľká
Lomnica za cenu 390,- Sk/m2 (= 12,95 €/m2 konv.kurz : 1 € = 30,1260 Sk ) za
podmienky, že bude zriadené vecné bremeno v prospech mesta Kežmarok na existujúce
verejné osvetlenie na pozemku a preložená uličná vpusť na náklady žiadateľa.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení – spolu
za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Rochová, Sabolová,
Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gallik, Gantnerová, Madeja, Mačko, Novotný, Šišková, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 233/2008, 234/2008
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15.Návrh na prevod majetku športovej haly v kasárňach STZ Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e prevod majetku mesta Kežmarok
– športovej haly č.s.2250 na par. 1938/20 o výmere 1457 m2, v objekte delostreleckých
kasárni Kežmarok do správy Správe telovýchovných zariadení Kežmarok, príspevková
org. mesta podľa predloženého návrhu.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Rochová, Sabolová,
Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gallik, Gantnerová, Madeja, Mačko, Novotný, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 235/2008
16.Návrh na výpožičku časti pozemku Gréckokatolíckej Cirkvi, farnosť Ľubica, Gen.
Svobodu 121
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e výpožičku časti pozemku p. č. KN-C
1095/5 ost.pl. k. ú. Kežmarok od Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Ľubica, ul. Gen.
Svobodu 121 v okolí kostola na Hviezdoslavovej ulici v Kežmarku z dôvodu užívania
časti pozemku ako verejného priestranstva a parkoviska pre Mesto Kežmarok, na
obdobie 60 rokov.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Rochová, Sabolová,
Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gallik, Gantnerová, Madeja, Mačko, Novotný, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 236/2008
17.Návrh na odkúpenie technického zhodnotenia bytu a odpustenie nedoplatku na
nájomnom, Hl. námestie 64, Kežmarok – Eduard Pompa, Hl. námestie 64, Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e odkúpenie technického zhodnotenia
bytu Hlavné námestie č. 64 v Kežmarku - plynofikácie v hodnote 93 200.-Sk od
bývalého nájomcu Eduarda Pompu, bytom Hlavné námestie 64 Kežmarok.
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hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gallik, Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 237/2008
18.Návrh na odkúpenie technického zhodnotenia bytu, Kostolné námestie č. 12,
Kežmarok – Ester Orinčáková, Kostolné námestie 6, Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odkúpenia technického
zhodnotenia -plynofikácie bytu v objekte Kostolné námestie č.12 v Kežmarku vo výške
41 800.-Sk za zostatkovú cenu od Ester Orinčákovej bytom Kostolné námestie č.6,
Kežmarok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gallik, Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 238/2008
19.Návrh na odpredaj pozemku – Ján Legutky, Družstevná 48, Malý Slávkov
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e odpredaj časti pozemkov a to :
z parcely KN-E 5412/1 diel „2“ o výmere 864 m2 pričleneného do novovytvorenej
parcely KN-C 5412/3 – TTP o celkovej výmere 864 m2, diel „3“ o výmere 1352 m2
pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 5412/4 – TTP o celkovej výmere 1352 m2
a z parcely KN-E 5413 diel „8“ o výmere 9624 m2 pričleneného do novovytvorenej
parcely KN-C 5413/2 – TTP o celkovej výmere 9624 m2 – k.ú. Kežmarok za účelom
zriadenia skládky sypkých stavebných materiálov ( štrk, piesok a iné ), pre Jána
Legutkého, Družstevná č. 48,Malý Slavkov, za cenu 150,-Sk /m2 ( t.j. 4,98 €/m2 ,
konverzný kurz : 1€ = 30,1260 Sk ).
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12, proti: 0, zdržal sa: 2
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Sabolová, Šišková, Švedlár, Višňovský
zdržali sa: Šoltysová, Švirloch
neprítomní: Gallik, Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 239/2008
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20. Čiastková zmena a doplnok Územného plánu obce Kežmarok – miestna časť
Kamenná baňa
Ing. Faix
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

I.

prerokovalo

v zmysle § 11 ods.4 písm.c a g zákona č. 369/1990 Zb. návrh Čiastkovej zmeny
a doplnku ÚPN obce Kežmarok –miestna časť Kamenná baňa

II.
II.1
II.2

II.3

berie na vedomie
správu o prerokovaní návrhu Čiastkovej zmeny a doplnku ÚPN obce
Kežmarok –miestna časť Kamenná baňa
schválenný návrh Čiastkovej zmeny a doplnku ÚPN obce Kežmarok –
miestna časť Kamenná baňa je v určenom rozsahu záväzným a smerným
podkladom pre vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné
povolenie
výsledok preskúmania návrhu Čiastkovej zmeny a doplnku ÚPN obce
Kežmarok –miestna časť Kamenná baňa - Krajským stavebným úradom
v Prešove, ako príslušným orgánom územného plánovania

III.

súhlasí

III.1

s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia
prerokovania návrhu Čiastkovej zmeny a doplnku ÚPN obce Kežmarok –
miestna časť Kamenná baňa

IV .

schvaľuje

IV.1

návrh Čiastkovej zmeny a doplnku ÚPN obce Kežmarok –miestna časť
Kamenná baňa

IV.2

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2008 zo dňa 11.12.2008,
ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Čiastkovej zmeny a doplnku ÚPN obce Kežmarok
–miestna časť Kamenná baňa

V. ukladá
V.1

zverejniť záväznú časť Čiastkovej zmeny a doplnku ÚPN obce Kežmarok –
miestna časť Kamenná baňa vyvesením na úradnej tabuli mesta obvyklým
spôsobom po dobu 30 dní a doručením dotknutým orgánom
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Zodpovedný : Ing. Ladislav Faix
Vedúci OÚPŽPSP
Ing. Eva Kelbelová
V.2

vyhotoviť registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení
Čiastkovej zmeny a doplnku ÚPN obce Kežmarok –miestna časť Kamenná baňa
a doručiť MVARR SR
Zodpovedný :
Ing. Eva Kelbelová
V.3 Čiastkovú zmenu a doplnok ÚPN obce Kežmarok –miestna časť Kamenná
baňa , po opatrení schvaľovacou doložkou zaslať spolu s výpisom u uznesenia
MsZ na spoločný stavebný úrad a Krajský stavebný úrad v Prešove

Zodpovedný :
Ing. Eva Kelbelová

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová,
Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Figlár, Gallik, Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 240/2008
21. Návrh na obstaranie a montáž pomerových rozdeľovačov tepla
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo
v Kežmarku nesúhlasí s namontovaním pomerových
rozdeľovačov tepla pre rozpočítavanie množstva dodaného tepla v bytoch vo vlastníctve
Mesta Kežmarok, ktoré sa nachádzajú v bytových domoch, ktorých výlučným
vlastníkom je Mesto Kežmarok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 8, proti: 0, zdržal sa: 6
za: Figlár, Hoffmann, Kredátus, Nevlazla, Novotný Sabolová, Šišková, Švedlár
zdržali sa: Anovčinová, Holopová, Rochová, Šoltysová, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gallik, Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 241/2008
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22. Návrh na odpredaj časti pozemku k.ú. Tatranská Lomnica
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj časti pozemku (z dôvodu
majetkovoprávneho usporiadania) z parcely KN-E 6555/108 diel „7“ o výmere 127m2
pričlenený k parcele KN-C 416/2 a diel „12“ o výmere 117m2 pričlenený
k novovytvorenej percele KN-C 416/8 pre v podiele 6613/26333 pre Ing.Pavla Fabiana,
bytom Kežmarské žľaby 4, Vysoké Tatry, v podiele 6613/26333, pre Floriána Kováča
a manž.Máriu Kováčovú rod.Jarošovú, bytom Kežmarské Žľaby 4, Vysoké Tatry, v
podiele 9454/26333 a pre Barbaru Chovancovú, rod.Wróbel, bytom Kežmarské Žľaby
4, Vysoké Tatry v podiele 10266/26333, podľa geometrického plánu č.1011/2008, ktorý
vyhotovil AGROGEOREAL, Chrapčiakova 5, S.N.Ves - Pavol Olšavský, za navrhovanú
cenu pozemku 100,-Sk/m2 (3,31 €/m2 ).
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj časti pozemku(z dôvodu
majetkovoprávneho usporiadania) z parcely KN-E 6555/108 diel „8“ o výmere 60m2
pričlenený k parcele KN-C 416/3 a diel „14“ o výmere 41m2 prečlenený
k novovytvorenej parcele KN-C 416/10 pre Floriána Kováča s manželku Máriu
rod.Jarošovú, bytom Kežmarské Žľaby 4, Vysoké Tatry, podľa geometrického plánu
č.1011/2008, ktorý vyhotovil AGROGEOREAL, Chrapčiakova 5, S.N.Ves - Pavol
Olšavský, za navrhovanú cenu pozemku 100,-Sk/m2 ( 3,31€/m2 ).
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj časti pozemku (z dôvodu
majetkovoprávneho usporiadania) z parcely KN-E 6555/108 diel „17“ o výmere 58m2
pričlenený k novovytvorenej parcele KN-C 416/13, diel „13“ o výmere 37m2 pričlenený
k novovytvorenej parcele KN-C 416/9 a diel „11“ o výmere 21m2 pričlenený
k novovytverenej parcele KN-C 416/7, pre Barbaru Chovancovú, rod.Wróbel, bytom
Kežmarské Žľaby 4, Vysoké Tatry. podľa geometrického plánu č.1011/2008, ktorý
vyhotovil AGROGEOREAL, Chrapčiakova 5, S.N.Ves - Pavol Olšavský, za navrhovanú
cenu pozemku 100,-Sk/m2. (3,311€/m2 ).
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj časti pozemku (z dôvodu
majetkovoprávneho usporiadania) z parcely KN-E 6555/108 diel „10“ o výmere 23m2
pričlenený k novovytvorenej parcele KN-C 416/6, časť z parcely KN-E 6555/103 diel „4“
o výmere 5m2 pričlenených k novovytvorenej parcele KN-C 416/6, časť parcely KN-E
6555/4 diel „1“o výmere 16m2 pričlenený k novovytvorenej parcele KN-C 416/5 a časť
pozemku z parcely KN-E 6555/108 diel „9“ o výmere 12m2 pričlenený k novovytvorenej
parcele KN-C 416/5, pre Ing.Pavla Fabiána, bytom Kežmarské Žľaby 4, Vysoké Tatry,
podľa geometrického plánu č.1011/2008, ktorý vyhotovil AGROGEOREAL,
Chrapčiakova 5, S.N.Ves - Pavol Olšavský, za navrhovanú cenu pozemku 100,-Sk/m2
(3,31€/m2 ).Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk
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hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gallik, Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 242/2008, 243/2008, 244/2008, 245/2008
23. 1. Návrh na zrušenie uznesenia 127/08, S- Drink, s.r.o., Pradiareň 44, Kežmarok
2. Návrh na odpredaj pozemku S – Drink, s.r.o., Pradiareň 44 Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
- po zdôvodnení navrhla z predloženého návrhu vypustiť vetu - Predaj realizovať po
zosúladení zámerov v území a odsúhlasení čiastkovej zmeny ÚPN Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku z r u š u j e uznesenie č. 127/2008 zo dňa 03.07.2008
– odpredaj pozemku pre spoločnosť S – DRINK, s.r.o., Pradiareň 44, Kežmarok, IČO
36455822.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj pozemku KN-C 3296/5 výmere
12 262m2, k.ú. Kežmarok pre spoločnosť S-DRINK, s.r.o., Pradiareň 44, Kežmarok,
IČO: 36455822, za cenu 660, Sk/m2 ( 21,91 €/m2 )bez DPH za podmienky, že kupujúci –
SDRINK, s.r.o., Pradiareň 44, Kežmarok, IČO: 36455822, sa v zmluve o budúcej zmluve
zaviaže, že po ukončení výstavby miestnych komunikácií na predmetných pozemkoch
bezodplatne prevedie do vlastníctve Mesta Kežmarok vybudované miestne komunikácie
a pozemky pod nimi. Zmluvu o bezodplatnom prevode uzavrie s kupujúcim do 60 dní od
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na miestne komunikácie.
Konverzný kurz 1€ = 30,126 SKK.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gallik, Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 246/2008, 247/2008
24. Návrh na zámenu pozemkov v časti Kamenná baňa, Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zámenu časti pozemku KN-C3296/5 diel
„3“ o výmere 16m2, ktorého vlastníkom je Mesto Kežmarok, za časť pozemku KN-C
3296/104 diel „6 o výmere 16m2, ktorého vlastníkom je Pavol Kruk, Ľubovnianská 14,
Bratislava.
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zámenu časti pozemku KN-C3296/5 diel
„2“ o výmere 19m2, ktorého vlastníkom je Mesto Kežmarok, za časť pozemku KN-C
3296/102 diel „5 o výmere 19m2, ktorého vlastníkom je Patrik Ugray a manželka Lenka
Ugrayová, Záhradná 5, Kežmarok.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zámenu časti pozemku KN-C3296/5 diel
„1“ o výmere 16m2, ktorého vlastníkom je Mesto Kežmarok, za časť pozemku KN-C
3296/101 diel „4o výmere 16m2, ktorého vlastníkom je Patrik Novotný a manželka
Zuzana rod.Hlinková Ing., Možiarska 3, Kežmarok.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gallik, Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 248/2008, 249/2008, 250/2008
25. Kalendárny plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2009 – návrh
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predložený návrh kalendárneho plánu
zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 2009.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gallik, Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 251/2008
26. 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, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gallik, Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 252/2008
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27. Informácia o postupe prác pri zavedení eura
Ing. Perignáth
- informoval o predloženom návrhu
Mgr. Švirloch
– poukázal na potrebu informovať občanov formou informačných letákov – sadzby daní a
poplatkov Mesta Kežmarok prepočítané na eurá
Ing. Perignáth
– informovanosť prebieha (duálne zobrazovanie ) prostredníctvom web stránky mesta, KTV,
u informátora MsÚ
p. primátor
- požiadal o informovanie verejnosti aj prostredníctvom novín Kežmarok
- upozornil na platby cez sipo – potrebné upraviť
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Informáciu o postupe prác pri
zavedení eura v meste Kežmarok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gallik, Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 253/2008
28. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech mesta Kežmarok na umiestnenie
verejného osvetlenia na pozemkoch vo vlastníctve Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e zriadenie vecného bremena
v prospech oprávneného Mesta Kežmarok
IČO : 326283
ako vlastníka
stavby podzemného vedenia na pozemkoch : KN-C 3329/3, 3329/4 zapísaných na LV3357 - k.ú. Kežmarok , ktorých vlastníkom je Rehoľa Najsvätejšieho VykupiteľaKežmarok ako povinný z vecného bremena v rozsahu znázornenom na geometrickom
pláne č. 34630911-42/2008 - k.ú. Kežmarok .
Z vecného bremena má povinný tieto povinnosti :
- trpieť uloženie podzemného vedenia VO na slúžiacich pozemkoch tak, ako je to
zakreslené v GP č. 34630911-42/2008 - k.ú. Kežmarok na vyznačenie vecného
bremena a na priznanie práva uloženia verejného osvetlenia ,
- trpieť prechod a prejazd oprávneného motorovými vozidlami cez slúžiace pozemky
pri uložení, prevádzke, údržbe a opravách podzemného vedenia verejného osvetlenia
tak, ako je to zakreslené v GP č. 34630911-42/2008 - k.ú. Kežmarok
- 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 predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Gallik, Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 254/2008
29. Návrh na postúpenie výkonu práva poľovníctva pre ŠL TANAPu
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e postúpenie výkonu práva
poľovníctva na poľovných pozemkoch mesta Kežmarok na území TANAPu nad Cestou
slobody, na výmere 1756 ha, pre Štátne lesy TANAPu v Tatranskej Lomnici, IČO
31966977, na dobu do 31.12. 2018, za cenu 7 024 Sk /rok (233,15 €/rok, konverzný kurz
1 € = 30, 1260 Sk).
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Anovčinová, Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Sabolová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Višňovský
zdržal sa: Šoltysová
neprítomní: Gallik, Gantnerová, Madeja, Mačko, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 255/2008
30. Rôzne
31. Interpelácie
Mgr. Švirloch
– informoval sa ohľadom stiahnutia materiálov a zápisníc z rokovaní MsZ na internetovej
stránke
Ing. Perignáth
– zdôvodnil interpeláciu Mgr. Švirlocha - Úrad na ochranu osobných údajov vydal opatrenia
na odstránenie materiálov z internetovej stránky mesta, v ktorých sú uvedené osobné údaje –
rod. čísla osôb
– náprava - do konca r. 2008 prekontrolovať tento rok a zápisnice a uznesenia MsZ následne
zavesiť späť na internetovú stránku
p. Rochová
– poukázala na článok uverejnený v novinách Echo z 5.12.20008 – v rámci informačného
systému v mestách - orientačná mapa mesta pre turistov
- poďakovala matrikárkam za ich prácu, v súvislosti s nárastom agendy na úseku
matričného úradu
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Ing. Bodnárová
– informovala o informačnom systéme mesta
- nový informačný systém - možné zohľadniť v ďalšom rozpočte
MUDr. Novotný
– poďakoval za upratovanie okolia polikliniky
- poukázal na skládku odpadu na ul. Možiarska
p. primátor
– ku skládke odpadu - odstránime
p. Nevlazla
– poukázal na podomových obchodníkov v súvislosti s vykrádaním bytov
p. Anovčinová
– poukázala na požiadavku občanov v súvislosti s riešením hydrantu s vodou na dolnom Juhu
p. primátor
- upokojil občanov v súvislosti s ich požiadavkou - hydranty nie sú napojené na merače
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32. Záver
Na záver rokovania poďakoval p. primátor prítomným za účasť, za celoročnú prácu
a poprial všetko dobré k vianočným a novoročným sviatkom a ešte pekný zvyšok dňa.

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Miroslav Perignáth
prednosta úradu

p. Rochová

MUDr. Novotný

Zapísala: Jana Rusnáková
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