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I. Dňa 7.1. 2009 smrťou poslanca p.Mgr. Vojtecha Wágnera došlo k zániku 

poslaneckého mandátu. V súlade so zákonom SNR č. 346/1990 Zb. na uprázdnený 
mandát nastupuje pán Ing. František Grohola, ktorý vo voľbách do orgánov 
samosprávy vo volebnom obvode č.2 v meste Kežmarok získal 450 hlasov, čo je 
v poradí druhý najvyšší počet ako náhradník. 
 
Na zasadaní mestského zastupiteľstva dňa 29.1.2009 menovaný zložením sľubu 
poslanca mesta sa uvedeným dňom stane poslancom mesta vo volebnom obvode č.2 
v meste Kežmarok. 
 
Mestská volebná komisia zvolená v roku 2006 plní úlohy o voľbách až do obdobia 
zvolenia novej volebnej komisie do volieb pre rok 2010. Predsedom mestskej volebnej 
komisie je Ing. Jozef Knapp. 
 
 

II. Návrh na uznesenie : 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie : 
 

- zánik poslaneckého mandátu  Mgr. Vojtecha Wágnera vo volebnom obvode č.2 
 

- zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva pána Ing. Františka Groholu, 
ktorému vznikol poslanecký mandát vo volebnom obvode č. 2 
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Mesto Kežmarok 
 
 

 
 
Oddelenie :  hlavný kontrolór mesta 
 
 
                                                                                      Mestské zastupiteľstvo 
                                                          Kežmarok  
 
 
 
 
 
 
K bodu rokovania č : 4 
 
Na rokovanie dňa : 29.1.2009 
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                           roka 2009 a predchádzajúce obdobia.  
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V y h o d n o t e n i e 
stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 

v Kežmarku  k 29.1.2009 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
      Z roku 2005 zostali na plnenie v roku 2009  4 uznesenia.  
Stav k 29.1.2009 : 
- v priebežnom plnení sú evidované 4 uznesenia : 
uznesenia č. : 15, 16, 17, 62.    
 
     Z roku 2006 zostalo na plnenie v roku 2009  6 uznesení.  
Stav k 29.1.2009 : 
- v priebežnom plnení je evidovaných 6 uznesení : 
uznesenia č. :  134, 162, 168, 219, 287, 296.  
 
    Z roku 2007 zostalo na plnenie v roku 2009  8 uznesení. 
Stav k 29.1.2009 : 
- v priebežnom plnení je evidovaných  8 uznesení :  
uznesenia č. : 69, 106, 142, 153, 166, 169, 170, 230. 
 
     Z roku 2008 zostalo na plnenie v roku 2009  87 uznesení.    
Stav k 29.1.2009 : 
- v priebežnom plnení je evidovaných 49 uznesení :  
uznesenia č. :  
6, 7, 8, 25, 34, 54, 56, 90, 93, 96, 97, 99, 101, 103, 115, 123, 128, 135, 137, 166, 173, 178, 
179, 183, 187, 191, 201, 204, 205, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 225, 236, 237, 238, 239, 240, 
242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250. 
 
Nesplnené uznesenie: č. 3/2008 – vyrovnanie záväzkov nemocnice n.o. voči mestu 
a organizáciám v zriaďovateľskej resp. zakladacej pôsobnosti mesta.   
 
Úloha stála : uznesenie č. 168/2008                              
 
Návrh na zrušenie uznesenia: č. 176/2008 – odmietnutie prevzatia bytu    
     
 
Návrh na uznesenie : 
 
     a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 29.1.2009, za kontrolované obdobie 
roka 2009 a predchádzajúce obdobia. 
 
     b) Zrušuje uznesenie č. 176/2008. 
 
 
v Kežmarku: 21.1.2009 
Predkladá : Ing. Gnojčáková Ľudmila 
                   hlavný kontrolór mesta 
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M E S T O   K E Ž M A R O K 
hlavný kontrolór mesta  
ul. Hlavné námestie č. 1                                                           
K e ž m a r o k                                                                 
 
 
 
     V súlade so zákonom č. 369/2004 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon 
Slovenskej národnej rady č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, § 18f  ods. 1 e),  p r e d k l a d á m  Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku 
  

 
S p r á v u 

       o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok  2 0 0 8 
 
 
     V náväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie 
kontrolnej činnosti - zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými 
finančnými prostriedkami a majetkom mesta prostredníctvom mestského úradu 
a organizáciami zriadenými Mestom a schválený plán kontrolnej činnosti pre obdobie 
I. a  II. polroka 2008, uznesením Mestského zastupiteľstva č. 250/2007 a č. 
108/2008, boli počas hodnoteného obdobia vykonané nasledovné následné finančné 
kontroly, činnosti a zisťovania:   
 
A) 
     Na základe poverenia na vykonanie následnej finančnej kontroly č. 1/2008, č. 
3/2008, č. 4/2008, č. 5/2008, č. 6/2008, č. 7/2008, č. 8/2008, č. 9/2008 a č. 10/2008 : 
 
     - Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov - č. 
1/2008, vykonaná na Základnej umeleckej škole A. Cígera, ul. Hviezdoslavova 12, 
Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2007, bola ukončená správou o výsledku 
následnej finančnej kontroly č. 1/2008.    
     Kontrolné zistenia sa týkali najmä neúplného a nedôsledného zabezpečenia 
inventarizácie majetku, záväzkov a  rozdielu majetku a záväzkov, ako aj 
odsúhlasovania účtovných stavov jednotlivých zložiek majetku a ostatných 
ekonomických väzieb so stavmi vykazovanými v inventarizačných súpisoch 
a zápisoch   t. z. n.   nedôsledného rešpektovania príslušných ustanovení zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov, neúplnosť 
a nepreukázateľnosť účtovníctva a porušovanie najmä § 8, §  11,  § 29 ods. 1  a  § 
30 ods. 3  citovaného zákona. 
  
- Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia kapitálových finančných 
prostriedkov pridelených v  rámci rozpočtu mesta, dodržiavania rozpočtovej 
klasifikácie a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní - č. 3/2008, vykonaná na 
Základnej škole Nižná brána č. 8, Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2007, 
bola ukončená  záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2008. 
     V kontrolovanej oblasti nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne 
záväzných právnych noriem a interných predpisov. 
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     - Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia kapitálových finančných 
prostriedkov pridelených v  rámci rozpočtu mesta, dodržiavania rozpočtovej 
klasifikácie a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní  -  č. 4/2008, vykonaná na  
Základnej umeleckej škole A. Cígera, ul. Hviezdoslavova 12, Kežmarok, za 
kontrolované obdobie roka 2007, bola ukončená záznamom o výsledku následnej 
finančnej kontroly č. 2/2008.    
     V kontrolovanej oblasti nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne 
záväzných právnych noriem a interných predpisov. 
 
     - Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia kapitálových finančných 
prostriedkov pridelených v  rámci rozpočtu mesta, dodržiavania rozpočtovej 
klasifikácie a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní  -  č. 5/2008, vykonaná na  
Základnej škole ul. Hradné námestie č. 38, Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 
2007, bola ukončená záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2008.    
     V kontrolovanej oblasti nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne 
záväzných právnych noriem a interných predpisov. 
 
     - Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia kapitálových finančných 
prostriedkov pridelených v  rámci rozpočtu mesta, dodržiavania rozpočtovej 
klasifikácie a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní  -  č. 6/2008, vykonaná na  
Základnej škole Dr. Daniela Fischera č. 2, Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 
2007, bola ukončená správou o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2008.        
     Kontrolou bolo zistené porušenie zákonov o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a územnej samosprávy, najmä §15, § 18  a  § 19 ods. 8 - 10  zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Konštatované bolo 
porušenie finančnej disciplíny, podľa § 31 ods. 1k) - nedodržanie ustanoveného 
alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami. Následne aj 
ustanovenej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie platnej pre príslušný 
rozpočtový rok a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
 
     - Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti poskytovania cestovných 
náhrad pri zahraničných pracovných cestách, rešpektovanie zákona 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách – č. 7/2008, vykonaná na Mestskom úrade, ul. Hlavné 
námestie č. 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2007 a I. polroka 2008,  bola 
ukončená správou o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2008.         
     Kontrolou bolo zistené nesprávne uplatňovanie zákona č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v znení zmien a doplnkov a tým aj porušenie finančnej 
disciplíny podľa § 31 ods. 1 b) zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy. 
 
     - Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti  čerpania dotácií  z vlastných 
príjmov poskytnutých mestom Kežmarok pre športové kluby, podľa VZN mesta – č. 
8/2008, vykonaná na Mestskom úrade, ul. Hlavné námestie č. 1, Kežmarok, za 
kontrolované obdobie roka 2007,  bola ukončená záznamom o výsledku následnej 
finančnej kontroly č. 4/2008.    
     V kontrolovanej oblasti nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne 
záväzných právnych noriem a interných predpisov. 
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     - Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia finančných prostriedkov 
pridelených v rámci rozpočtu mesta, dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a 
dodržiavania  zákona o  verejnom obstarávaní - č. 9/2008, vykonaná v Stacionári - 
domove sociálnych služieb s dennou starostlivosťou o deti s postihom, ul. Pod lesom 
č. 6, Kežmarok,  za kontrolované obdobie roka 2007, bola ukončená záznamom 
o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2008.    
     V kontrolovanej oblasti nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne 
záväzných právnych noriem a interných predpisov. 
 
     - Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, 
úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia bežných a kapitálových výdavkov 
a zabezpečovania procesu verejného obstarávania – č. 10/2008, vykonaná v Centre 
voľného času ul. Generála Štefánika  č. 47, Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 
2007, bola ukončená správou o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4 /2008.         
     Kontrolou bolo zistené nesprávne uplatňovanie zákona č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v znení zmien a doplnkov, porušovanie Zákonníka práce č. 
311/2001 Z. z. a porušovanie zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 
 
    Dotknutým zodpovedným vedúcim kontrolovaných subjektov, pri všetkých 
následných finančných kontrolách ukončených správou  o  výsledku následnej 
finančnej kontroly, v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bolo uložené prijatie 
opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku. 
     Opatrenia boli obvykle v určených lehotách prijaté a informácie o ich plnení 
priebežne predkladané hlavnému kontrolórovi mesta. 
    O výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v roku 2008, podľa 
uvádzaných tematických okruhov, v súlade s § 18 f ods. 1 d) zákona č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení, boli priebežne, po ich ukončení a  uzatvorení, prerokovaním so 
zodpovednými zamestnancami kontrolovaných subjektov, podávané podrobné 
písomné informácie priamo mestskému zastupiteľstvu. 
      Kontrola splnenia prijatých opatrení z roku 2008 sa bude zabezpečovať 
priebežne počas celého roka 2009.         
     V súlade s  § 8c) a d) zákona 502/2001 Z. z., zákona 523/2004 Z. z. a zákona 
583/2004 Z. z. bol, o výsledkoch následných finančných kontrol, priebežne 
informovaný štatutárny zástupca mesta - primátor mesta.    
 
 
B) 
     Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou, s cieľom preverenia splnenia povinnosti kontrolovaného 
subjektu v zmysle § 22 ods. 3 zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov – č. 2/2008, sa týkala opatrení prijatých v súlade so správami o výsledkoch 
následných finančných kontrol v roku 2007 :  
 
a/ na Základnej škole Nižná Brána č. 8, Kežmarok, za nedostatky zistené následnou 
finančnou kontrolou úplnosti, správnosti a preukázateľnosti uplatňovania zákona č. 
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zmien a doplnkov – správa č. 
1/2007,  
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b/ v Domove dôchodcov, ul. Vyšný Mlyn č. 13, Kežmarok, za nedostatky zistené 
následnou finančnou kontrolou dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní 
a dodržiavania rozpočtovej klasifikácie – bežných a kapitálových výdavkov – správa 
č. 2/2007, 
 
c/ na Základnej umeleckej škole Dr. Daniela Fischera č. 2, Kežmarok, za nedostatky 
zistené následnou finančnou kontrolou zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho 
procesu, v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve – správa č. 3/2007,       
 
d/ na Materskej škole ul. Cintorínska č. 3, Kežmarok – správa č. 4/2007, 
e/ na Materskej škole ul. Kuzmányho č. 41, Kežmarok – správa č. 5/2007, 
f/  na Materskej škole ul. Severná č. 5, Kežmarok – správa č. 6/2007, 
g/ na Materskej škole ul. Možiarska č. 1, Kežmarok – správa č. 7/2007, 
 
za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov materskej školy.    
 
     O výsledkoch kontrol plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 
následnou finančnou kontrolou v roku 2007, vykonaných v roku 2008, v súlade s § 18 
f ods. 1 d) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, boli priebežne, po ich ukončení 
a  uzatvorení, prerokovaním so zodpovednými zamestnancami kontrolovaných 
subjektov, podávané podrobné písomné informácie priamo mestskému 
zastupiteľstvu. 
     Prijaté opatrenia sa v dotknutých kontrolovaných subjektoch plnili priebežne. 
Pretrvávajúce nedostatky sú zaznamenané v zabezpečovaní výchovno-
vzdelávacieho procesu Základnej umeleckej školy ul. Dr. Daniela Fischera č. 2, 
Kežmarok (nedostatky vo vydávaní prihlášok na štúdium, v rozhodnutí riaditeľa 
o prijatí žiakov na štúdium, v počtoch žiakov v skupinách).   
 
 
C) 
     Priebežné, operatívne a námatkové kontroly, s cieľom prekontrolovania a zistenia 
správnosti postupu za užšie vymedzený kontrolovaný okruh činností, vykonané 
samostatne, v rámci pôsobenia hlavného kontrolóra, ako aj na základe poznania 
a potreby riešenia nejasnosti, boli zabezpečované v týchto   oblastiach : 
     - námatková kontrola správnosti úhrad za poskytované sociálne služby 
obyvateľom sociálneho zariadenia Domov dôchodcov, kontrola výstupných dokladov 
o zrealizovaných úhradách, 
     - pravidelná, priebežná kontrola správnosti, úplnosti a preukázateľnosti 
zabezpečovania pokladničných operácií mesta, zabezpečovanie výkonu tuzemskej 
pokladne a devízových  pokladní mesta, 
     - námatková kontrola zabezpečovania výkonu tuzemskej a devízovej  pokladne na 
základnej škole Hradné námestie č. 38, Kežmarok, 
     - kontrola výberu dodávateľa - postupu VO na poskytnutie služby - KTV - 
televízne vysielanie, zmluvné zabezpečenie, 
     - fyzická obhliadka objektu výtvarného odboru a ďalších odborov ZÚŠ A. Cígera, 
ul. Hviezdoslavova 12 Kežmarok, obhliadka existujúceho a novonadobudnutého 
hmotného investičného majetku, súlad so zaevidovanou majetkovou podstatou školy,  
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     - námatková kontrola zabezpečovania pokladničných operácií na základnej škole 
Nižná brána č. 8, Kežmarok, 
     - kontrola správnosti a úplnosti preukazovania, evidovania a vykazovania 
rozpočtových opatrení prijatých mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta, 
     - kontrola poskytnutých bezúročných finančných výpomoci mestom spoločnosti 
Kežmarok - Invest, s.r.o., zmluvná podloženosť, 
     - námatková kontrola vydokladovávania poskytnutých - vyplácaných dávok 
v hmotnej núdzi a rodinných prídavkov oprávneným osobám prostredníctvom mesta, 
     - výberová a námatková kontrola funkčného a platového zatrieďovania 
zamestnancov mesta, správnosť a úplnosť realizácie zmien v platových výmeroch 
k 1.1.2008, 
     - výberová kontrola dohôd o vykonaní práce a dohôd o vedľajšej pracovnej 
činnosti uzatvorených v roku 2008, k 30.4.2008, 
     - priebežná kontrola dodržiavania zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 
- základných sadzieb stravného v  slovenskej mene a  v iných menách na MsÚ,  
     - námatková kontrola poskytovania stravných lístkov oprávneným osobám a úhrad 
cien stravných lístkov danými osobami, 
     - priebežná kontrola výšky stavu pohľadávok a záväzkov mesta, lehôt ich 
splatnosti a operatívneho uhrádzania v roku 2008, s prihliadnutím na analyzovanie 
výšky záväzkov po lehote splatnosti, 
     - sledovanie úverovej zaťaženosti mesta, splátok istín úverov a splátok úrokov 
daného roka, 
     - priebežná kontrola zabezpečovania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly 
dodávateľských a odberateľských faktúr, realizácie platobných príkazov, bankových 
a ostatných finančných operácií,  príjmových, výdavkových a interných dokladov 
mesta za rok 2008,     
     - námatková kontrola správnosti vykazovania plnenia rozpočtu za vybrané akcie, 
občasná kontrola plnenia schváleného rozpočtu mesta na rok 2008,   
     - rámcová kontrola dokladov súvisiacich s prípravou, spracovaním a 
odsúhlasením záverečného účtu mesta za rok 2007, komplexné analyzovanie 
započítavania vstupov a výstupov pre posúdenie hospodárenia mesta ako celok, 
     - rámcová kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov za rok 2007, pre uzatvorenie hospodárskych výsledkov roka 2007,  
     - kontrola účtovných dokladov zatriedených v rámci ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie ako kapitálových výdavkov mesta, za III. štvrťrok 2008, ich 
úplnosť a správnosť,    
     - námatková kontrola plnenia odporúčaných opatrení prijatých v rámci záznamov 
o výsledku následnej finančnej kontroly v roku 2008,   
     - priebežná kontrola a prejednávanie plnenia operatívne prijatých opatrení, 
vyplývajúcich z  výsledkov operatívnych kontrol na úseku ekonomiky a ostatných 
úsekoch,  
     - podľa miery dôležitosti a závažnosti problematiky, priebežné konzultovanie a 
usmerňovanie zodpovedných zamestnancov kontrolovaných subjektov a vedúcich 
 kontrolovaných subjektov - organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Kežmarok a organizačných zložiek mestského úradu, v rôznych problémových 
okruhoch, 
     - v rámci požiadaviek organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 
spolupôsobenie pri riešení sťažnosti, podnetov a oznámení, 
     - prejednávanie, objasňovanie a konzultovanie osobných ústnych podaní rôznej 
problematiky s dotknutými občanmi mesta,  
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     - priebežné zabezpečovanie kontroly plnenia uznesení prijatých mestským 
zastupiteľstvom za sledované obdobia roka 2008 a predchádzajúce obdobia, 
vyhodnocovanie a predkladanie informácií o stave plnenia uznesení súčasného 
a minulého obdobia priamo mestskému zastupiteľstvu. 
  
Ostatné činnosti:     
     - pravidelná účasť na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva 
v roku 2008,  
     - aktívne pôsobenie v rámci vyhodnocovania rozborov hospodárskych činností 
príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, neziskovej 
organizácie mesta a organizácií so 100 % majetkovou účasťou mesta Kežmarok,  
     - priebežná účasť pri metodickom usmerňovaní a tvorbe programového rozpočtu 
mesta Kežmarok na roky 2009-2011, 
     - príprava a vedenie zasadnutí dozornej rady Nemocnice Dr. V. Alexandra 
v Kežmarku v roku 2008, 
     - na základe pozvania účasť na zasadnutiach správnej rady Nemocnice Dr. V. 
Alexandra v Kežmarku v roku 2008, 
     - od 1.7.2008 účasť na zasadnutiach správnej rady mestského športového klubu 
Kežmarok, príprava časti odborných podkladových materiálov nutných pre činnosť 
MŠK, prejednávanie a usmerňovanie problematických okruhov v činnosti klubu.   
       
     Výsledky z  načrtnutých a  uvádzaných okruhov kontrol boli operatívne, priamo na 
miestach pôsobenia kontroly, prejednávané tak so zamestnancami, ako aj so 
zodpovednými zamestnancami resp. vedúcimi kontrolovaných subjektov, s cieľom 
okamžitého prijatia opatrení a zabezpečenia nápravy. 
     V menšom rozsahu kontrol bolo nariadené písomné prijatie opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov a podanie písomnej informácie o splnení prijatých 
opatrení. 

 
 
D) 
     V  p r i e b e h u  hodnoteného obdobia roka 2008 boli samostatne vypracované 
a predložené mestskému zastupiteľstvu : 
 
     -  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok za rok 2007 
 
     -  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2007 
      
     -  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu programového rozpočtu mesta 
Kežmarok na roky 2009 – 2011. 
 

 
E)  
1/ 
     V súlade s § 18f ods. 1/g, v priebehu celého roka 2008, sa priebežne prijímali, 
evidovali, vybavovali a kontrolovali aj sťažnosti občanov doručené na mesto.   
     Sťažnosti sa riešili v súlade s platným zákonom č. 152/98 Z. z. o sťažnostiach, ich 
vybavovanie sa riadilo podľa príslušnosti na vybavenie sťažnosti a spravidla v 
obvyklých, zákonom stanovených lehotách.  
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     Podanými sťažnosťami, zväčša priamo smerovanými na príslušné odborné 
oddelenie mestského úradu, vyjadrovali občania nespokojnosť s postupom pri 
vybavovaní rôznych skutočnosti, domáhali sa nápravy stavu, s ktorým boli 
nespokojní, ako aj ochrany svojich práv a právom chránených záujmov. 
     V menšej miere sa sťažnosti týkali činnosti stavebného úradu, výstavby, 
hromadenia sa odpadu a jeho vývozu, neochoty uhrádzania vyrúbaných  
nedoplatkov v daňovom konaní, ako aj činnosti organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta.   
     K rukám hlavného kontrolóra mesta neboli postúpené na riešenie žiadne zvláštne 
sťažnosti. 
     Sťažnosti prijímané telefonickou formou boli obratom predkladané na riešenie a 
riešené príslušným odborným oddelením. 
     Osobné ústne podania, bez ochoty spísania zápisnice z ústnej sťažnosti, neboli 
a nie sú zvlášť evidované, riešené boli len v tých prípadoch, ak nasvedčovali 
možnému porušovaniu určitých zákonných noriem a predpisov.  
     Časťou podaní, najmä pre ich nepresnosť a neúplnosť a podaní orientovaných na  
báze osobných medziľudských vzťahov, ako aj pre nepríslušnosť kompetencie, sa 
mesto nezaoberalo. 
     Preverené a charakterom opodstatnené sťažnosti boli riešené operatívne na 
mieste, v úzkej súčinnosti so zodpovednými zamestnancami mesta resp. organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

V roku  2008 došlo k celkovému  zníženiu  počtu  sťažností  a  podaní,  čo  možno 
pripísať nielen skvalitňovaniu styku s verejnosťou v predchádzajúcom období, ale aj 
všeobecnému zvýšeniu informovanosti občanov prostredníctvom tlače, rôznych 
médií, internetu, osobného kontaktu pod. 
 
 
2/ 
     V hodnotenom období roka 2008 mesto neobdržalo na riešenie žiadnu petíciu.  
 
 
     Informácie, týkajúce sa kontrolnej činnosti a jej výsledkov, sú k dispozícií 
Mestskému zastupiteľstvu prostredníctvom hlavného kontrolóra mesta. 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie :  
 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2008. 

 
 

 
 
v Kežmarku 20.1.2009 
Ing. Gnojčáková Ľudmila 
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M e s t o     K e ž m a r o k 
 

Mestský úrad 
 
 
 
Oddelenie:  prednosta MsÚ  
 
 
 

     Mestské zastupiteľstvo    
 v Kežmarku  
 
                 

K bodu rokovania č.: 6 
 
 
Na rokovanie dňa:   29.01.2009  
 
  
 
 
Názov správy:    Návrh na voľbu člena komisie sociálnej a bytovej   
                               Mestského  zastupiteľstva v  Kežmarku   
 
 

 
 
Prerokované:  MsR 20.01.2009  
 
 
 
Predkladá:  Ing. Miroslav Perignáth, prednosta MsÚ 
 
 
 
 
Podpis: 
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Dôvodová správa 
 

     Voľba člena  komisie sociálnej a bytovej  Mestského  zastupiteľstva v  Kežmarku súvisí so 
zánikom mandátu poslanca MsZ Mgr. Vojtecha Wagnera podľa § 25 ods. 2 písm. k) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
     Na uvoľnené miesto v Mestskom zastupiteľstve nastupuje Ing. František Grohola, ktorý sa 
po zložení sľubu stane poslancom MsZ. 
       Keďže p.poslanec Wagner pracoval ako člen  komisie sociálnej a bytovej  Mestského  
zastupiteľstva v Kežmarku, je predkladaný návrh, aby sa súčasným členom tejto komisie stal 
Ing. František Grohola, ktorý v minulosti pôsobil ako primátor mesta Kežmarok a v súčasnosti 
pracuje ako člen kultúrnej komisie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Ako 
nový poslanec MsZ v Kežmarku prejavil Ing. Grohola záujem o prácu v tejto komisii MsZ.  
     Mestská rada prerokovala tento návrh a prijala nasledujúce uznesenie: 
 
  Mestská rada v Kežmarku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku: 
 

a) zobrať na vedomie zánik mandátu Mgr. Vojtecha Wagnera ako člena komisie sociálnej 
a bytovej Mestského  zastupiteľstva v Kežmarku  

 
b) prerokovať návrh na voľbu Ing. Františka Groholu za člena komisie sociálnej a bytovej 

Mestského  zastupiteľstva v Kežmarku  
 
 
        Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku: 
 

a) berie na vedomie zánik mandátu Mgr. Vojtecha Wagnera ako člena komisie 
sociálnej a bytovej Mestského  zastupiteľstva v Kežmarku  

 
b) volí poslanca Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Ing. Františka Groholu za 

člena komisie sociálnej a bytovej Mestského  zastupiteľstva v Kežmarku  
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M e s t o     K e ž m a r o k 
 
 
 
 
 
Oddelenie:  prednosta MsÚ v Kežmarku 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
       v Kežmarku  
 
                 

K bodu rokovania č.:  
 
 
Na rokovanie dňa:   29.01.2009  
 
  
 
 
Názov správy:   Návrh na voľbu člena správnej rady Nemocnica    
                              Dr.Vojtecha Alexandra, n.o.  
 

 
 
 
 
 
Predkladá:  Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta 
 
 
Prerokované: MsR 20.01.2009 
 
 
Podpis: 
 
 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 
 
Dôvodová správa: 
 
     Na základe článku 6 ods.7 písm.d) Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha 
Alexandra v Kežmarku zanikol mandát člena správnej rady tejto organizácie Mgr. Vojtecha 
Wagnera.  
     Podľa 6 ods.3 Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra 
v Kežmarku návrh na voľbu za nového člena správnej rady predkladá primátor mesta alebo 
ktorýkoľvek poslanec mestského zastupiteľstva, s výnimkou zástupcu územnej samosprávy 
okresu Kežmarok, návrh na voľbu ktorého predkladajú  starostovia a primátori obcí a miest 
okresu Kežmarok. 
      Z uvedeného dôvodu je predkladaný tento návrh na voľbu člena Správnej rady Nemocnica 
Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 
     Návrh bol prerokovaný v Mestskej rade v Kežmarku, ktorá prijala uznesenie: 
 
Mestská rada v Kežmarku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku: 
a) zobrať na vedomie zánik mandátu člena správnej rady Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra 
v Kežmarku n.o.  Mgr. Vojtecha Wagnera  
b/ prerokovať návrh na voľbu  
  p. Ing.arch.Jozefa Figlára, nar........................, rodné číslo .........................., bytom 
Kežmarok, Kamenná baňa  za člena správnej rady Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra 
v Kežmarku n.o. 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku: 
 
a) berie na vedomie zánik mandátu člena správnej rady Nemocnica Dr. Vojtecha 
Alexandra v Kežmarku n.o.  Mgr. Vojtecha Wagnera  
 
b/ schvaľuje  
  poslanca  Ing.arch.Jozefa Figlára, nar........................, rodné číslo .........................., 
bytom Kežmarok, Kamenná baňa  za člena správnej rady Nemocnica Dr.Vojtecha 
Alexandra v Kežmarku n.o. 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


                                         M E S T O               K E Ž M A R O K 
 
 
 
Oddelenie:              ekonomické 
 
 
 
 
 

            MESTSKÉ   Z A S T U P I T E Ľ S T V O 
K E Ž M A R O K 

 
 
 
K bodu rokovania:      
 
 
Na rokovanie dňa:      29.1. 2009 
 
 
Názov správy:    Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009 

rozpočtovým opatrením č. 1/2009 
  
 
Predkladá: Ing. Miroslav   K a r p i š ,   vedúci ekonomického oddelenia 
 
 
Správa prerokovaná vo finančnej komisii dňa:      - 
 
 
Správa prerokovaná v Mestskej rade:                    20.1. 2009 
 
 
 
Podpis: 
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Dôvodová správa 
 

   Návrh na rozpočtové opatrenie je spracovaný v súlade s §14, ods. 2 zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  
 

Údaje v € sú doplnené údajmi v tis. Sk. Hlavnými údajmi sú údaje v €, prepočet na tis. 
Sk je informatívny. V prípade sumarizácie je na tis. Sk prepočítaná výsledná suma v €.   

 
Návrh na rozpočtové opatrenie je podaný z dôvodu chybného priradenia vlastných 

príjmov jednotlivým ŠKD: 
 
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií v €:

Názov položky Schválený Požadovaná Pož. úpr. Upravený 

rozpočet úprava /+ -/ v tis. Sk rozpočet

ŠKD ul. Dr. D. Fischera 3 983 3 984 120 7 967
ŠKD Nižná Brána 7 967 -2 490 -75 5 477
ŠKD Hradné námestie 5 477 -1 494 -45 3 983

Spolu 0 0  
 Toto rozpočtové opatrenie nemá vplyv na celkový rozpočet v oblasti školstva a tým 
ani na celkový rozpočet mesta. Odstraňuje len administratívnu chybu. 
 

 
 Stanovisko Mestskej rady: 
  

Mestská rada v Kežmarku odporúča predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 1/2009.  

 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta 

Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 1/2009 podľa predloženého 
návrhu. 
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Mesto  Kežmarok 
 

 
 
Oddelenie:  školstva  
 

                                                           Mestské zastupiteľstvo 
                                                                               v Kežmarku 

 
K bodu  rokovania  č.:  9              
 
 
Na  rokovanie  dňa: 29.1.2009  
 
 
 
Názov  správy:   Návrh dotácií pre športové kluby na rok 2009  
                   podľa VZN č.6/2005 
                 
 
 
 
 
 
 
Predkladá: Ing.Renáta Kroková-vedúca O-Š  
 
 
 
 
 
 
Správa  prerokovaná: v Komisii mládeže a športu dňa 12.1.2009                                            
                                       v Mestskej rade dňa 20.1.2009  
                                        
 
 
 
 
 
 
Podpis:  
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Návrh dotácií pre športové kluby na rok 2009 podľa VZN 
č.6/2005 

 
     V súlade s VZN mesta Kežmarok č.6/2005 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
mesta pre športové kluby(ďalej ŠK) využilo ostatných 5 ŠK mesta Kežmarok(mimo MŠK) 
v stanovenom termíne 30.9.2008 žiadosť o dotáciu na rok 2009. Oddelenie školstva MsÚ 
Kežmarok tieto žiadosti spracovalo a pridelilo každému ŠK príslušný počet bodov. 
     V súlade so schváleným rozpočtom mesta Kežmarok na rok 2009 bola na tento účel 
schválená čiastka 6 639€(200 tis.Sk).  
     Návrh rozdelenia dotácií pre tieto ŠK bol dňa 12.1.2009 prerokovaný v Komisii mládeže a 
športu, ktorá odporučila prerokovať ho v Mestskej rade. 
     Návrh rozdelenia dotácií pre tieto ŠK bol dňa 20.1.2009 prerokovaný v Mestskej rade, 
ktorá odporučila prerokovať ho v Mestskom zastupiteľstve.  
 
     Návrh rozdelenia dotácií je uvedený v prílohe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre športové kluby na rok 
2009 podľa VZN č.6/2005. 
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Mesto  Kežmarok 

Oddelenie školstva MsÚ Kežmarok 
 

Návrh  
 rozdelenia dotácií pre športové kluby z rozpočtu mesta na rok 2009 podľa VZN č.6/2005 

 
                                                                                                                                                                  Návrh dotácie 
Por.č.   ŠK                                                                       Počet získaných bodov                             (€)                             (Sk)                      
   1.       ŠK Kežmarok 1907                                                                
             -Futbalový klub(„A“ družstvo dosp.)                              190                                           682,10                       20 552,– 

2. TJ Štart Kežmarok                                                           669                                        2 401,71                       72 366,– 
          z toho: 
          - Lyžiarsky oddiel                                                            296                                       1 062,64                        32 019,– 

             - Oddiel športu pre všetkých                                            313                                       1 123,67                        33 857,– 
             - bonifikácia za výšku rozpočtu ŠK                                   60                                          215,40                          6 490,– 
               a jeho spoluprácu s mestom 
   3.       SK Severka Kežmarok                                                     311                                      1 116,49                         33 641,–  
   4.       AK Elán pri ZSŠOaS Kežmarok                                      465                                      1 669,35                         50 299,– 
   5.       ŠK IAMES                                                                       214                                         769,35                         23 142,–                        
             Spolu:                                                                            1 849                                       6 639,00                      200 000,–  
                  
Poznámka: V rozpočte mesta Kežmarok na rok 2009 bolo pre uvedené VZN schválených 200 tis.Sk.  
                   Hodnota jedného bodu je teda 6 639 € : 1 849 = 3,59 € (200 000,–Sk : 1 849 = 108,17 Sk). 
 
 
V Kežmarku dňa 20.1.2009 
 
 
 
Spracoval: Ing.Stanislav Škara 
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Mesto Kežmarok 
 
 
 
Oddelenie:   regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
 
   
 

      Mestské zastupiteľstvo 
                                                      Kežmarok 

 
 

K bodu rokovania č.:  
 
 
Na rokovanie dňa: 29.1.2009 
 
 
 
   
Názov správy: Prerokovanie spolufinancovania projektu 

Modernizácia verejného osvetlenia v Kežmarku 
                                                

 
                                                
 
 
 
 
Predkladá: Ing. Gabriela Bodnárová, ved.odd.reg.rozvoja a CR 
 
 
Správa prerokovaná: na rokovaní MsR dňa 20.1.2009 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis: 
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- 2 – 
 
Zdôvodnenie: 
Mesto Kežmarok chce predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného 
programu Konkurencieschopnosť a  hospodársky rast, opatrenia 2.2 Budovanie 
a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti 
energetiky na základe výzvy Ministerstva hospodárstva na predkladanie žiadosti o NFP  kód 
KaHR-22VS-0801 pod názvom Modernizácia verejného osvetlenia v Kežmarku. 
Projekt rieši rozšírenie verejného osvetlenia na ulici Štúrova, rekonštrukciu verejného 
osvetlenia na ulici Toporcerova a Martina Lányiho, rekonštrukciu verejného osvetlenia na 
ulici Toporcerova až ku Bille a rekonštrukciu verejného osvetlenia na Ľubickej ceste. 
Navrhujeme, aby v rámci uvedenej výzvy bol podaný  projekt s názvom 
Modernizácia verejného osvetlenia v Kežmarku.  
V celkovej výške  171 728,26 € 
Podiel mesta Kežmarok na financovaní projektu je 5 %, t.j. 8586,41 € 
Spolufinancovanie je plánované v rámci rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009, 
podprogramu 5.4. 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2.OP KaHR 
na realizáciu projektu  Modernizácia verejného osvetlenia v Kežmarku, ktorý je 
realizovaný Mestom Kežmarok 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
c) financovanie projektu vo výške 5% , t.j. 8 586,41€ z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt, t.j. vo výške 171 728, 26 € 
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M e s t o     K e ž m a r o k  

 
 
 
 
Oddelenie: organizačno - správne 
 
 
        
      Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
 
 
K bodu rokovania č.:       
 
 
 
Na rokovanie dňa :  29.01.2009 
 
 
 
Názov správy : Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
       
                                
 
Predkladá : p. Ladislav Melikant, vedúci odd. OaS 
 
 
 
Prerokované: v MsR dňa 20.01.2009 
 
 
 
Podpis :  
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Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
                                  

a) Dôvodová správa 
 

Spravbytherm s.r.o. oznámil MsÚ uvoľnenie bytu č. 11 na ulici Košická 1 v Kežmarku. 
Jedná sa o bezbariérový, 4-izbový byt II. kategórie, ktorý užívala rodina Joppová. 
 
Stanovisko oddelenia organizačno-správneho: 
Oddelenie OaS na základe zaevidovaných žiadostí a ich prerokovania odporúča predmetný byt 
prideliť p. Petrovi Fedorekovi, trvalý pobyt ul. Gen. Štefánika 14, prechodne v prenájme na ul. 
Levočská 3, Kežmarok. Menovaný je ženatý, má 2 deti. 
Deväťročná dcéra Kristína je zdravotne postihnutá, odkázaná na invalidný vozík. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej: 
Komisia sociálna a bytová s uvedeným návrhom súhlasí. 
 
Návrh na uznesenie: 
 
MsZ v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 11 na ul. Košická 1 v 
Kežmarku so žiadateľom: Peter Fedorek, Levočská 3, Kežmarok, na dobu 3 rokov. 
 

 
b) Dôvodová správa 

      
     Firma HENGSTLER s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok požiadala o zmenu nájomcu bytu č. 23 
na ulici Košická 1 v Kežmarku, slúžiaceho pre potreby firmy. Nájomná zmluva na uvedený byt 
bola uzavretá s Ing. Miroslavou Mlčovou. Z dôvodu jej presunu a zabezpečenia plnenia 
náležitostí súvisiacich s nájmom bytu bude nová nájomná zmluva uzavretá s p. Stanislavom 
Ludrovským, trvale bytom Spišské Vlachy, ulica Záhradná 54. 
 
Stanovisko oddelenia organizačno-správneho: 
Oddelenie OaS odporúča MsZ súhlasiť s vykonaním zmeny nájomcu bytu č. 23 na ulici Košická 
1 v Kežmarku s nezmenenou dobou platnosti nájomnej zmluvy. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej: 
Komisia sociálna a bytová s uvedeným návrhom súhlasí. 
 
Návrh na uznesenie: 
 
MsZ v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 23 na ulici Košická 1 
v Kežmarku s nájomcom: Stanislav Ludrovský, Záhradná 54, Spišské Vlachy, s nezmenenou 
dobou nájmu predmetného bytu. 
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c) Dôvodová správa 

 
     Spravbytherm s.r.o. oznámil MsÚ uvoľnenie bytu č. 21 na ulici Gen. Štefánika 14 
v Kežmarku. Jedná sa o 1-izbový byt II. kategórie. 
 
Stanovisko oddelenia organizačno-správneho: 
Oddelenie OaS na základe zaevidovaných žiadostí a ich prerokovania odporúča predmetný byt 
prideliť p. Michalovi Koršňákovi, trvalý pobyt ul. Lanškrounská 11, Kežmarok. Žiadateľ je 
ženatý, spolu s manželkou žijú u jej rodičov v nevyhovujúcich podmienkach a čakajú dieťa. Z 
toho dôvodu požiadali o pridelenie štartovacieho bytu. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej: 
Komisia sociálna a bytová s uvedeným návrhom súhlasí. 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
MsZ v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 21 na ulici Gen. 
Štefánika 14 v Kežmarku s nájomcom: Michal Koršňák, Lanškrounská 11, Kežmarok na dobu 1 
roka. 
 
     
      

      
 
 
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Oddelenie: Územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 
  

Na rokovanie dňa : 29.01.2009 
  
K bodu č.12  
  
  
                                                                               Mestské zastupiteľstvo                                                                       
                                                                    K e ž m a r o k 
  
  
  
  
  
Názov správy : 
  
Návrh na výstavbu 27 BYTOVÉHO DOMU, Košická 11,13,15, Kežmarok 
   
  
  
  
  
  
  
  
Predkladá : Ing. Ladislav Faix, vedúci oddelenia   
  
  
  
  
  
  
  
Správa prerokovaná : na porade vedenia     
                                      na rokovaní Mestskej rady dňa 20.01.2009     
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Dôvodová správa :  
V súčasnom období sa ukončuje proces  verejnej súťaže na výber dodávateľa  na výstavbu 
nového 27 Bytového domu, ulica Košická 11,13,15, Kežmarok. Byty budú 3 izbové, 2 izbové, 
s bytmi pre imobilných občanov na úrovni prízemia. Podlažnosť 4+1. 
Predkladáme na rokovanie MsZ návrh na schválenia výstavby tejto 27 bytovej jednotky 
s možnosťami jej financovania kombináciou zdrojov cez MVaRR, ŠFRB a časti z vlastných 
zdrojov mesta. 
 
Pre podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na Krajský stavebný úrad Prešov a následné 
dofinancovanie stavby je potrebné prijať nasledovné uznesenia MsZ ako povinné prílohy 
žiadosti.  
 
Návrhy uznesení, tak ako sú doporučené k schváleniu Mestskou radou na zasadnutí dňa 
20.01.2009 : 
 
MsZ schvaľuje nasledovné uznesenia : 
 

1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje výstavbu 27 Bytového domu, 
Košická 11,13,15, Kežmarok a súhlasí s podaním žiadosti na Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja Bratislava cestou Krajského stavebného úradu 
Prešov o poskytnutie nenávratnej dotácie na výstavbu bytového domu 
a súvisiacej technickej infraštruktúry. 

2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje podanie žiadosti na ŠFRB 
Bratislava o poskytnutie úveru na dofinancovanie výstavby 27 Bytového domu, 
Košická 11,13,15, Kežmarok. Zároveň splnomocňuje primátora mesta na 
realizáciu všetkých potrebných úkonov spojených s podpísaním zmluvy 
a ručením úveru prostredníctvom bankovej záruky. 

3. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zapracovaním splátok do rozpočtu 
mesta počas celej doby trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja 
bývania a ďalších finančných prostriedkov pre potrebné dofinancovanie 
technickej infraštruktúry, v súvislosti s výstavbou 27 Bytového domu, Košická 
11,13,15, Kežmarok.  

4. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí po skolaudovaní stavby 27 Bytový 
dom, Košická 11,13,15, Kežmarok,  s uzatvorením záložnej zmluvy v prospech 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave na zachovanie 
nájomného charakteru bytov po dobu 30 rokov.  

5. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje : 
a) vystavenie bankovej záruky vo výške 1 003 434,50,- € Dexia bankou 
Slovensko, a.s., so sídlom : Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, 
IČO 31 575 951, IČ DPH : Sk2020372541, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sa, Vložka číslo : 148/L (ďalej len „banka“) 
za podmienok dojednaných v príslušnej mandátnej zmluve na zabezpečenie 
úveru prijatého zo ŠFRB SR vo výške 1 003 434,50 €. 
b) vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom 
zabezpečenia vystavenej bankovej záruky.        
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Oddelenie: majetkovoprávne a správy majetku                       
 
 
 
             
                      Mestské zastupiteľstvo 

                             K e ž m a r o k  
K bodu rokovania č.: 13.  
 
 
Na rokovanie dňa : 29.1.2009 
                       
 
 
 
 
Názov správy: Návrh na odpredaj pozemku – ŠL TANAP-u v k.ú.Tatranská Lomnica   
  
 
 
 
Predkladá : Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia majetkovoprávneho a správy            
majetku 
 
 
 
 
 
Správa prerokovaná v komisií:  výstavby a ŽP :           -                        
                                                       finančnej         :   04.09.2008 
                                                       MsR                :   30.09.2008   
          
 
 
 
 
 
 
Podpis :  
 
 
 
       
 
 
 
 
 

Návrh na odpredaj pozemku 
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Dôvodová správa : 
 
 
             Štátne lesy  TANAPu Tatranská Lomnica listom č.H/2008/0427 zo dňa 04.08.2008 
požiadali o odpredaj časti pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica v lokalite horárne Mlynčeky 
z parc.č. KN-E 6549/1 o výmere 98 m2 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku pod jestvujúcou hospodársku budovou, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. 
 
Stanovisko oddelenia MP a SM 
 
Odpredajom uvedenej časti pozemku sa vytvorí ucelená časť vlastníctva ŠL TANAPu 
Tatranská Lomnica v lokalite Mlynčeky pre optimálne zabezpečenie prevádzky lesníckeho 
úseku Mlynčeky. 
 
Stanovisko hospodárskej komisie : 
 
Komisia financií správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ 
v Kežmarku schváliť odpredaj časti pozemku KN-E 6549/1 a to novovytvorenú parcelu KN-C 
6531/6 o výmere 98 m2 podľa GP:8/2008 – k.ú. Tatranská Lomnica pre ŠL TANAPu 
Tatranská Lomnica za cenu 100 Sk/m2. 
 
Stanovisko MsR :  Mestská rada v Kežmarku odporúča MsZ   prerokovať návrh na odpredaj 
časti pozemku z majetku mesta z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania a to časť z parc. 
KN-E 6549/1 v k.ú. Tatranská Lomnica o výmere 98 m2 za cenu 100Sk/m2, t.j. celkom 9800 
Sk pre ŠL TANAPu Tatranská Lomnica (IČO 319 66 977) v zmysle GP:8/2008 zo dňa 
21.04.2008.  

 
 
 
 

N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
  
 

MsZ v Kežmarku  
 
s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj  pozemku z majetku mesta z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania a to: 
parcelu KN-C 6531/6  - lesný pozemok o výmere 98 m2 zapísaného na LV 346 k.ú. 
Tatranská Lomnica za cenu: 3,32 €/m2 ( t.j.: 100 Sk/m2, konverzný kurz : 1€ = 30,1260 
Sk ) pre ŠL TANAP-u Tatranská Lomnica  (IČO 319 66 977).  
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  Oddelenie: majetkovoprávne a správy majetku                       
 
 
 
             
                      Mestské zastupiteľstvo 

                             K e ž m a r o k  
K bodu rokovania č.:  14. 
 
Na rokovanie dňa : 29.1.2009 
                       
 
 
 
 
Názov správy: Návrh na odpredaj pozemkov  – Obec Mlynčeky     
 
 
 
Predkladá : Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia majetkovoprávneho a správy            
majetku 
 
 
 
 
 
Správa prerokovaná v komisií:  výstavby a ŽP :    26.11.2008                            
                                                       finančnej         :    01.12.2008 
                                                       MsR                :    20.01.2009   
          
 
 
 
 
 
 
Podpis :  
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                                             Návrh  na  odpredaj  pozemkov  
 
Dôvodová správa : 
 
 
           Obec Mlynčeky požiadala o odkúpenie pozemkov v obci Mlynčeky. Jedná sa 
o pozemky KN-E 6374/1, KN-E 6374/100, KN-E 6373/101, KN-E 3553/1, KN-E 6373/1, 
KN-E 3529/7, a KN-E 3529/6 ktoré tvoria verejné priestranstva  a pre mesto Kežmarok sú 
nevyužiteľné ako aj pozemky KN-E 3529/8, KN-E 3529/9,  KN-E 3529/10, KN-E 3529/11, 
KN-E 3529/12, a KN-E 3529/13 , ktoré tvoria areál Poľnohospodárskeho družstva. 
 
Poznámka. Na pozemky nachádzajúce sa v areáli družstva   má  PDP  - Kežmarok t.č. 
spísanú s Mestom Kežmarok  platnú nájomnú zmluvu. 
 
 
Stanovisko finančnej komisie :   Komisia odporúča MsR a MsZ schváliť odpredaj 
zbytkových výmer parciel : 6374/100, 6374/1, 6373/1, 6373/101, 3529/6, 3529/7 pre Obec 
Mlynčeky za cenu 40,- Sk/m2.  Parcely nachádzajúce sa v areáli poľnohospodárskeho 
družstva komisia neodporúča odpredať obci Mlynčeky.  
 
 
Stanovisko komisie výstavby  a ŽP : Komisia odporúča odpredať pozemky p.č. 6374/100, 
6374/1, 6373/1, 6373/101, 3529/6 a 3529/7, ostatné pozemky komisia neodporúča odpredať.  
 
 
Stanovisko oddelenia územného plánovania,ŽP a SP :    Totožné so stanoviskom  komisie.                             
 
 
Stanovisko MsR : MsR  dporúča MsZ v Kežmarku prerokovať návrh na odpredaj pozemkov  
KN-E 6374/1, KN-E 6374/100, KN-E 6373/101,  KN-E 6373/1, KN-E 3529/7, a KN-E 
3529/6  -  k.ú. Mlynčeky pre Obec Mlynčeky za cenu : 1,33 € /m2  ( 40,- Sk/m2 , konverzný 
kurz 1 €  = 30,1260 Sk ). 
 
 
 
 
 
 
                                        N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 
 
MsZ   v Kežmarku  
 
s c h v a ľ u j e  
 
odpredaj pozemkov  KN-E 6374/1, lesná pôda o výmere 125 m2 , KN-E 6374/100, lesná 
pôda o výmere 95 m2, KN-E 6373/101, trvalý trávnatý porast o výmere 330 m2,  KN-E 
6373/1, trvalý trávnatý porast o výmere 13 m2, KN-E 3529/7,orná pôda o výmere 41 m2, 
a KN-E 3529/6 , orná pôda o výmere 15 m2 -  k.ú. Mlynčeky pre Obec Mlynčeky , IČO : 
00 326 411 za cenu : 1,33 € /m2  ( 40,07 Sk/m2 , konverzný kurz 1 €  = 30,1260 Sk ). 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Oddelenie: majetkovoprávne a správy majetku                       
             
   

                 Mestské zastupiteľstvo   
        v Kežmarku  
 
 
K  bodu rokovania č.  :  
Na rokovanie  dňa :     
 
 
 
 
 
 
Názov správy: Návrh na kúpu pozemku – Poľnonákup Tatry a.s. -Kežmarok 
                                                                     (+  zrušenie uznesenia č.168/2006 ) 
                                                                   
         
                  
 
 
Predkladá : Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia majetkovoprávneho a  

                                       správy   majetku 
 
 
 
 
 
 
Správa prerokovaná v komisií:  výstavby a ŽP :        
                                                       finančnej         :      
                                                       MsR                :      
            MsZ                :      22.6.2006  
 
 
 
 
 
 
 
Podpis :  
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                                               Návrh  na  kúpu  pozemku 
 
 
Dôvodová správa : 
 
 
          Dňa 22.6.2006 MsZ na svojom zasadnutí prijalo uznesenie č.168/2006 v ktorom 
schvaľuje kúpu  pozemku do majetku mesta z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania 
trhoviska  a to pozemok KN-E 475 o celkovej výmere 154 m2 za cenu 100,- Sk/m2 ( miestna 
komunikácia ) a 500,- Sk/m2 ( areál trhoviska ). Kúpa pozemku sa neuskutočnila z dôvodu 
nesúhlasu s majetkovoprávnym usporiadaním vtedajšieho predstavenstva a.s. Poľnonákup-u. 
Nakoľko nové predstavenstvo zaujalo k maj.právnemu usporiadaniu kladné stanovisko je 
potrebné uznesenie č. 168/2006 zrušiť a prijať nové uznesenie. Zároveň MsÚ po dohode 
s Poľnonákupom a.s. navrhuje upraviť  cenu za odkúpenie  MK zo 100,- Sk/m2 na 3,82 €/m2 
( t.j.  115,08 Sk/m2. ) 
 
 
 
 
 
                       N á v r h     n a    u z n e s e n i e 
MsZ  v   Kežmarku    
 
z r u š u j e     
 
uznesenie č. 168/2006 ( Kúpa pozemku – Poľnonákup a.s. Kežmarok ). 
 
 
 
 
 
 
                       N á v r h     n a    u z n e s e n i e 
 
MsZ   v Kežmarku 
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
 
kúpu pozemku do majetku mesta a to parcelu KN-E 475,  zastavaná plocha o výmere 154 m2 
zapísaného na LV 204-k.ú. Kežmarok od : Poľnonákup-u TATRY, a.s. ul. Slavkovská 36, 
Kežmarok  ( IČO : 36 447 927 ) za cenu :54 m2 (plocha zastavaná miestnou komunikáciou ) 
za 3,82 €/m2  (t.j.  115,08 Sk/m2 , konverzný kurz : 1€ = 30,1260 Sk ) a 100 m2 ( areál 
trhoviska ) za 16,60 €/m2  (t.j.  500,09- Sk/m2 , konverzný kurz : 1€ = 30,1260 Sk). 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


MESTO   KEŽMAROK 
 
 
 
Oddelenie :   majetkovoprávne a správy majetku 
Na rokovanie  dňa :  29.01.2009 
K bodu  rokovania  č.: 16 a,b  

 
Mestské zastupiteľstvo   

K e ž m a r o k  
 
 
 
 
 
 
Názov správy: a) Návrh na zrušenie uznesenia č.250/2008 ( časť Kamenná baňa )  
 
   b) Návrh na zámenu pozemku v časti Kamenná baňa, Kežmarok 
  

     
Predkladá :  Ing. Agáta  Perignáthová, ved. oddelenia  majetkovoprávneho a správy  
majetku 
 

          
 
 
 
 
 
Správa prerokovaná :   MsZ: 11.12.2008 
 
 
 
 
Podpis: 
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Dôvodová správa 

 
 Z dôvodu zistenia nových skutočností v právnych vzťahov k nehnuteľnosti- pozemku 
KN-C 3296/101 nachádzajúcej sa v časti Kamenná baňa navrhujeme zrušiť uznesenia č.250 
zo dňa 11.12.2008 ( Patrik Novotný a manželka Zuzana Novotná, Možiarska 3, Kežmarok) 
a následne prijať nové uznesenie v súlade s právnym stavom. 

 
 
 

Návrh na uznesenie  
MsZ v Kežmarku  
 
zrušuje uznesenie  
 
č.250/2008 zo dňa 11.12.2008 (zámenu časti pozemku  v lokalite Kamenná baňa – Mesto 
Kežmarok – Patrik Novotný s manželkou). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh na uznesenie  
 
MsZ v Kežmarku 
schvaľuje 
 
zámenu časti pozemku KN-C 3296/5 diel „1“ o výmere 16m2, ktorého vlastníkom je Mesto 
Kežmarok, za časť pozemku KN-C 3296/101 diel „4“ o výmere 16m2, ktorého 
spoluvlastníkom je: 
1.Mgr.Monika Hlinková, Možiarska 3, Kežmarok ( v podiele ½ )  
2.Patrik Novotný a manželka Ing.Zuzana Novotná, bytom Možiarska 3, Kežmarok (v podiele 
½ ) 
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MESTO   KEŽMAROK 
  

 
   Oddelenie: majetkovoprávne a správy majetku                       

Na rokovanie dňa: 29.01.2009 
K bodu rokovania: č.17 a,b  
 
 
            

                 Mestské zastupiteľstvo   
        v Kežmarku  
 
 
 
 
Názov správy:  a) Návrh na zrušenie uznesenia č. 90/2008 
    
   b)Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na dome s.č. 
   a priľahlých pozemkoch a návrh na odpredaj pozemku  
   KN-C 2487/1 pre: 

   -Alžbeta Cesnaková, H.Meličkovej 5, Bratislava 
   -Aurel Palumbiny, Nemecko 
 
     

 
 
Predkladá : Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia majetkovoprávneho a  

správy   majetku 
 
 
 
Správa prerokovaná: Komisia výstavby a ŽP: 7.11.2003 
        Komisia finančná 5.5.2008   
         MsR: 06.05.2008 
        MsZ: 15.5.2008 
         
 
 
 
Podpis :  
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Dôvodová správa 
 

 Dňa 15.5.2008 bol MsZ v Kežmarku uznesením č.90/2008 schválený odpredaj 
spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach ¼ na dome súp.č 551, pozemku KN-C 2485, 
KN-C 2486 a novovzniknutej parcely KN-C 2487/1, k.ú. Kežmarok, Nižná brána 4, pre 
KÁVOMATY s.r.o., Nižná Brána 2, Kežmarok za podmienky, že väčšinoví podieloví 
spoluvlastníci (A.Cesnaková a A.Palumbiny ) nevyužijú svoje zákonné predkupné právo.  
  
 Z dôvodu, že väčšinoví spoluvlastníci svoje predkupné právo využili a v stanovenej 
lehote požiadali o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach za cenu 
schválenú MsZ navrhuje MsÚ Kežmarok návrh na zrušenie uznesenia č.90/2008 zo dňa 
15.5.2008 a následné schválenie odpredaja spoluvlastníckeho podielu ¼ na nehnuteľnostiach - 
dome súp.č 551, pozemku KN-C 2485, KN-C 2486, resp.odpredaja pozemku KN-C 2487/1, 
k.ú. Kežmarok spoluvlastníkom pozemkov a domu Nižná brána 4, Kežmarok.    
 
Stanovisko komisie výstavby a ŽP: Komisia odporúča odpredaj spoluvlastníckeho podielu 
1/1 mesta Kežmarok na uvedených nehnuteľnostiach. 
Stanovisko odd.výstavby a ŽP: Mestský úrad, odd.výstavby a ŽP v Kežmarku, v zmysle 
uznesenia komisie, odpredaj spoluvlastníckeho podielu ¼ mesta Kežmarok na uvedených 
nehnuteľnostiach domu s.č.551 a na pozemku KN-C 2485 a KN-C 2486 a časť pozemku 
2487, k.ú. Kežmarok odporúča. 
 Stanovisko komisie finančnej zo dňa 5.5.2008: Komisia odporúča MsR a MsZ 
schváliť odpredaj spoluvlastníckeho ¼ podielu k domu s.č.551 a pozemkom KN-C 2485 
a 2486, k.ú. Kežmarok za cenu: objekt RD podľa znaleckého posudku, pozemky v súlade so 
schváleným postupom oceňovania pozemkov t.j.v uvedenej lokalite za cenu340,-Sk/m2 pre 
žiadateľov: Alžbetu Cesnakovú bytom H.Meličkovej Bratislava a Aurela Palumbinyho 
s manželkou, bytom Nemecko. Parcelu KN-C 2487 t.č. neodporúča odpredať.    
 Stanovisko odd.maj.právneho a správy majetku: cena pozemkov v danej časti 
mesta Kežmarok je 11,29 €/m2 (340,12 Sk/m2) pre FO a 22,57 € (679,94,-Sk/m2) pre PO. 
Hodnota nehnuteľností podľa znaleckého posudku č.43/2008, ktorý vypracoval Ing.Zima je 
1 724 320,68 Sk ( 57 236, 96 €), v tom pozemky 952 018,56 Sk ( 31 601,22 € ) (1 043,85 
Sk/m2 ) a rod.dom s príslušenstvom 772 302,12 Sk (25635,73 € ) ( podiel ¼ 193 076,-Sk = 
6 408,95 € ). 

Stanovisko MsR: MsR v Kežmarku odporúča MsZ v Kežmarku prerokovať návrh na 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu ¼ na dome súp.č 551 za cenu podľa znaleckého posudku,  
na pozemku KN-C 2485 o výmere 213m2, kultúra zast.plocha v podiele ¼ za cenu 800,-
Sk/m2 a na pozemku KN-C 2486 o výmere 699m2, kultúra záhrada v podiele ¼ za cenu 700,-
Sk/m2 a novovzniknutú parcelu KN-C 2487/1 o výmere 260m2, podľa GP č.65/2003 
(vyhotovil Ing.A.Olekšák ), k.ú. Kežmarok za cenu 340,-Sk/m2 pre KÁVOMATY s.r.o., 
Nižná Brána 2, Kežmarok, IČO 317 356 57 vrátane DPH. 
 
V súčasností spoločnosť KÁVOMATY s.r.o., Nižná Brána 2, Kežmarok, už nemá záujem 
o odkúpenie predmetných nehnuteľností. 
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Návrh na uznesenie  

 
MsZ v Kežmarku  
 
zrušuje uznesenie  

 
č.90/2008 zo dňa 15.5.2008 (spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach: s.č.551 a priľahlých 
pozemkoch a pozemku KN-C 2487/1, Nižná brána 4, Kežmarok schválený pre spoločnosť 
KÁVOMATY).  

 
 

 
 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
 
 
MsZ v Kežmarku 
 
schvaľuje 
 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu ¼ na dome súp.č 551 za cenu 6 408,95 € (193 076,02-Sk)  
odpredaj  spoluvlastníckeho podielu ¼ na pozemkoch KN-C 2485 o výmere 213m2, kultúra 
zast. plocha za cenu 26,56 €/m2 (800,15 Sk/m2) a KN-C 2486 o výmere 699m2, kultúra 
záhrada za cenu 23,24 €/m2 (700,13 Sk/m2) a novovzniknutú parcelu KN-C 2487/1 o výmere 
260m2, k.ú. Kežmarok za cenu 11,29 € /m2 (340,12 Sk/m2)   
 pre: 1.Aurel Palumbiny, Nemecko v podiele ½ 
        2.Alžbeta Cesnaková, H.Meličkovej 5, Bratislava v podiele ½  
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MESTO KEŽMAROK 
 
 

Oddelenie :    majetkovoprávne a správy majetku 
Na rokovanie dňa :  29.01.2009 
K bodu rokovania :   

 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
K e ž m a r o k 

 
 
 
 
 
Názov správy : Návrh na odpredaj pozemku pod bytovým domom - 

Vlastníci  bytov Baštová č.20,Kežmarok 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá :    Ing. Agáta Perignáthová, ved. oddelenia maj.právneho a 

správy majetku 
 
 
 
 
Správa prerokovaná :   MsR 20.01.2009 
 
           
  
 

 

 

 

 
Podpis : 
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Návrh na odpredaj pozemku pod bytovým domom  
  
 Traja vlastníci bytov v bytovom dome na ul. Baštová č.20, Kežmarok požiadali 
o odkúpenie pozemku - spoluvlastníckeho podielu KN-C 83/1 o celkovej výmere  216 m2 pod 
uvedeným obytným domom. Vlastníci nadobudli byty odkúpením od  Bytového družstva 
Kežmarok. Ďalší traja vlastníci bytov v predmetnom bytovom dome  odkúpili spoluvlastnícke 
podiely na obidvoch parcelách už v roku 2002, kedy došlo aj k prevodu predmetných 
spoluvlastníckych podielov. 
 

Stanovisko oddelenia majetkovoprávneho a správy majetku: oddelenie majetkovoprávne 
a správy majetku odporúča M s R v Kežmarku schváliť odpredaj spoluvlastníckeho podielu 
na pozemku KN-C 83/1, k. ú. Kežmarok v prepočítaných podieloch podľa LV č.3410, za cenu 
0,10 €/m2 (3,01 Sk/m2), v súlade so zákonom č. 182/93 Z. z., v znení neskorších predpisov, 
pre žiadateľov – vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome Baštová č. 1396/20 
menovite pre:   
 
1.Tibor Novák a manž.Alžbeta,r.Schutzová, Baštová 20,KK 8338/58850 + 1429/58850 = 9767/58850 
2.Zavacká Mária, r. Majerčáková, Baštová 20, KK  8403/58850 + 1429/58850 = 9832/58850 
3.MUDr. Karin Slameňová, r.Račková, Baštová 20, KK 8379/58850 + 1426/58850 = 9805/58850 
  
 
a 
 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-C 83/2, k. ú. Kežmarok o výmere 241 
m2, z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania, v prepočítaných podieloch podľa LV č.3410, 
za cenu 3,32 €/ m2 (100,01 Sk/m2), pre žiadateľov:   
 
1.Tibor Novák a manž.Alžbeta,r.Schutzová, Baštová 20,KK 8338/58850 + 1429/58850 = 9767/58850 
2.Zavacká Mária, r. Majerčáková, Baštová 20, KK  8403/58850 + 1429/58850 = 9832/58850 
3.MUDr. Karin Slameňová, r.Račková, Baštová 20, KK 8379/58850 + 1426/58850 = 9805/58850 
 

Stanovisko M s R : M s R v Kežmarku odporúča M s Z  v Kežmarku prerokovať návrh 
na  
A./ 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-C 83/1, ktorého spoluvlastníkom je 
Mesto Kežmarok v podiele 29404/58850 o celkovej výmere 216 m2, kultúra zast. plocha, 
pod bytovým domom súp.č.1396 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania, pre 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ul. Baštová č.1396/20, Kežmarok za cenu 
0,10 €/m2 (3,01 Sk/m2), v prepočítaných podieloch uvedených podľa LV č. 3410, 
menovite pre:  
 
1.Tibor Novák a manž.Alžbeta,r.Schutzová, Baštová 20,KK 8338/58850 + 1429/58850 = 9767/58850 
2.Zavacká Mária, r. Majerčáková, Baštová 20, KK  8403/58850 + 1429/58850 = 9832/58850 
3.MUDr. Karin Slameňová, r.Račková, Baštová 20, KK 8379/58850 + 1426/58850 = 9805/58850 
 
B./  
odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-C 83/2, ktorého spoluvlastníkom je 
Mesto Kežmarok v podiele 29404/58850 o celkovej výmere 241 m2, kultúra zast. plocha, 
priľahlý pozemok k bytovému domu súp.č.1396 z dôvodu majetkovoprávneho 
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usporiadania, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ul. Baštová č.20, 
Kežmarok,  za cenu 3,32 €/ m2 (100,01 Sk/m2), v prepočítaných podieloch uvedených 
podľa LV č. 3410, menovite pre:  
 
1.Tibor Novák a manž.Alžbeta,r.Schutzová, Baštová 20,KK 8338/58850 + 1429/58850 = 9767/58850  
2.Zavacká Mária, r. Majerčáková, Baštová 20, KK  8403/58850 + 1429/58850 = 9832/58850 
3.MUDr. Karin Slameňová, r.Račková, Baštová 20, KK 8379/58850 + 1426/58850 = 9805/58850 
 
 

Návrh na uznesenie 

M s Z v Kežmarku  

s ch v a ľ u j e  
 
A./ 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-C 83/1, ktorého spoluvlastníkom je 
Mesto Kežmarok v podiele 29404/58850 o celkovej výmere 216 m2, kultúra zast. plocha, 
pod bytovým domom súp.č.1396 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania, pre 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ul. Baštová č.1396/20, Kežmarok za cenu 
0,10 €/m2 (3,01 Sk/m2), v prepočítaných podieloch uvedených podľa LV č. 3410, 
menovite pre:  
 
1.Tibor Novák a manž.Alžbeta,r.Schutzová, Baštová 20,KK 8338/58850 + 1429/58850 = 9767/58850 
2.Zavacká Mária, r. Majerčáková, Baštová 20, KK  8403/58850 + 1429/58850 = 9832/58850 
3.MUDr. Karin Slameňová, r.Račková, Baštová 20, KK 8379/58850 + 1426/58850 = 9805/58850 
 
B./  
odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-C 83/2, ktorého spoluvlastníkom je 
Mesto Kežmarok v podiele 29404/58850 o celkovej výmere 241 m2, kultúra zast. plocha, 
priľahlý pozemok k bytovému domu súp.č.1396 z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadania, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ul. Baštová č.20, 
Kežmarok,  za cenu 3,32 €/ m2 (100,01 Sk/m2), v prepočítaných podieloch uvedených 
podľa LV č. 3410, menovite pre:  
 
1.Tibor Novák a manž.Alžbeta,r.Schutzová, Baštová 20,KK 8338/58850 + 1429/58850 = 9767/58850  
2.Zavacká Mária, r. Majerčáková, Baštová 20, KK  8403/58850 + 1429/58850 = 9832/58850 
3.MUDr. Karin Slameňová, r.Račková, Baštová 20, KK 8379/58850 + 1426/58850 = 9805/58850 
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MESTO  KEŽMAROK 
  
  
  

Oddelenie: Územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 
  

Na rokovanie dňa :  29.1.2009 
  
K bodu č. 19 
  
  
                                                                               Mestské zastupiteľstvo                                                                       
                                                                    K e ž m a r o k 
  
  
  
  
  
Názov správy : 
  
Ján Legutky, Družstevná 48, Malý Slavkov   -zriadenie skládky 
sypkých stavebných materiálov   
súhlas na začatie procesu obstarania doplnku ÚPN obce Kežmarok  
   
  
  
  
  
  
  
  
Predkladá : Ing. Ladislav Faix, vedúci oddelenia   
  
  
  
  
  
  
  
Správa prerokovaná : v komisii výstavby   
                                      v mestskej rade 
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Dôvodová správa :  
  
 
     Územný plán obce Kežmarok bol vypracovaný firmou  ARKONA  Košice- Ing. arch. Viktorom 
Malinovským , schválený bol mestským zastupiteľstvom dňa 26.11.2002 č. uzn . 135/2002 . Záväzná 
časť bola vyhlásená VZN č. 3/2002 z 27.12.2002 . 
   Dňa  8.1 .2009  obdržalo Mesto Kežmarok  žiadosť  Jána Legutkého, Družstevná  48, Malý Slavkov  
o udelenie súhlasu na začatie procesu obstarania  doplnku  Územného plánu obce Kežmarok- zmenu 
funkčného využitia novovytvorených  pozemkov p.č. KN C 5412/3 ,5412/4, 5413/2 k.ú. Kežmarok  
pre zriadenie skládky sypkých stavebných materiálov. 
      Uvedené pozemky sú  v zmysle záväznej časti Územného  plánu obce Kežmarok  schváleného  
uznesením MsZ č. 135/2002 zo dňa 26.11.2002  určené na ponechanie pre pôvodné  
poľnohospodárske využitie .    
 
 
 Návrh bol prerokovaný v Komisii výstavby , ŽP, dopravy a verejných služieb  pri MsZ 
v Kežmarku  zo dňa  16.4.2008 a v Mestskej rade  
Odpredaj dotknutých pozemkov bol schválený MsZ  dňa 11.12.2008 uzn.č. 239/2008 
 
. 
 
Návrh na uznesenie  
 
Mestské  zastupiteľstvo v Kežmarku  súhlasí  so  začatím  procesu obstarania  doplnku   
Územného plánu obce Kežmarok na zmenu  funkčného využitia novovytvorených  
pozemkov p.č. KN C 5412/3 ,5412/4, 5413/2 k.ú. Kežmarok  pre zriadenie skládky sypkých 
stavebných materiálov na náklady žiadateľa. 
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