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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 26.3.2009 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
     Z roku 2005 zostali na plnenie v roku 2009  4 uznesenia.  
Stav k 26.3.2009 : 
- 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 26.3.2009 : 
- v priebežnom plnení je evidovaných  5 uznesení : 
uznesenia č. :  134, 162, 219, 287, 296.  
 
    Z roku 2007 zostalo na plnenie v roku 2009  8 uznesení. 
Stav k 26.3.2009 : 
- 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 26.3.2009 : 
- v priebežnom plnení je evidovaných 40 uznesení :  
uznesenia č. :  
6, 7, 8, 25, 34, 54, 56, 93, 96, 97, 99, 101, 115, 123, 128, 137, 166, 173, 178, 179, 183, 187,  
201, 204, 205, 213, 214, 217, 218, 220, 225, 237, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249. 
 
Nesplnené uznesenie: č. 3/2008 – vyrovnanie záväzkov nemocnice Dr. V. Alexandra, n. o.   
Úloha stála : uznesenie č. 168/2008                              
Návrh na zrušenie uznesenia: č. 103/2008 – projekt nezískal grantovú podporu    
 
     V roku 2009, k 26.3.2009, bolo Mestským zastupiteľstvom prijatých 31 uznesení.  
Stav k 26.3.2009 : 
- v priebežnom plnení je evidovaných 13 uznesení :  
uznesenia č. :  
11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30.      
 
 
Návrh na uznesenie : 
 
     a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 26.3.2009, za kontrolované obdobie 
roka 2009 a predchádzajúce obdobia. 
     b) Zrušuje uznesenie č. 103/2008. 
 
 
v Kežmarku: 19.3.2009 
Predkladá : Ing. Gnojčáková Ľudmila 
                   hlavný kontrolór mesta 
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Mesto Kežmarok    
hlavný kontrolór mesta 
ul. Hlavné námestie č. 1 
K e ž m a r o k 
 
 

I N F O R M Á C I A 
o výsledkoch  splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených  
následnými finančnými kontrolami v I. polroku 2008  a o výsledku následnej finančnej  

kontroly vykonanej v I. polroku 2009 
 
 

     V súlade s  §18 f) ods. 1d) zákona  S N R  č. 369/2004 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon  S N R  č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a  o  zmene  a  doplnení   niektorých   zákonov   a  uznesením   mestského  
zastupiteľstva č. 211/2008 predkladám týmto, mestskému zastupiteľstvu, nasledovnú 
informáciu : 
 
A) 
     Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 
následnými finančnými kontrolami v roku 2008, s cieľom preverenia splnenia 
povinnosti kontrolovaných subjektov 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, vykonaná v priebehu mesiaca február a marec 2009 -    
č. 1a)/2009 a č. 1b)2009, sa týkala opatrení prijatých v súlade so správami 
o výsledkoch následných finančných kontrol č. 1/2008 a č. 2/2008. 
 
     Konštatujem, že opatrenia prijaté v súlade so zápisnicou o prerokovaní protokolu 
z následnej finančnej kontroly : 
 
     - č. 1/2009 - za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou  inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov - správa č. 1/2008,   vykonanou na 
Základnej umeleckej škole A. Cígera, ul. Hviezdoslavova č. 12, Kežmarok,  neboli 
splnené  v plnom rozsahu. 
 
Kontrolovaný subjekt : 
     a) nezabezpečil dôsledné dodržanie náležitosti inventúrnych súpisov majetku, 
určených zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov,  §  30 
ods. 2,  ktorý určuje ich povinný obsah, inventúrne súpisy majetku nie sú prehľadne 
spracované prípadne nie sú doložené vôbec, spracované inventúrne súpisy nie sú 
úplné, preukázne a správne.  
     Uvádzané skutočnosti sa netýkajú inventarizácie peňažných prostriedkov 
v hotovosti, táto bola vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
     b) zaznamenané prírastky majetku resp. úbytky majetku nie sú položkovite 
identifikované cez zoznam prírastkov resp. úbytkov majetku, 
     c) inventarizačné zápisy z čiastkových inventarizačných komisií vykonaných 
fyzických inventúr a vykonaných dokladových inventúr nie sú úplné a správne 
a v súlade s § 30 ods. 3 cit. zákona.  
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     V náväznosti na uvádzané skutočnosti bola kontrolovanému subjektu opätovne 
uložená povinnosť zabezpečiť opravu a  vydokladovanie všetkých inventúrnych 
súpisov a inventarizačných zápisov za rok 2008 tak, aby vykázaná inventarizácia 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bola úplná, preukázateľná, 
správna a daná do súladu s príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.   
     Všetky opatrenia ostali v priebežnom sledovaní vedúceho kontrolovaného 
subjektu a v priebežnom sledovaní a plnení ekonóma subjektu. 
     Opakovanou následnou kontrolou splnenia uložených povinností z mesiaca 
február 2009, vykonanou v priebehu mesiaca marec 2009, bolo opätovne 
skonštatované, že nedostatky boli odstránené len čiastočne, nie v celom rozsahu.       
     Náhradný termín na vysporiadanie a odstránenie zistených nedostatkov bol 
uložený.     
 
     - č. 2/2009 - za nedostatky zistené v súvislosti s kontrolou úplnosti, správnosti 
a preukázateľnosti použitia kapitálových finančných prostriedkov pridelených v rámci 
rozpočtu mesta, dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a dodržiavania zákona 
o verejnom obstarávaní - správa č. 2/2008 (porušenie finančnej disciplíny, 
dodržiavanie  ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a platných ustanovení 
zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ako aj oprávnenosti poskytovania zálohových 
platieb na obstaranie tovarov, služieb a stavebných prác), vykonanou na Základnej 
škole Dr. D. Fischera 2 Kežmarok,  boli splnené  v plnom rozsahu. 
     Stále opatrenia ostali v priebežnom sledovaní vedúceho kontrolovaného subjektu 
a v priebežnom sledovaní a plnení ekonóma kontrolovaného subjektu.  
 
 
Návrh na uznesenie : 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu 
o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 
následnými finančnými kontrolami v I. polroku 2008 – zápisnice č. 1/2009 a č. 
2/2009, vyplývajúce zo správy č. 1/2008 a č. 2/2008. 
 
 
B) 
     Následná finančná kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti  použitia 
kapitálových finančných prostriedkov pridelených v rámci rozpočtu mesta, 
dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní - 
č. 2/2009, vykonaná v priebehu mesiaca február 2009, na Mestskom kultúrnom 
stredisku, ul. Starý trh č. 47 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2008, bola 
ukončená záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2009.   
 
     Na základe kontroly preverovaných podkladových materiálov - dodávateľských 
faktúr, bankových dokladov, pokladničných dokladov, interných dokladov, účtovných 
písomností a výkazníctva, osobitne čerpania rozpočtu podľa odvetví a rozpočtovej 
klasifikácie bolo skonštatované, že : 
     - doklady súvisiace so zabezpečením bežných a kapitálových výdavkov sú 
dostatočne úplne, preukázateľné a správne, správne triedené tak v rámci účtovníctva 
príspevkovej organizácie, ako aj v rámci ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 
klasifikácie, 
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     - kapitálové výdavky, určené pre rok 2008 v celkovom objeme 456 113,- Sk, boli 
účelovo využité do výšky schválených kapitálových prostriedkov, na zabezpečenie 
interiérového vybavenia kultúrneho strediska, na softvérové zabezpečenia knižnice 
knižničným systémom CLAVIUS – katalogizácia kníh a hudobnín, rešeršé, výpožičné 
protokoly, evidencia knižného fondu a na rekonštrukciu objektu knižnice a mestského 
kultúrneho strediska (rekonštrukcia elektrického osvetlenia čitárne a rekonštrukcia 
hlavného prívodu elektrickej energie v kultúrnom stredisku),      
     - obstaraný dlhodobý hmotný majetok odpisovaný bol, v súlade so zákonom 
431/2002 Z. z. o účtovníctve a postupov účtovania pre rozpočtové organizácie, 
zatriedený do príslušnej platnej účtovnej triedy 0, pod príslušnou ekonomickou 
klasifikáciu, t. z. n.  717002 – rekonštrukciu a modernizáciu stavieb objemom 
62 580,- Sk (uč. Sk. 021), 717 003 – interiérové vybavenie v objeme 253 113,- Sk 
(uč. Sk. 022) a 711 003 – softvérové vybavenie v sume 140 420,- Sk (uč. Sk. 013),            
     -  prírastok dlhodobého hmotného majetku za rok 2008 je správne vykázaný aj 
v inventarizácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2008, ako aj 
v súvahe organizácie, 
     - kontrolovaný subjekt zadával len zákazky s nízkymi hodnotami, rokovacím 
konaním bez zverejnenia, na základe predchádzajúceho prieskumu trhu tak, aby 
vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky rešpektovali primeranú kvalitu 
a cenu,  
     - k voľnému rôznorodému výberu dodávateľov, vzhľadom na možnosti 
zabezpečenia a rozsah požadovaných dodávok, ako aj nižšiu cenu, dochádzalo pri 
nákupe dlhodobého drobného hmotného majetku, materiálu na výpočtovú techniku, 
odborných prehliadok, drobných opráv,...   
     - obstaranie uvádzaných zákaziek bolo uhrádzané z bežných výdavkov 
organizácie, prevažne správne v členení podľa ustanovenej rozpočtovej klasifikácie,   
     - obstaraný dlhodobý drobný hmotný majetok, v súlade so zákonom o účtovníctve 
a postupov účtovania pre príspevkové organizácie, má subjekt zatriedený na 
podsúvahových účtoch, príp. v osobitnej operatívnej evidencií, prírastok majetku je 
v súlade s údajmi vykázanými v inventarizácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov. 
 
     V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie,  podľa programu kontroly, 
nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem a 
interných predpisov, preto bol vypracovaný záznam o výsledku následnej finančnej 
kontroly č. 1/2009. 

 
 
Návrh na uznesenie : 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti  použitia 
kapitálových finančných prostriedkov pridelených v rámci rozpočtu mesta, 
dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a dodržiavania zákona o verejnom 
obstarávaní – záznam č. 1/2009,  vykonanej na Mestskom kultúrnom stredisku, 
ul. Starý trh č. 47 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2008. 
 
 
v Kežmarku 19.3.2009 
predkladá: Ing. Gnojčáková Ľudmila 
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Dôvodová správa 
 

Mesto Kežmarok eviduje na osobitnom účte príspevky na revitalizáciu kežmarských 
lesov po kalamite z 19.11.2004 od partnerských miest Lanškroun a Přibram a od rôznych 
fyzických, resp. právnických osôb. 

 
Na účte bola k 31.12. 2008 suma 9 876,10 € (298 tis. Sk) a keďže už nie je 

predpoklad, že revitalizáciu bude možné v plnej miere kryť z predaja kalamitného dreva, 
navrhujeme poskytnutie týchto finančných prostriedkov Štátnym lesom Tatranského 
národného parku, ktoré z týchto finančných prostriedkov zabezpečia výsadbu stromčekov 
v lesoch patriacich Mestu Kežmarok. 
 

 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 

 
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 
9 876,10 € (298 tis. Sk) zvýšených o pripísané úroky za rok 2009 na revitalizáciu 
kežmarských lesov po kalamite z 19.11.2004. Poskytnutie finančných prostriedkov bude 
uskutočnené z osobitného účtu zriadeného na tento účel. 
 

 
Stanovisko Mestskej rady: 

  
Mestská rada v Kežmarku odporúča predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

návrh na poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 9 876,10 € (298 tis. Sk) zvýšených 
o pripísané úroky za rok 2009 Štátnym lesom Tatranského národného parku na revitalizáciu 
kežmarských lesov po kalamite z 19.11.2004. Poskytnutie finančných prostriedkov bude 
uskutočnené z osobitného účtu zriadeného na tento účel. 
 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje poskytnutie finančných 

prostriedkov vo výške 9 876,10 € (298 tis. Sk) zvýšených o pripísané úroky za 
rok 2009 Štátnym lesom Tatranského národného parku na revitalizáciu 
kežmarských lesov po kalamite z 19.11.2004. Poskytnutie finančných 
prostriedkov bude uskutočnené z osobitného účtu zriadeného na tento účel. 
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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 €.   

 
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v jednotlivých prílohách. Materiál je doplnený 

ešte o niektoré presuny nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2008 v oblasti 
školstva. 

 
Je potrebné zaoberať sa aj vážnou situáciou v plnení príjmov dane z príjmu fyzických 

osôb. Zvýšenie odpočítateľnej položky zníži v roku 2009 príjmy na dani z príjmov fyzických 
osôb o 148 630 000 €. Okrem toho hospodárska kríza spôsobí zníženie rastu miezd 
a zníženie zamestnanosti, čo bude mať tiež nezanedbateľný dopad na výšku príjmu z tejto 
dane. Kalkulovaný výpadok pre Mesto Kežmarok predstavuje 539 055 €, čo predstavuje 
10,2% z pôvodne plánovaného príjmu. Keďže ide o výpadok bežného príjmu, bude potrebné 
znížiť bežné výdavky. 

S viazaním kapitálových výdavkov budeme uvažovať v prípade, ak bude známe, že 
sa nenaplnia kapitálové príjmy. 

Uznesenie k tomuto rozhodnutiu bolo preto upravené oproti uzneseniam navrhnutým 
vo finančnej komisii a v Mestskej rade. Vzhľadom k tomu, že iné príjmy neplánujeme znížiť, 
bežné výdavky bude po prepočte potrebné znížiť o 7,1%. Zníženie by sa zatiaľ realizovalo 
viazaním finančných prostriedkov. Viazanie finančných prostriedkov premieta aj dopad na 
prenesené kompetencie, nakoľko je možné, že aj dotácie na prenesený výkon štátnej správy 
budú znížené. Pokiaľ by k zníženiu dotácií na prenesený výkon štátnej správy nedošlo, 
viazané finančné prostriedky by sa mohli použiť po preklasifikovaní na kapitálové výdavky na 
prenesený výkon štátnej správy. (Pozn.: V oblasti školstva sa v súčasnosti kapitálové 
výdavky na prenesený výkon štátnej správy financujú z finančných prostriedkov určených na 
originálne kompetencie. Takto sa z finančných prostriedkov určených na originálne 
kompetencie financuje prenesený výkon štátnej správy.)  

 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH (návrh): 

 
1) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre 
rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 2/2009. 

2) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť použitie časti rezervného fondu vo 
výške 42 551 € (1 282 tis. Sk) na financovanie nasledovných kapitálových výdavkov: 

Prvok 9.4.1 ZUŠ A. Cígera           33 921 €               1 022 tis. Sk  

Prvok 9.6 
Podpora vysokých škôl na území 
mesta            1 660 €               50 tis. Sk  

Prvok 10.3 Mestský športový klub OZ            6 970 €                 210 tis. Sk  
  SPOLU          42 551 €            1 282 tis. Sk  

3) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť poskytnutie finančnej výpomoci 
spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok vo výške 17 000 € (564 tis. Sk), 
s úrokom 1,00% p.a., so splatnosťou do 31.07. 2009. 
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Stanovisko Mestskej rady: 
  

1) Mestská rada v Kežmarku odporúča predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
návrh na rokovanie Mestského zastupiteľstva návrh na zmenu rozpočtu mesta 
Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 2/2009.  

2) Mestská rada v Kežmarku odporúča predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
návrh na použitie časti rezervného fondu vo výške vo výške 42 551 € (1 282 tis. Sk) 
na financovanie nasledovných kapitálových výdavkov: 

Prvok 9.4.1 ZUŠ A. Cígera           33 921 €               1 022 tis. Sk  

Prvok 9.6 
Podpora vysokých škôl na území 
mesta            1 660 €               50 tis. Sk  

Prvok 10.3 Mestský športový klub OZ            6 970 €                 210 tis. Sk  
  SPOLU          42 551 €            1 282 tis. Sk  

3) Mestská rada v Kežmarku odporúča predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
návrh na poskytnutie finančnej výpomoci spoločnosti Technické služby, s.r.o. 
Kežmarok vo výške 17 000 € (564 tis. Sk), s úrokom 1,00% p.a., so splatnosťou do 
31.07. 2009. 

 
 

Návrh na uznesenie: 
 

1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta 
Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 2/2009 podľa 
predloženého návrhu. 

2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie časti rezervného 
fondu vo výške vo výške 46 042 € (1 387 tis. Sk) na financovanie 
nasledovných kapitálových výdavkov: 

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času           3 491 €               105 tis. Sk  
Prvok 9.4.1 ZUŠ A. Cígera           33 921 €               1 022 tis. Sk  

Prvok 9.6 
Podpora vysokých škôl na území 
mesta            1 660 €               50 tis. Sk  

Prvok 10.3 Mestský športový klub OZ            6 970 €                 210 tis. Sk  
  SPOLU          46 042 €  1 387 tis. Sk  

3) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje viazanie rozpočtovaných 
bežných výdavkov rozpočtu Mesta Kežmarok,  jeho príspevkových 
a rozpočtových organizácií vrátane rozpočtovaných bežných výdavkov 
určených na prenesený výkon štátnej správy vo výške 7,1% 
rozpočtovaných bežných výdavkov.  

4) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje poskytnutie finančnej 
výpomoci spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok vo výške        
17 000 € (564 tis. Sk), s úrokom 1,00% p.a., so splatnosťou do 31.07. 
2009. 
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               Ekonomické oddelenie Mestského úradu v Kežmarku
                   Návrh úpravy rozpočtu pre rok 2009  -  v €

                           Rozpočtové opatrenie č. 2/2009
                                     -    n á v r h 

 Bežné príjmy
Ekonom.klas. Názov položky Schvál.rozp. Navrhov.úprava v € v tis. Sk Upravený rozp.

312001 Zo štátneho rozpočtu - dotácia na PK 2 226 681 89 172 2 686 2 315 853
312001 Zo štátneho rozpočtu - predškoláci 0 15 384 463 15 384

Spolu 104 556 3 150

 Bežné výdavky
Kód Progr.rozp. Názov položky Schvál.rozp. Navrhov.úprava v €  v tis. Sk Upravený rozp.

12.2 Mestské lesy 886 610 9 900 298 896 510
9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok 1 660 -166 -5 1 494

10.1 Organizácia športových podujatí 1 826 2 174 65 3 834
10.2 Sieň športovej slávy 16 597 -2 008 -60 14 589

Spolu 9 900 298

 Kapitálové výdavky
Kód progr.rozp. Názov položky Schvál.rozp. Navrhov.úprava v € v tis. Sk Upravený rozp.

9.6 Podpora vysokých škôl na území mesta 0 1 660 50 1 660
10.3 Mestský športový klub 0 6 970 210 6 970

Spolu 8 630 260

Príjmy finančných operácií
Ekonom.klas. Názov položky Schvál.rozp. Navrhov.úprava v €  v tis. Sk Upravený rozp.

453 Zostatok prostriedkov na revitalizáciu lesov 0 9 900 298 9 900
453 Prevod nevyčerpaných dotácií zo ŠR 0 40 577 1 222 31 515
454 Prevod z rezervného fondu 2 417 380 46 042 1 387 2 459 931

411009 Vrátenie finančnej výpomoci TS 0 17 000 512 17 000

Spolu 113 519 3 420

Výdavky finančných operácií
Kód progr.rozp. Názov položky Schvál.rozp. Navrhov.úprava v € v tis. Sk Upravený rozp.

16. Administratíva - finančná výpomoc TS 0 17 000 512 17 000

Spolu 17 000 512

                           Kežmarok, 19. 03. 2009
                                     Spracovala: Semanová Blažena
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                                         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:     7 
 
 
Na rokovanie dňa:      26.3. 2009 
 
 
Názov správy:    Návrh na odpis pohľadávok 
  
 
Predkladá: Ing. Miroslav   K a r p i š ,   vedúci ekonomického oddelenia 
 
 
Správa prerokovaná vo finančnej komisii dňa:      16.3. 2009 
 
 
Správa prerokovaná v Mestskej rade:                    17.3. 2009 
 
 
 
Podpis: 
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Dôvodová správa 
 

Mesto Kežmarok eviduje niektoré nevymožiteľné pohľadávky. Z uvedeného dôvodu 
navrhujeme odpis týchto pohľadávok. Dôvody odpisu pohľadávok sú uvedené v poznámkach 
ku každej pohľadávke. 
 

Zoznam pohľadávok navrhnutých na odpis: 
 

Suma v Sk Suma v € druh pohľadávky poznámka
    214 184,00 Sk    7 109,61 € lokalizačný poplatok 1991-1992, 

popl. za predaj alkoh. 1991-1992

neúspešná exekúcia

      16 276,00 Sk       540,26 € popl. za predaj alkoh. 1994-1995 neúspešná exekúcia

        6 930,00 Sk       230,03 € Odb. faktúra 2003163 (PCO), splatná 

14.4. 2003

duplicitne vystavená 

faktúra
        6 930,00 Sk       230,03 € Odb. faktúra 2003267 (PCO), splatná 

30.7. 2003

duplicitne vystavená 

faktúra
        6 930,00 Sk       230,03 € Odb. faktúra 2003360 (PCO), splatná 

15.10. 2003

duplicitne vystavená 

faktúra
      29 960,00 Sk       994,49 € Odb. faktúra 2003407 (nájom), 

splatná 31.1. 2004

neuznaná faktúra, 

právne nevymožiteľná
        6 956,00 Sk       230,90 € Odb. faktúra 2004467 (refakt. 

poistenia), splatná 5.11. 2004

neuznaná faktúra, 

právne nevymožiteľná
    288 166,00 Sk    9 565,35 € 

Osoba

TURSERVIS KST

SPOLU

Obec Vlkovce

Darina Babčanová, Kežmarok

Július Klempár, Kežmarok

Eduard Fertáľ, Kežmarok

Eduard Fertáľ, Kežmarok

Eduard Fertáľ, Kežmarok

 
 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 

 
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť odpis pohľadávok v celkovej výške 9 565,35 
€ (288 166,- Sk) podľa predloženého zoznamu. 

  
Stanovisko Mestskej rady: 

  
Mestská rada v Kežmarku odporúča predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

návrh na odpis pohľadávok v celkovej výške 9 565,35 € (288 166,- Sk) podľa predloženého 
zoznamu. 
 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávok 

v celkovej výške 9 565,35 € (288 166,- Sk) podľa predloženého zoznamu. 
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                                         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:     8 
 
 
Na rokovanie dňa:      26.3. 2009 
 
 
Názov správy:    Návrhy na vyradenie majetku Domova dôchodcov 
  
 
Predkladá: Ing. Miroslav   K a r p i š ,   vedúci ekonomického oddelenia 
 
 
Správa prerokovaná vo finančnej komisii dňa:      16.3. 2009 
 
 
Správa prerokovaná v Mestskej rade:                    17.3. 2009 
 
 
 
Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Dôvodová správa 
 

Stanovisko hlavnej inventarizačnej komisie Mesta Kežmarok (HIK) zo dňa 9.3. 
2008: 

HIK posúdila predložené návrhy na vyradenie a dáva kladné stanovisko k  
predloženým návrhom na vyradenie. 
 
Majetok s obst. cenou vyššou ako 100 000,- Sk: 
 
Domov dôchodcov 
Inv. č.  Majetok    Obst. cena Rok nadob.  Dôvod 
6/444/2  Škoda Felícia KK 522AG       8 298,48 € (250 000,- Sk)  1999 nerent. oprava  
 
Zostatková cena majetku je nulová. 

 
 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 

 
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva dáva súhlasné 

stanovisko k vyradeniu majetku Mesta Kežmarok a jeho organizácií podľa predloženého 
zoznamu. 

  
Stanovisko Mestskej rady: 

  
Mestská rada v Kežmarku odporúča predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov – Škoda Felícia KK 522AG - inv. č. 6/444/2. 
 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vyradenie majetku 

Domova dôchodcov – Škoda Felícia KK 522AG - inv. č. 6/444/2. 
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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. :   9 
 
 
 
Na rokovanie dňa : 26. 03. 2009 
 
 
 
Názov správy : a) Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
          b) Návrh na predĺženie doby nájmu bytu 
 
 
 
Predkladá : p. Ladislav Melikant, vedúci odd. OaS 
 
 
 
 
Prerokované :  v komisii sociálnej a bytovej 27.02.2009, v MsR 17.03.2009  
 
 
 
Podpis : 
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a) Návrh na uzavretie zmluvy o nájme bytu 

 
Dôvodová správa 

 
 
     Spravbytherm s.r.o. Kežmarok oznámil MsÚ uvoľnenie bytu č. 27 na ulici Gen. Štefánika 
č. 14 v Kežmarku. Ide o 1-izbový byt s príslušenstvom, II. kategórie. 
      
       
Stanovisko oddelenia organizačno-správneho: 
 
Oddelenie OaS na základe zaevidovaných žiadostí navrhuje uvoľnený byt č. 27 na ulici Gen. 
Štefánika č. 14 prideliť p. Jane Tondrovej, trvalý pobyt Pod lesom č.7, Kežmarok. Žiadateľka 
je slobodná, v máji tohto roku čaká dieťa a spolu so svojím partnerom býva v jednoizbovom 
byte svojej matky. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej:  
      
Prerokované s predsedníčkou komisie sociálnej a bytovej dňa 10.03.2009. 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
MsZ v Kežmarku odporúča uzavretie zmluvy o nájme bytu č. 27, ul. Gen. Štefánika č. 
14, Kežmarok s nájomcom Jana Tondrová, Pod lesom č. 7, Kežmarok, na dobu 1 roka.  
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b) Návrh na predĺženie doby zmlúv o nájme bytu 
 

Dôvodová správa 
 
     Spravbytherm s.r.o. Kežmarok požiadal MsÚ o vyjadrenie sa k nájomcom, ktorým končí 
nájomná zmluva na dobu určitú. Nájomcovia užívajú byty na ul. Gen. Štefánika č. 14 
v Kežmarku. 
 
Meno:    č. bytu:  NZ do:   Nedoplatok: 
 
1. Lhotová Lenka  30  31.03.09  0 
2. Majerčáková Andrea 14  30.04.09  0 
3. Kasperkevičová Jana 24  30.04.09  702,04 € / 21 150,- Sk 
4. Rennerová Marianna 28  30.04.09  0 
5. Harmanová Ľudmila 31  31.05.09   0 
 
Stanovisko oddelenia organizačno-správneho: 
     
Oddelenie organizačno-správne navrhuje predĺžiť dobu zmlúv o nájme bytov nájomcom, ktorí 
nemajú žiadne nedoplatky. Pani Jane Kasperkevičovej vzhľadom k opakovanému nedoplatku 
dobu nájmu bytu nepredĺžiť. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej: 
 
Komisia súhlasí s návrhom oddelenia OaS. Prerokované dňa 27.02.2009 
  
 
 
  
Návrh na uznesenie: 
 
MsZ v Kežmarku odporúča predĺženie doby nájmu bytov nájomcom na ulici Gen. 
Štefánika č. 14 v Kežmarku: 
 
Meno:    č. bytu:   
1. Lhotová Lenka  30   
2. Majerčáková Andrea 14     
3. Rennerová Marianna 28     
4. Harmanová Ľudmila 31 
 
U nájomníčky Jany Kasperkevičovej neodporúča schválenie predĺženia doby nájmy 
bytu. 
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MESTO   KEŽMAROK 
 
 
 
Oddelenie :   majetkovoprávne a správy majetku 
Na rokovanie  dňa :  26.03.2009 
K bodu  rokovania  č.: 10 a) b) 

 
Mestské zastupiteľstvo   

K e ž m a r o k  
 
 
 
 
 
 
Názov správy: 1. Návrh na zrušenie uznesenia č. 201/2008 - Vlastníci bytového  
        domu, Južná 3, Kežmarok) 
   2. Návrh na odpredaj pozemku pod bytovým domom- vlastníci 
        bytov Južná 3, Kežmarok      
     
Predkladá :  Ing. Agáta  Perignáthová, ved. oddelenia  majetkovoprávneho a správy  
majetku 
 

          
 
 
 
 
 
Správa prerokovaná : MsR: 28.10.2008 
    MsZ: 06.11.2009 
 
 
Podpis: 
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Dôvodová správa 
 
 Dňa 06.11.2009 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarok uznesením č. 201/2008 schválilo 
odpredaj pozemku- spoluvlastníckych podielov pod bytovým domom na ul. Južná č.3, 
Kežmarok. 
Z dôvodu úpravy spoluvlastníckych podielov v katastri nehnuteľností dáva Mestský úrad 
Kežmarok návrh na zrušenie  uvedeného uznesenia a prijatie nového uznesenia. 
 
  
 

Návrh na uznesenie 
 

MsZ v Kežmarku 
 
zrušuje uznesenie 
 
č. 201/2008 zo dňa 06.11.2008 ( podiely pod bytovým domom ul. Južná 3, Kežmarok ). 
 
 
 
 
 

Návrh na uznesenie 

M s Z  v  Kežmarku 

s ch v a ľ u j e  
 
odpredaj pozemku KN-C 800 o výmere 378m2, kultúra zast. plocha, pod bytovým domom 
súp.č.1506 vlastníkom bytov na ul. Južná 1506/3, Kežmarok za cenu 0,100 EUR/m2 (3,-
Sk/m2), v podieloch uvedených na LV č. 4044, k.ú. Kežmarok menovite pre:  
 
01.Mária Krajníková, rod.Budzáková, Južná 3, Kežmarok     
02.Jozef Hossa a Mária r.Lišáková, Južná 3, Kežmarok   
03.Ján Kubaský a Zdenka r.Buchlíková, Južná 3, Kežmarok   
04.Jozef Tomaško a Veronika r.Britaňáková, Južná 3, Kežmarok  
05.Eduard Kupský a Zdenka r.Jakubečeková, Južná 3, Kežmarok  
06.Jozef Mačák a Angela r.Pacigová, Južná 3, Kežmarok   
07.Viktor Pajak a Jolana r.Smiková, Južná 3, Kežmarok   
08.Marián Tropp a Taťjana r.Števonková Ing., Južná 3, Kežmarok  
09.Margita Vojtaneková r.Trellová, Južná 3, Kežmarok    
10.Ján Šoltýs a Rozália r.Háberová, Južná 3, Kežmarok   
11.Iveta Mazureková, r.Hlatká a Viktor Mazurek, Južná 3, Kežmarok   
12.Ing.Peter Vojtech a Ing.Brigita r.Schwartzová, Južná 3, KK  
13.Ľudmila Piegerová r.Šoltýsová, Južná 3, Kežmarok    
14.Mikuláš Kováč a Anna r.Antošová, Južná 3, Kežmarok   
15.RNDr Stanislav Pavlarčík a Viera r.Boronová, Južná 3   
16.Jozef Rákoci a Helena r.Mačáková, Južná 3, Kežmarok   
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17.Ladislav Vasilko a Vierka r.Ihnátová, Južná 3, Kežmarok   
18.Peter Gura a Anna r.Marasová, Južná 3, Kežmarok    
19.František Brežina a Valéria r.Lorinczová, Južná 3, Kežmarok  
20.Mária Galdunová, r.Galdunová, Južná 3, Kežmarok   
21.Lýdia Bjalončíková r.Krejsová, Južná 3, Kežmarok    
22.Eduard Mullár a Alena r. Rurová, Južná 3, Kežmarok   
23.Ján Tesár a Anna r.Petečelová, Južná 3, Kežmarok    
25.František Čupka a Katarína r.Vojtičková, Južná 3, Kežmarok  
26.Michal Rosinský a Jana r.Vojtičková, Južná 3, Kežmarok   
27.Ing.Pavol Čižmár a Helena r.Suráková, Južná 3, Kežmarok  
28.Milan Nevlazla a Anna r.Belková, Južná 3, Kežmarok   
29.Eleonóra Bednarčíková r. Bednarčíková, Južná 3, Kežmarok  
30.Ľubomír Tomaško, Južná 3, Kežmarok       
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MESTO   KEŽMAROK 
 
 
 
Oddelenie :   majetkovoprávne a správy majetku 
Na rokovanie  dňa :  26.03.2009 
K bodu  rokovania  č.: 11 a) b)  

 
Mestské zastupiteľstvo   

K e ž m a r o k  
 

 
 
 
Názov správy:  1.Návrh na zrušenie uznesení č.242/2008, 243/2008, 

244/2008 a 245/2008 (odpredaj časti pozemkov v k.ú. 
Tatranská Lomnica) 

 2.Návrh na odpredaj časti pozemkov v k.ú. Tatranská 
Lomnica   

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

správy  majetku 
 

          
 
 
 
Správa prerokovaná :   Komisia  výstavby a ŽP: 17.09.2007  
    Komisia finančná : 03.10.2007 
    MsR: 02.12.2008 
    MsZ :11.12.2009  
 
 
              
 
Podpis: 
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Dôvodová správa 

 
 Dňa 11.12.2009 bol Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 242/2008, 
243/2008, 244/2008 a 245/2008 chválený odpredaj časti pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica. 
Z dôvodu úpravy geometrického plánu v súlade s požiadavkami Správy Katastra v Poprade 
dáva Mestský úrad Kežmarok návrh na zrušenie uvedených uznesení a prijatie nových 
uznesení. 
 
 

Návrh na uznesenie  
 
MsZ v Kežmarku 
 
zrušuje uznesenia 
 
č.242/2008, 243/2008, 244/2008 a 245/2008 zo dňa 11.12.2008 (predaj časti pozemkov v k.ú. 
Tatranská Lomnica) 
 
 
 

 
Návrh na uznesenie 

 
MsZ v Kežmarku 
 
schvaľuje 
odpredaj časti pozemku (z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania) KN-E 4-6555/108 diel 
„8“o výmere 122m a diel „13“ o výmere 117m2, pre vlastníkov bytového domu súp.č. 4, k. ú. 
Tatranská Lomnica za cenu 3,32 EUR/m2 ( 100,-Sk/m2), v podieloch vedených na LV č. 895, 
menovite pre:  
1.Ing.Pavla Fabiana, bytom Kežmarské žľaby 4, Vysoké Tatry 6613/26333 
2.Floriána Kováča a manž.Máriu Kováčovú rod.Jarošovú, bytom Kežmarské Žľaby 4,Vysoké 
Tatry 9454/26333  
3.Barbaru Chovancovú, rod.Wróbel, bytom Kežmarské Žľaby 4, Vysoké Tatry 10266/26333
   
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk   

 
Návrh na uznesenie 

MsZ v Kežmarku 
 

schvaľuje 
odpredaj časti pozemku(z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania) z parcely KN-E 4-
6555/108 diel „9“ o výmere 61m2 a diel „14“ o výmere 41m2 pre Floriána Kováča a manž.  
Máriu  rod.Jarošovú, bytom Kežmarské Žľaby 4, Vysoké Tatry, za cenu 3,32EUR/m2 (100,-
Sk/m2). 

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk   
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Návrh na uznesenie 
 

MsZ v Kežmarku 

schvaľuje  
odpredaj časti pozemku (z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania) z parcely KN-E 4-
6555/108 diel „12“ o výmere 21, diel „15“ o výmere37m2 a diel „18“ o výmere 59m2 pre 
Barbaru Chovancovú, rod.Wróbel, bytom Kežmarské Žľaby 4, Vysoké Tatry, za cenu 
3,32EUR/m2 (100,-Sk/m2). 
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk   

 
 
 

Návrh na uznesenie 

MsZ v Kežmarku 
 

schvaľuje 
odpredaj časti pozemku (z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania) z parcely KN-E 4-
6555/4 diel „2“ o výmere 16m2, KN-E 4-6555/102 diel „4“ o výmere 5m2, KN-E 4-
6555/108 diel „10“ o výmere 12m2 a diel „11“ o výmere 23m2, pre Ing.Pavla Fabiána, 
bytom Kežmarské Žľaby 4, Vysoké Tatry, za cenu 3,32EUR/m2 (100,-Sk/m2). 

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk   
 

. 
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M e s t o     K e ž m a r o k 
  
  
  
  
  
Oddelenie:   školstva 
  
  

Mestské zastupiteľstvo  
 Kežmarok  

  
                 

K bodu rokovania č.:  12 
  
  
Na rokovanie dňa:   26.03.2009 
  
  
  
Názov správy:   Návrh VZN mesta Kežmarok o mieste a čase 

zápisu detí na povinnú školskú dochádzku 
                         
  
  
  
Predkladá:   Ing. Renáta Kroková – vedúca O-Š 
  
  
  
Materiál prerokovaný : v Komisii školstva dňa 02.03.2009  
           v MsR dňa 17.03.2009  
  
  
 
 
 
 
Podpis: 
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Návrh VZN mesta Kežmarok o mieste a čase zápisu detí 

na povinnú školskú dochádzku 
 
 
V súvislosti s prijatím zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov je mesto Kežmarok povinné určiť miesto a čas zápisu  všeobecne 
záväzným nariadením. 
 
Komisia školstva doporučuje predkladaný návrh VZN schváliť. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie : 
 
MsZ v Kežmarku schvaľuje VZN  o mieste a čase zápisu detí na povinnú školskú dochádzku. 
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NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok 
o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok 

 
č.   /2009 

 
 
     Mesto Kežmarok podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších právnych predpisov a podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.  o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto 
všeobecné záväzné nariadenie.  
 
 
 

 
§ 1 

Predmet úpravy  
 
     Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Kežmarok sa určuje miesto a čas zápisu 
detí do 1.ročníka základnej školy, ktorej zriaďovateľom je mesto Kežmarok. 
 

 
 

§ 2 
Miesto zápisu detí do 1.ročníka 

 
   (1) Zákonný zástupca dieťaťa prihlási dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca 
pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. 
  (2) Miestnosť na zápis detí určí riaditeľ základnej školy. 
   (3) Miestnosť na zápis označí názvom „ZÁPIS DETÍ DO 1.ROČNÍKA“. 
 

 
 

§ 3 
Čas zápisu detí do 1.ročníka 

 
   (1) Zápis sa koná od 15.januára do 15.februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, 
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 

(2) Zápis sa koná v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod. v termíne  
uvedenom v § 3 ods. 1. 
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§ 4 
Spoločné ustanovenia 

 
(1) Miesto, čas a ďalšie informácie o zápise žiakov do 1.ročníka oznámi riaditeľ základnej 

školy na vchode do budovy školy, na internetovej stránke školy, v materských školách 
v školskom obvode základnej školy, prípadne v miestnej tlači. 
 
 
 

§ 5 
Záverečné ustanovenia  

 
   (1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie 
dňa 10.03.2009 a zvesený dňa            . 
   (2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Kežmarku dňa 26.03.2009 uznesením č.            . 
   (3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Kežmarok 
dňa 10.03.2009 a zvesené dňa. 
   (4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  
 
 
 
 
 
 
 
V  Kežmarku ........... 2009                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Igor Šajtlava      Ing. Miroslav Perignáth 
     Primátor mesta Kežmarok               prednosta MsÚ Kežmarok 
 
 
 
 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 10.03.2009 
Zvesené z úradnej tabule dňa ..................2009 
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Mesto  Kežmarok 
 

 
 
Oddelenie:  školstva  
 

                                                               Mestská rada 
                                                                        v Kežmarku 

 
K bodu  rokovania  č.: 13 
             
 
 
Na  rokovanie  dňa:  26.03.2009 
 
 
 

Názov  správy:  Návrh dodatkov zriaďovacích listín škôl  
                a školských zariadení  
 
 
 
 
 
Predkladá: Ing.Renáta Kroková-vedúca O-Š  
 
 
 
 
 
 
Správa  prerokovaná: v Komisii školstva dňa 02.03.2009 
       v MsR dňa 17.03.2009 
 
 
 
 
 
 
Podpis:  
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Návrh dodatkov zriaďovacích listín škôl 
a školských zariadení 

 
     V zmysle §22 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov je potrebné doplniť údaje  v zriaďovacích listinách 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok podľa priloženého 
návrhu. 
      
     Návrh dodatkov zriaďovacích listín je uvedený v prílohe. 
     Komisia školstva doporučuje schváliť dodatky k zriaďovacím listinám. 
           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje dodatky k zriaďovacím listinám škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok podľa priloženého 
návrhu. 
 
 
 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Mesto  Kežmarok 
Oddelenie školstva MsÚ Kežmarok 

 
Návrh  

dodatkov k zriaďovacím listinám (ZL) škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok 
                                                                                                                                                                                                                            Návrh  
Por.č.   Škola, školské zariadenie                                                      Návrh na doplnenie údajov v ZL                                                      dodatku č. 
 
    1.     Základná škola, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok                  druh školy : základná škola      5 
              IČO : 36158968 
              subjekty, ktoré sú súčasťou školy :   

- Školský klub detí, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok 
č.rozhodnutia MŠ SR  CD-2007-8863/18115-1:917/ŠKD 

- Školská jedáleň, Dr.Daniela Fischera 2,Kežmarok ako súčasť 
Základnej školy, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok  

              výchovný a vzdelávací jazyk : slovenský 
              forma zriaďovateľa : mesto 
              vecné a finančné vymedzenie majetku :  

- Škola je samostatný právny subjekt hospodáriaci s majetkom,  
ktorý jej bol  zverený v zmysle delimitačného protokolu zo dňa 
30.06.2002, ktorý tvorí prílohu tejto ZL. 
  

    2.     Základná škola, Hradné námestie 38, Kežmarok                     druh školy : základná škola      6 
             IČO : 36158976 
             subjekty, ktoré sú súčasťou školy :   

- Školský klub detí, Hradné námestie 38, Kežmarok ako súčasť 
Základnej školy, Hradné námestie 38, Kežmarok 

             výchovný jazyk : slovenský 
             forma zriaďovateľa : mesto 
             vecné a finančné vymedzenie majetku :  

- Škola je samostatný právny subjekt hospodáriaci s majetkom,  
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ktorý jej bol  zverený v zmysle delimitačného protokolu zo dňa 
30.06.2002, ktorý tvorí prílohu tejto ZL. 

 
    3.     Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok,                             druh školy : základná škola      
             IČO : 37874268        6 
             subjekty, ktoré sú súčasťou školy :   

- Školský klub detí, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť  
Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok 

- Školská jedáleň, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť  
Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok 

              vyučovací a výchovný jazyk : slovenský 
              forma zriaďovateľa : mesto 
              vecné a finančné vymedzenie majetku :  

- Škola je samostatný právny subjekt hospodáriaci s majetkom,  
ktorý jej bol  zverený v zmysle delimitačného protokolu zo dňa 
30.07.2002, ktorý tvorí prílohu tejto ZL. 

 
    4.     Základná umelecká škola, Hviezdoslavova 12, Kežmarok      druh školy : základná umelecká škola     4
             IČO : 36159026 

    vyučovací jazyk : slovenský 
             forma zriaďovateľa : mesto 
             vecné a finančné vymedzenie majetku :  

- Škola je samostatný právny subjekt hospodáriaci s majetkom,  
ktorý jej bol  zverený v zmysle delimitačného protokolu zo dňa 
30.06.2002, ktorý tvorí prílohu tejto ZL. 
   
 

    5.     Základná umelecká škola, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok  druh školy : základná umelecká škola     2
              forma zriaďovateľa : mesto 
              vecné a finančné vymedzenie majetku :  

- Škola je samostatný právny subjekt hospodáriaci s majetkom,  
ktorý jej bol  zverený zriaďovateľom. 
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    6       Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok           IČO : 37938096          3 

    výchovný  jazyk : slovenský 
             forma zriaďovateľa : mesto 
             vecné a finančné vymedzenie majetku :  

- Škola je samostatný právny subjekt hospodáriaci s majetkom,  
ktorý jej bol  zverený v zmysle delimitačného protokolu zo dňa 
30.07.2002, ktorý tvorí prílohu tejto ZL. 

 
 
    7.       Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok       IČO : 37874179          4 

   subjekty, ktoré sú súčasťou školy :     
      -     Školská jedáleň, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok ako súčasť  

           Materskej školy, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok  
   vyučovací  jazyk : slovenský 

            forma zriaďovateľa : mesto 
            vecné a finančné vymedzenie majetku :  

- Škola je samostatný právny subjekt hospodáriaci s majetkom,  
ktorý jej bol  zverený v zmysle delimitačného protokolu zo dňa 
30.07.2002, ktorý tvorí prílohu tejto ZL. 

 
    8.       Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok             IČO : 37874161          4 

   subjekty, ktoré sú súčasťou školy :     
      -    Školská jedáleň, Cintorínska 3, Kežmarok ako súčasť  

           Materskej školy, Cintorínska 3, Kežmarok  
   vyučovací  jazyk : slovenský 

            forma zriaďovateľa : mesto 
            vecné a finančné vymedzenie majetku :  

- Škola je samostatný právny subjekt hospodáriaci s majetkom,  
ktorý jej bol  zverený v zmysle delimitačného protokolu zo dňa 
30.07.2002, ktorý tvorí prílohu tejto ZL. 
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    9.       Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok                        IČO : 37874136                       4 

        subjekty, ktoré sú súčasťou školy :  
        -    Školská jedáleň, Možiarska 1, Kežmarok ako súčasť  

  Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok  
        vyučovací  jazyk : slovenský 

                forma zriaďovateľa : mesto 
                vecné a finančné vymedzenie majetku :  

        -    Škola je samostatný právny subjekt hospodáriaci s majetkom,  
  ktorý jej bol  zverený v zmysle delimitačného protokolu zo dňa 
  30.07.2002, ktorý tvorí prílohu tejto ZL. 

 
   
  10.       Materská škola, Severná.5, Kežmarok                            IČO : 37874152                       4 

        subjekty, ktoré sú súčasťou školy : 
         -    Školská jedáleň, Severná 5, Kežmarok ako súčasť  

   Materskej školy, Severná 5, Kežmarok  
        vyučovací  jazyk : slovenský 

                forma zriaďovateľa : mesto 
                vecné a finančné vymedzenie majetku :  

        -     Škola je samostatný právny subjekt hospodáriaci s majetkom,  
   ktorý jej bol  zverený v zmysle delimitačného protokolu zo dňa 

            30.07.2002, ktorý tvorí prílohu tejto ZL. 
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„N á v r h  -  v z o r“ 
 

MESTO  KEŽMAROK 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

Číslo: MsÚ        /2009                                                                   V Kežmarku dňa 20.03.2009 
 
 

Dodatok č.5 
k zriaďovacej listine Základnej školy Kežmarok, 

Ul.Dr.Fischera 2 
č.97/522 sekr. zo dňa 18.12.1997 

 
     Mesto Kežmarok na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku zo dňa 
19.03.2009 uznesením č.   /2009 podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a v súlade s  §22 ods.(3) zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 
 

vydáva 
 

tento Dodatok č.5 k zriaďovacej listine Základnej školy, Dr.Daniela Fischera 2, 
Kežmarok v súvislosti s doplnením údajov, ktoré musí zriaďovacia listina v zmysle § 22 
zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov obsahovať. 
 
 
druh školy : základná škola       
IČO : 36158968 
subjekty, ktoré sú súčasťou školy : 
-   Školský klub detí, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok 
     č.rozhodnutia MŠ SR  CD-2007-8863/18115-1:917/ŠKD 
-   Školská jedáleň, Dr.Daniela Fischera 2,Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Dr.Daniela  
     Fischera 2, Kežmarok              
výchovný a vzdelávací jazyk : slovenský 
forma zriaďovateľa : mesto 
vecné a finančné vymedzenie majetku :  
-   Škola je samostatný právny subjekt hospodáriaci s majetkom, ktorý jej bol  zverený  
    v zmysle delimitačného protokolu zo dňa 30.06.2002, ktorý tvorí prílohu tejto ZL 
 
 
Dodatok č.5 k zriaďovacej listine sa vydáva na dobu neurčitú. 
 
 
 
                                                                 odtlačok                               Ing.Igor Šajtlava 
                                                          okrúhlej pečiatky                          primátor mesta 
                                                           mesta Kežmarok  
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Mesto Kežmarok 
 
 
 
Oddelenie:   regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
 
   
 

      Mestské zastupiteľstvo 
                                                      Kežmarok 

 
 

K bodu rokovania č.: 14. 
 
 
Na rokovanie dňa: 26.3.2009 
 
 
 
   
Názov správy: Návrh na udelenie dotácií podľa VZN  7/2008  
 
 
 
 
Predkladá: Ing. Gabriela Bodnárová, ved.odd.reg.rozvoja a CR 
 
 
Správa prerokovaná: v komisii : 

RR, CR a podnikateľskej činnosti dňa 19.2.2009 
 sociálnej a bytovej dňa 27.2.2009 
 mládeže a športu dňa 25.2.2009 

kultúry a spoločenského života dňa 2.3.2009 
 výstavby, živ.prostr., dopravy a verej. služieb dňa 3.3.2009 
  
 

na zasadnutí MsR dňa  17.3.2009  
  
 
 
 
 
Podpis: 

 
 
 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Dôvodová správa: 
 
Grantové kolo bolo vyhlásené :     12.1.2009 
Termín podania žiadostí :     13.2.2009 
Počet podaných žiadostí v rámci VZN č. 7/2008:   13 
Celková požadovaná čiastka:       23 587 €  
 
Vymedzená čiastka na posúdenie v kompetencií komisíí MsZ  =  22 238 € 
 z toho pre: 

RR, CR a podnikateľskej činnosti:       6 638 € 
 Sociálna          3 651 € 
 Mládeže a športu         1 991 € 
 Kultúry a spoločenského života        9 958 €   
 
 
Prehľad o podaných žiadostiach vrátane stanovísk jednotlivých komisií  a uvedenia poradia uvádzame 
v prílohe, a to v tabuľke  
Prehľad 1.Grantového kola žiadostí o dotáciu podľa VZN č.7/2008 za rok 2009 a v zápisniciach 
komisií. 
Komisie navrhujú udeliť žiadateľom dotácie podľa uvedeného poradia. 
 
Stanovisko Mestskej rady: 
 
Mestská rada po rokovaní s predsedníčkou Komisie mládeže a športu odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu  v Kežmarku prerokovať návrh na udelenie dotácii  žiadateľom uvedených 
v tabuľke  Prehľad 1.Grantového kola žiadostí o dotáciu podľa VZN č.7/2008 za rok 2009 – po 
rokovaní v MsR 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie dotácií nasledujúcim žiadateľom: 
 
Názov žiadateľa:     Čiastka: 
 
1.........................................    ...........................  
2.........................................    ........................... 
atď. 
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KV,ŽP
,DaVS

1 200 36 151 1 168 35 187 3 oprávnený _

2 050 61 758 2 050 61 758 1 oprávnený _

1 890 56 938 1 890 56 938 4 oprávnený _

1 530 46 093 1 530 46 093 2 oprávnený _

6 670 200 940 6 638 199 976 _ _ _ _ _

1 269 38 230 0 0 _ oprávnený _

1 269 38 230 0 0 _ _ _ _ _ _

2 700 81 340 400 12 050 _ oprávnený _

2 280 68 687 895 26 963 2 oprávnený _

1 396 42 056 696 20 968 1 oprávnený _

6 376 192 083 1 991 59 981 _ _ _ _ _

3 080 92 788 2 000 60 252 3 oprávnený _ _

5 000 150 630 4 200 126 529 1 oprávnený _ _

4 500 135 567 2 700 81 340 2 oprávnený _ _

4 979 149 997 1 058 31 873 4 oprávnený _ _

17 559 528 982 9 958 299 995 _ _ _ _ _

5 000 150 630 5 000 150 630 1 oprávnený _ 3.3. _ _

5 000 150 630 5 000 150 630 _ _ _ _

36 874 1 110 866 23 587 710 582  _ _ _ _

Ľudovít Kövér

OZ Gplus

CELKOVÁ ČIASTKA _

SPOLU:

_

_

_

SPOLU:

SPOLU:

_

_

_ _

_

LOKAL LIFE 2.0

Dialógy_009

2.3._

Prehľad  1. Grantového kola žiadostí o dotáciu podľa VZN č.7/2008 za rok 2009 - po rokovaní v MsR
Odporúčaná 
suma v Sk 

XIII. Ročník Medzinárodného volejbalového 
turnaja veteránov "Memoriáll Františka 

Mizdoša" a VII. Ročník Medzinárodného 
volejbalového turnaja veteránov "Narcis 2009-

Chust"

Videocom Štancel, s.r.o.
Sport Timing Slovakia, 

s.r.o.

2.3._

2.3._

_

_

__

__

26.2. _OZ - Nové svetlo

_

S batohom do hôr

_

František Majerčák  
"hasiči"

Peter Petras __

_Hradné dni - Keltská kultúra

19.2.

19.2.Múzeum v Kežmarku

19.2.

19.2.

Deň Reinerovej chaty, Snehový betlehem, 
Pamätná tabuľa

Žofia Podolinská , ZOO - 
MIX

Kultúrna činnosť a tradície v hasičskom zbore

Podtatranská výstava farebných kanárikov 
KEŽMAROK 2009

Názov žiadateľa Názov projektu KRR,C
RaPČ

Žiadaná 
suma v €

Odporúčaná 
suma v € KKaS

Ž

Žiadaná 
suma v Sk KS

Oprávnenosť 
žiadateľa

Por.
č. 

Prejednala dňa:

exTeatro 2.3.Živá história _

_

_

_

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Kežmarok

Reštaurovanie senátorskej lavice v Bazilike sv. 
Kríža v Kežmarku

_

ŠIMON ŠTACEL - Majstrovstvá sveta

Tatranská lyžiarska liga 2009

SPOLU:

BEDIK, s.r.o., Kežmarok

_

_

_

SPOLU: _ _

Cirkevný zbor ECAV na 
Slovensku Kežmarok

Oprava fasády Evanjelického lýcea v 
Kežmarku - 1. etapa

1
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Konverzný kurz: 1 € / 30, 1260 Sk

Vysvetlivky:
KS - Komisia sociálna
KKaSŽ - Komisia kultúrna a spoločenského života
KRR,CRaPČ - Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a podnikateľskej činnosti
KMaŠ - Komisia mládeže a športu
KV,ŽP,DaVS - Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb

Vypracoval: Koršňáková Daniela, referent RRaCR, MsÚ Kežmarok
V Kežmarku 9. 3. 2009

2
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KMaŠ

_

_

_

_

_

_

_

25.2.

25.2.

25.2.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

3
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Mesto Kežmarok 
 
 
 
Oddelenie:   regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
 
   
 

      Mestské zastupiteľstvo 
                                                      Kežmarok 

 
 

K bodu rokovania č.: 15. 
 
 
Na rokovanie dňa: 26.3.2009 
 
 
 
   
Názov správy: 1. 
                                                Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty primátora 
     mesta Kežmarok do partnerského mesta Weilburg  
 2. 
                                               Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty poslanca 
     mesta Kežmarok do partnerského mesta Gliwice v dňoch    
                                               06.05. – 10.5.2009                                       
 
 
 
 
Predkladá: Ing. Gabriela Bodnárová, ved.odd.reg.rozvoja a CR 
 
 
Správa prerokovaná: na zasadnutí MsR dňa  17.3.2009  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis: 
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1. V polovici apríla sa uskutoční v partnerskom meste Weilburg slávnostné otvorenie 
zoologickej záhrady, do ktorej budú na základe iniciatívy primátorov partnerských miest 
Kežmarok a Weilburg umiestnené  medvede zo slovenskej  zoologickej záhrady Bojnice. Na 
slávnostné otvorenie je pozvaný primátor mesta Kežmarok v sprievode folklórneho súboru 
Magura. Termín podujatia ( 2-3 dni) bude dodatočne upresnený. 
 
2. V dňoch 06.05. – 10.05. 2009 sa uskutočnia Dni Európy, na ktorú pozývajú jedného 
zástupcu mesta Kežmarok v sprievode 9 mládežníkov. 
 
 
Návrh na uznesenie: 
1.  
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje účasť primátora mesta Kežmarok v sprievode 
folklórneho súboru Magura na zahraničnej služobnej ceste do partnerského mesta 
Weilburg v mesiaci  apríli 2009  
 
2. 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje účasť poslanca Ing. Andreja Višňovského v sprievode 
9 mládežníkov z mesta Kežmarok na zahraničnej služobnej ceste do partnerského mesta 
Gliwice v dňoch od 06.05.-10.05. 2009. 
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Mesto Kežmarok 
 
 
 
Oddelenie:   regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
 
   
 

      Mestské zastupiteľstvo 
                                                      Kežmarok 

 
 

K bodu rokovania č.: 16. 
 
 
Na rokovanie dňa: 26.3.2009 
 
 
 
   
Názov správy: Prerokovanie spolufinancovania projektu 

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu 
komunálneho odpadu v Kežmarku 
                                                

 
                                                
 
 
 
 
Predkladá: Ing. Gabriela Bodnárová, ved.odd.reg.rozvoja a CR 
 
 
Správa prerokovaná:  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis: 
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- 2 – 

 
Zdôvodnenie: 
Mestu Kežmarok vyplýva zákonná povinnosť zvyšovať objem vyseparovaných zložiek 
komunálneho odpadu  a zavedenie zberu biologického odpadu.  
Mesto Kežmarok v roku 2008 predložilo projekt, ktorý z dôvodu nedostatku alokácie 
finančných prostriedkov nebol v roku  2008 podporený. V súčasnej dobe je vyhlásené nové 
grantové kola v rámci Operačného programu Životné prostredie – Operačný cieľ 4.1. Podpora 
aktivít  v oblasti separovaného zberu. Mesto Kežmarok má záujem opätovne predložiť 
uvedený projekt, ktorý bude doplnený a rozšírený. Názov projektu je: 
Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku, 
Projekt bude zahŕňať dobudovanie zberného dvora, nákup technologického zariadenia – napr. 
vozidla s lisovacou nadstavbou a vážiacim zariadením, zberových nádob a  aktivít 
zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu). 
Podiel mesta Kežmarok na financovaní projektu je 5 %.  
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  
a) schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  pre projekt Zvýšenie 
kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku v celkovej 
výške  výdavkov projektu  ........................................ 
b) výšku spolufinanovania projektu  5 %, t.j................................... z vlastných zdrojov 
z rozpočtu mesta Kežmarok 
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MESTO KEŽMAROK 
 
 

Oddelenie :    majetkovoprávne a správy majetku 
Na rokovanie dňa :  26.03.2009 
K bodu rokovania :  17 

 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
K e ž m a r o k 

 
 
 
 
 
Názov správy : Návrh  na  odpredaj motorového vozidla  z majetku mesta  

     
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá :    Ing. Agáta Perignáthová, ved. oddelenia maj.právneho a 

správy majetku 
 
 
 
 
Správa prerokovaná : Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva: 16.03.2009   
           MsR 17.03.2009 
 
           
  
 
 
 
 
 
Podpis : 
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Návrh  na  odpredaj motorového vozidla  z majetku mesta 

 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku predkladá návrh  na odpredaj  
motorového vozidla, ktorý  má v správe Mestská polícia Mesta Kežmarok. Ide o 
motorové vozidlo  ŠKODA Fabia Combi 1,4 16V Classic – osobné, EČV KK443AN, VIN 
kód TMBJC16Y044034288, ktorého zostatková hodnota je 0 €, podľa ohodnotenia 
znalcom firmy AUTONOVA s.r.o. Poprad je hodnota predávaného vozidla  2 432 €. Rok 
výroby vozidla je 2004. Vozidlo  je opotrebované, náklady na údržbu  sú stále vyššie.  

 
Stanovisko oddelenia majetkovoprávneho a správy majetku:  Oddelenie 

majetkovoprávne a  správy majetku  odporúča M s R  a   M s Z  v Kežmarku schváliť 
odpredaj motorového vozidla ŠKODA Fabia Combi 1,4 16V Classic - osobné EČV 
KK443AN, VIN kód TMBJC16Y044034288,  za cenu  2 432 €.  

 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva : 

Komisia  odporúča  M s R  a následne M s Z  schváliť odpredaj  motorového vozidla ŠKODA 
Fabia Combi 1,4 16V Classic  - osobné EČV KK443AN, VIN kód TMBJC16Y044034288,  
za cenu  2 432 € firme  AUTONOVA s.r.o. Poprad.  

 
Stanovisko  M s R : M s R   v Kežmarku   odporúča M s Z v Kežmarku  prerokovať  

návrh na  odpredaj  motorového vozidla ŠKODA Fabia Combi 1,4 16V Classic  – osobné, 
EČV KK443AN, VIN kód TMBJC16Y044034288,  za cenu  2 432 € firme  AUTONOVA 
s.r.o. Poprad.  

 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
 

M s Z v Kežmarku 
 
s ch v a ľ u j e  
 
odpredaj  motorového vozidla ŠKODA Fabia Combi 1,4 16V Classic – osobné, EČV 
KK443AN, VIN kód TMBJC16Y044034288,  za cenu  2 432 €UR  firme  AUTONOVA, 
s. r. o. Priemyselný areál Východ 3406  058 01 Poprad, IČO 31 649 513.  
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MESTO KEŽMAROK 

 
 

Oddelenie :    majetkovoprávne a správy majetku 
Na rokovanie dňa :  26.03.2009 
K bodu rokovania :  18 

 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
K e ž m a r o k 

 
 
 
 
 
Názov správy : Návrh na odpredaj pozemku z majetku mesta Kežmarok –  

-       Ondrej Majer s manž., Pradiareň 24, Kežmarok 
-       Ľubuša Kahancová, Stará Voda 181, Cheb, ČR 
-       Vladimír Kňazovický, ul. Uherova 2911/39, Poprad 
-       Bohuš Kňazovický, Pradiareň 761/22, Kežmarok 

 
 
 
 
 
 
 
Predkladá :  Ing. Agáta Perignáthová, ved. oddelenia maj.právneho a 

správy majetku 
 
 
 
 
 
Správa prerokovaná : komisia výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb pri M s Z v KK – 

        16.04.2008 
         komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva – 16.06.2008 

            MsR  28.10.2008 

 
 
 
Podpis : 
 
 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Návrh na odpredaj pozemku 
  

Dňa 14.03.2008 požiadal Ondrej Majer s manželkou, Pradiareň č.24, Kežmarok 
o odkúpenie časti pozemku  p. č. 3714/3, zast.pl. a nádvorie, k. ú. Kežmarok,  v šírke 3 m – 
viď snímok, ktorým by chceli vyriešiť prístup na svoj pozemok. 

 
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb 

pri MsZ v KK – ( 16.04.2008) Komisia odporúča  pozemok odpredať za predpokladu, že 
oddelenie majetkovoprávne a  správy majetku dorieši s dotknutými vlastníkmi susedných 
nehnuteľností rozdelenie pozemku tak, aby bol zabezpečený prístup k jednotlivým bytom 
objektu.  

Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP : je totožné so stanoviskom 
komisie výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb pri MsZ v KK. 

 
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva (16.06.2008 ) 

Komisia odporúča Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť odpredaj 
časti pozemku KN-C 3714/3 k. ú. Kežmarok cca o výmere 50 m2 pre Ondreja Majera 
s manželkou, bytom Pradiareň 24, Kežmarok za cenu 6,30 €/m2, ( t.j. 170.- Sk/m2 ), presnú 
výmeru určí GP.  
 

Po tomto stanovisku komisie výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 
služieb pri MsZ v KK, oddelenie majetkovoprávne a správy majetku vyzvalo súrodencov 
Kňazovických ako spoluvlastníkov bytu Pradiareň 22, Kežmarok, aby sa k odpredaju 
predmetnej časti pozemku Ondrejovi  Majerovi vyjadrili.  
 

Dňa 09.09.2008 požiadali: 
Ľubuša Kahancová, r.Kňazovická, Stará Voda 181, Cheb, ČR 
Vladimír Kňazovický, ul. Uherova 2911/39, Poprad 
Bohuš Kňazovický, Pradiareň 761/22, Kežmarok 
o odkúpenie pozemku  p. č. 3714/3, zast.pl. a nádvorie, k. ú. Kežmarok  o výmere 334 m2 
v celosti . Pozemok sa nachádza bezprostredne pri ich  byte. 
Snímok v prílohe. 
 

Stanovisko majetkovoprávneho oddelenia :     Cena pozemku je podľa schváleného 
postupu oceňovania pozemkov v meste Kežmarok. V danej lokalite je 6,30 €/m2, ( t.j. 170.- 
Sk/m2 ). Presnú výmeru určí geometrický plán. 

 
Stanovisko M s R :  

a./ M s R v Kežmarku  odporúča M s Z  v  Kežmarku   p r e r o k o v a ť    návrh na odpredaj 
časti  pozemku KN-C 3714/3,zast.pl. a nádvorie, k. ú. Kežmarok cca o výmere 50 m2 pre 
Ondreja Majera s manželkou, bytom Pradiareň 24, Kežmarok za cenu 6,30 €/m2, (t.j.170.- 
Sk/m2 ), presnú výmeru určí GP. 
 
b./ M s R v Kežmarku  odporúča M s Z  v  Kežmarku    p r e r o k o v a ť   návrh na odpredaj 
časti  pozemku  p. č. KN-C 371/3, zast.pl. a nádvorie, k. ú. Kežmarok  o výmere cca 280 m2  
pre  súrodencov  Kňazovických a to: 
Ľubuša Kahancová, r.Kňazovická, Stará Voda 181, Cheb, ČR 
Vladimír  Kňazovický, ul. Uherova 2911/39, Poprad 
Bohuš Kňazovický, Pradiareň 761/22, Kežmarok, každému v 1/3 k celku, za cenu 6,30 €/m2, 
( t.j. 170.- Sk/m2 ), presnú výmeru určí GP. 
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Návrh   na  uznesenie 
 
M s Z  v  Kežmarku   
 
s ch v a ľ u j e  
 
odpredaj časti pozemku p. č. KN-C 3714/3, zast.pl. a nádvorie, k. ú. Kežmarok  
o výmere  53 m2 pre Ondreja Majera s manželkou, bytom Pradiareň 24, Kežmarok za 
cenu 6,30 EUR/m2,  ( t.j.170.- Sk/m2 ). Konverzný kurz :  1€ = 30.126 Sk. 
 
 
 

Návrh   na  uznesenie 
 
M s Z  v  Kežmarku   
 
s ch v a ľ u j e  
 
odpredaj  časti pozemku  p. č. KN-C 3714/3, zast.pl. a nádvorie, k. ú. Kežmarok  
o výmere 281 m2  pre : 
Ľubuša Kahancová, r.Kňazovická, Stará Voda 181, Cheb, ČR, 
Vladimír  Kňazovický, ul. Uherova 2911/39, Poprad, 
Bohuš Kňazovický, Pradiareň 761/22, Kežmarok, každému v podiele 1/3 k celku, za 
cenu 6,30 EUR/m2 ( t.j.170.- Sk/m2 ). Konverzný kurz :  1€ = 30.126 Sk. 
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MESTO KEŽMAROK 
 
 

Oddelenie :    majetkovoprávne a správy majetku 
Na rokovanie dňa :  26.03.2009 
K bodu rokovania :  18 

 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
K e ž m a r o k 

 
 
 
 
 
Názov správy : Návrh  na  odpredaj časti pozemku z majetku mesta 

Kežmarok – Anna a Pavol Bartošovci, Továrenská 13, 
Kežmarok  

     
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá :    Ing. Agáta Perignáthová, ved. oddelenia maj.právneho a 

správy majetku 
 
 
 
 
Správa prerokovaná :  komisia výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb pri M s Z v KK – 

04.06.2008 
komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva:  
16.06.2008   
M s R  24.06.2008 

 
           
  
 
 
 
 
 
Podpis : 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Návrh na odpredaj časti pozemku 
 

Dňa 25.04.2008 požiadali Anna a Pavol Bartošovci, Továrenská č. 13, Kežmarok 
o odkúpenie časti pozemku  na ul. Továrenská  č. p. KN-C 2402/1, ostatná pl., k.ú. 
Kežmarok. 
 

Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a verejných služieb pri M s Z v KK: 
komisia odporúča pozemok odpredať. 

 
Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP: Stanovisko oddelenia územného 

plánovania, ŽP a SP je totožné so stanoviskom komisie 
 

Stanovisko  komisie financií  a správy lesného majetku: Komisia   odporúča  M s R   a   
M s Z  schváliť odpredaj časti pozemku KN-C 2402/1, k. ú. Kežmarok, cca o výmere 15 m2 
pre Pavla Bartoša s manželkou, bytom Továrenská č.13, Kežmarok za cenu 8,30 €/m2 , ( t.j.  
250,05 Sk/m2). Presnú výmeru určí GP.  

 
Stanovisko majetkovoprávneho oddelenia :    Navrhovaná cena pozemku je v súlade so 

schváleným postupom oceňovania pozemkov v meste Kežmarok, v danej  lokalite je to 8,30 
€/m2, ( t.j.250,05 Sk/m2). Presnú výmeru určí geometrický plán. 

 
Stanovisko M s R : M s R  v Kežmarku  odporúča M s Z v Kežmarku   p r e r o k o v a ť  

návrh na odpredaj  časti pozemku  p. č. KN-C  2402/01, ostatná plocha, o výmere cca 15 m2, 
k. ú. Kežmarok, pre Annu a  Pavla Bartošovcov, Továrenská č. 13, Kežmarok, za cenu  8,30 
€/m2, ( t.j.250,05 Sk/m2). Presná výmera bude stanovená geometrickým plánom   

 

Návrh na uznesenie 
 

M s Z   v   Kežmarku  
 

s ch v a ľ u j e  
 

odpredaj  časti pozemku  p. č. KN-C  2402/1, zast.pl., o výmere  24 m2, k. ú. Kežmarok, 
pre Annu a  Pavla Bartošovcov, Továrenská č. 13, Kežmarok, za cenu 8,30 €UR /m2 ( t.j. 
250,05 Sk/m2 ). Konverzný kurz :  1€ = 30.126 Sk. 
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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.: 20 
 
 
Na rokovanie dňa:   26.03.2009  
 
  
 
 
Názov správy:   Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším     
                              kontrolným úradom SR v meste Kežmarok a o prijatých   
                             opatreniach mesta  
 
 

 
 
Prerokované:  MsR 17.03.2009 
 
 
 
Predkladá:  Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta 
 
 
 
 
Podpis: 
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Dôvodová správa: 
 
     V čase od 21. 10. 2008 do 28. 11. 2008 bola v meste Kežmarok vykonaná kontrolná akcia 
Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky (NKÚ SR)  zameraná na hospodárenie 
s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom.  

Predmetom kontrolnej akcie bolo preveriť postavenie a charakteristiku kontrolovaného 
subjektu, rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 
obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta, rozpočet a záverečný účet mesta, 
účtovníctvo účtovnej jednotky, verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb, nakladanie 
s majetkom mesta a účinnosť vnútorného kontrolného systému a realizované externé kontroly. 

Na základe listu predsedu NKÚ SR je predkladaný tento materiál Mestskému 
zastupiteľstvu v Kežmarku. Po prerokovaní v Mestskej rade v Kežmarku bolo schválené 
uznesenie MsR: 
 
Mestská rada v Kežmarku: 

a)berie na vedomie Informáciu o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným       
   úradom SR v meste Kežmarok a o prijatých opatreniach mesta.  
b)odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku zobrať na vedomie vedomie   
   Informáciu o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším  kontrolným  úradom SR      
   v meste Kežmarok a o prijatých opatreniach mesta. 

 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Informáciu o výsledku 
kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v meste 
Kežmarok za rok 2007 vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR a o prijatých 
opatreniach mesta.  

 
Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným  

úradom SR v meste Kežmarok a prijatých opatreniach mesta 
 

V dňoch 21. 10. 2008 do 28. 11. 2008 bola v meste Kežmarok Najvyšším kontrolným úradom 
SR, expozitúrou v Prešove, vykonaná kontrolná akcia zameraná na previerku hospodárenia 
a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nákladní s verejnými prostriedkami 
a majetkom v meste a organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2007. 

 
Kontrolou bolo zistené: 

Ø nezosúladenie údajov dodatkami zo strany zriaďovateľa v zriaďovacích listinách (MŠ, ZŠ), čo 
je v rozpore s § 22 ods. 2 písm. b), d), i) a § 22 ods. 3 zák. č. 596/2003 Z. z o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a s § 21 ods. 9 zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Ø nesprávne zatriedenie bežných výdavkov v celkovej sume 54,67 tis. € ( 1646,9 tis. Sk), čo je 
v rozpore § 4 ods. 6 zák.  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 4 zák. č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Nesprávne triedené výdavky mesto 
nepremietlo do hodnoty majetku, čím nesplnilo povinnosť uvedenú v § 7 zák. č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a konalo v rozpore s účtovnými metódami 
podľa § 19 ods. 1 a podľa § 27 ods. 1 Opatrenia MF SR z 11. 12. 2003  a zároveň porušilo § 7 
ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Ø poskytnutie preddavkov v 2 prípadoch v celkovej sume 1,87 tis. € ( 56,2 tis. Sk) bez písomnej 
dohody v zmluve o dodávke výkonov a tovarov, čo je v rozpore s § 19 ods. 8 zák. č. 523/2004 
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Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a podľa § 31 ods. 1 písm. l) citovaného zákona 
došlo k porušeniu finančnej disciplíny v spomenutej výške. 

Ø oneskorené vymáhanie finančných prostriedkov poskytnutých ako dotáciu na hokejové sane 
cez príslušné orgány, čo nie je v súlade s § 7 ods. 2 zák. SNR 138/1991 o majetku obcí. 

Ø neúčtovanie nákupu pohonných hmôt v zmysle opatrenia MF SR č. 24 501/2003-92 spôsobom 
A, čo nie je v súlade s § 32 ods. 5 a § 33 ods. 2 uvedeného opatrenia a § 4 ods. 2 zák. č. 
431/2008 Z. z. o účtovníctve. 

Ø inventúrne súpisy neobsahovali v každom prípade názov účtovnej jednotky, deň začatia 
inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná a deň skončenia inventúry, meno, 
priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby, čo nie je v súlade s § 30 ods. 2 
písm. a), b) a e) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Nebola vykonaná dokladová 
inventúra u všetkých pohľadávok (pohľadávky za predané pozemky), čo nie je v súlade s § 29 
ods. 1 a § 30 ods. 1 citovaného zákona. Nebola vykonaná inventarizácia prostriedkov 
v hotovosti v zahraničnej pokladni najmenej štyrikrát za účtovné obdobie, čo je v rozpore s § 
29 ods. 3 citovaného zákona. 

Ø neuzavretie zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk, čo je 
v rozpore s § 99 ods. 1 písm. h) a j) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a otvorenie oneskorene doručenej písomnej ponuky bez vrátenia v neporušenom stave 
uchádzačovi, čo je v rozpore s § 39 ods. 4 citovaného zákona. 

Ø prenajatie majetku mesta v jednom prípade ( autobusová stanica) bez uzatvoreného zmluvného 
vzťahu, čo nie je v súlade s § 43 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 

Ø nevymoženie dlžných pohľadávok a zákonných úrokov z omeškania  u 3 kúpnych zmlúv 
z roku 2006 a 2 kúpnych zmlúv z roku  2007 ako aj nedohodnutých sankciách za oneskorenú 
úhradu splátok, čo nie je v súlade s § 7 ods. 2 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

 
Výsledky kontroly boli prerokované so štatutárnym zástupcom  mesta (primátorom 

mesta),  ktorý  prijal celkom 15 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov :  
 

1) Podľa § 22 ods. 2  a ods. 3 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve   a § 21 
ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy dodatkami zabezpečiť všetky zmeny 
a zosúladiť alebo doplniť údaje v zriaďovacích listinách  základných a materských škôl.  
Z: ved. odd. školstva MsÚ      T: 31.3. 2009 
 

2) Dodržiavať postup podľa § 30 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 511/1992 Zb. a na platobných 
výmeroch vyznačovať doložku právoplatnosti ako dôležitý údaj pre prípadne uplatňovanie 
neskorších sankčných postupov. 
Z: zamestnanci zodpovední za správu daní a poplatkov               T: stály 
 

3) Pri podaní neúplného daňového priznania písomne vyzvať daňový subjekt na doplnenie 
údajov. 
Z: zamestnanci zodpovední za správu daní    T: stály 

 
4) V prípade  stavby ,, Hospodársky objekt  Mlynčeky“  preúčtovať sumu 5 474 719,61 Sk na 

042 – Obstaranie dlhodobého majetku a následne na základe právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia zaradiť na príslušný majetkový účet  021 – Stavby. 
Z: ved. odd. majetkovoprávneho a správy majetku MsÚ  T: 31.12. 2008 
 

5) V súlade s §19 ods. 8 zákona 523/2004 Z..z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
zabezpečiť, aby pred úhradou preddavku, ktorý je možné uskutočniť výlučne na základe 
zmluvy, bola doložená k faktúre alebo k platobnému poukazu kópia zmluvy. 
Z: zamestnanci zodpovední za úhrady                 T: stály 
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6) Vypracovať príkaz prednostu MsÚ týkajúci sa postupu pri vymáhaní pohľadávok 
z nezúčtovaných dotácií.  
Z: prednosta MsÚ                               T: 31.1. 2009 

 
7) Upozorniť všetkých predkladateľov inventúrnych súpisov na dodržiavanie náležitostí 

inventúrneho súpisu v zmysle § 30 ods. 2 písm. a), b), c), d), e) a i) Zákona o účtovníctve a 
vypracovať nový vzor inventarizačného zápisu.  
Z: ved. ekonomického odd. MsÚ              T: inventarizácia k 31.12. 2008 

 
8) Pohľadávky z titulu predaja majetku evidovať v účtovníctve už po podpise zmluvy, nie až po 

prevode majetku. Tieto pohľadávky zahrnúť do inventarizácie. 
Z: ved. ekonomického odd., ved. odd. majetkovoprávneho a SM MsÚ    T: stály  

 
9) Zabezpečiť inventarizáciu zahraničných pokladní 4x ročne, aj pri nulovom zostatku. 

Z: ved. ekonomického odd. MsÚ     T: stály 
 

10) Dodržiavať § 99, ods. 1, písm. h) a j) Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, stanovovať 
lehotu viazanosti tak, aby zmluva s víťazným uchádzačom bola uzavretá počas lehoty 
viazanosti, dbať na uvádzanie správnych dátumov. 
Z: vedúci zamestnanci MsÚ      T: stály 
 

11) Neuzatvárať nájomné zmluvy s retroaktívnou účinnosťou. 
Z: zamestnanci odd. majetkovoprávneho a správy majetku   T: stály 
 

12) Zabezpečiť odpis neprávoplatnej pohľadávky voči spoločnosti Turservis. 
Z: ved. ekonomického odd., ved. odd. majetkovoprávneho a SM  T: 28.2. 2009   
 

13) Zabezpečiť, aby v kúpnych zmluvách uzatváraných pri odpredaji majetku mesta boli od 1.1. 
2009 dohodnuté sankcie za oneskorenú úhradu kúpnej ceny. Pri nedodržaní lehoty splatnosti 
kúpnej ceny zabezpečiť podklady pre vymáhanie úroku z omeškania právnou cestou. 

    Z: zamestnanci odd. majetkovoprávneho a správy majetku  T: stály 

 
14) Vyvodiť osobnú zodpovednosť voči zamestnancom za porušenie finančnej disciplíny v zmysle 

zákona podľa § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  verejnej 
správy. 
Z: prednosta MsÚ        T: 31.1. 2009 

     
15) Správu o plnení, resp. splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov v zmysle 

zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly zaslať Najvyššiemu kontrolnému 
úradu SR, Expozitúra Prešov. 
Z: prednosta MsÚ        T: 30.6. 2009  
 

Poznámky: 
1) Opatrenie k účtovaniu pohonných hmôt sa neprijíma. Od 1.1. 2008 sa pohonné hmoty účtujú 

formou účtovania zásob spôsobom A. 
2) Opatrenie k vymáhaniu pohľadávok za pult centralizovanej ochrany sa neprijíma. Od roku 

2008 sa vyžadujú platby vopred. 
 

V Kežmarku  11.12.2008 
                                                                                               Ing. Igor Šajtlava 
                                                                                                          primátor mesta 
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MESTO   KEŽMAROK 
 
Oddelenie :  majetkovoprávne a správy majetku 
Na rokovanie  dňa :  26.3. 2009 
 
 

Mestské  zastupiteľstvo 
K e ž m a r o k  

 
 
K bodu  rokovania  č.: 21 
 
 
 
 
 
 
 
Názov správy:  Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest v TANAPe 
 

     
  
Predkladá : Ing. Agáta  Perignáthová, vedca oddelenia  

majetkovoprávneho a správy    majetku 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správa prerokovaná:  
MsR    17.2.2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis: 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku uznesením č. 32/2006 z 23.2.2006 schválilo 
spolufinancovania projektu Rekonštrukcia lesných ciest v kežmarských lesoch vo výške 2 100 
000,-Sk,  vrátane financovania vypracovania žiadosti (59 500 Sk) a provízie pre spracovateľa 
projektu vo výške 4% (880 tis.Sk) z poskytnutého nenávratného príspevku . Mesto predložilo 
v r.2006 projekt so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - Opatrenie 2.1.2. v objeme 22 mil. Sk.   Žiadosti mesta 
nebolo vyhovené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Dňa 18.6.2008 mesto podalo 
novú žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, 
Opatrenie 2.1. v celkovom objeme 860 997 € (25 938 tis.Sk). Na realizáciu projektu nie je 
potrebné spolufinancovanie mesta, avšak úhrada nákladov  v prípade úspešnosti bude  
vykonaná pre mesto refundáciou. Cieľom projektu je rekonštrukcia protipožiarnych lesných 
ciest v TANAPe zničených kalamitou z 19.11.2004 v celkovej dĺžke 14,58 km . Ide o lesné 
cesty Mlynčeky – Kežmarské Žľaby a Trasa (Slavkovský potok - Čierna voda) a spevnenie 
zvážnic Stránky les, Stará škôlka.  Na príprave žiadosti odborne spolupracoval odborný 
poradca pre získanie príspevku z Programu rozvoja vidieka. Finančné prostriedky na 
realizáciu rekonštrukcie ciest a na prípravu žiadosti a úhradu odmeny za poradenskú 
a konzultačnú činnosť sú zahrnuté v rozpočte mesta Kežmarok na rok 2009 v celkovom 
objeme  878 311 €  (26 460 tis. Sk) .  
 
Stanovisko MsR: Mestská rada v Kežmarku odporúča  Mestskému zastupiteľstvu 
v Kežmarku  prerokovať návrh na realizáciu  projektu Rekonštrukcia protipožiarnych lesných 
ciest v TANAPe v objeme 860 997 € (25 938 tis.Sk)  a poskytnutie odmeny za poradensko-
konzultačnú pomoc vo výške 2% ( 17 220 €) zo sumy poskytnutého nenávratného príspevku 
na realizáciu projektu.   
 
 
 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje realizáciu projektu Rekonštrukcia proti- 
požiarnych lesných ciest v TANAPe v objeme 860 997 € (25 938 tis.Sk)  a poskytnutie 
odmeny za poradensko-konzultačnú pomoc vo výške 2% ( 17 220 €) zo sumy poskytnutého 
nenávratného príspevku na realizáciu projektu.   
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MESTO KEŽMAROK 

 
 

Oddelenie : majetkovoprávne a správy majetku 
Na rokovanie dňa : 26.3.2009 
K bodu rokovania :  22 
 
 
 

 Mestská  rada 
K e ž m a r o k 

 
 
 
 
 
 
Názov správy : Návrh na prenájom nehnuteľného majetku spoločnosti 

Technické služby, s.r.o. Kežmarok 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá :    Ing. Agáta Perignáthová, ved. oddelenia maj.právneho a 

správy majetku 
 
 
 
 
Správa prerokovaná:   
Mestská rada :   17.3.2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis: 
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Návrh na prenájom nehnuteľného majetku spoločnosti Technické služby, s,.r.o. 
Kežmarok 

 
 

Spoločnosť Technické služby, s.ro. Kežmarok sídli v areáli v budovách vo vlastníctve 
mesta Kežmarok. Mandátna zmluva o správe nehnuteľného majetku v  areáli Technických 
služieb skončila platnosť.  Z uvedeného dôvodu navrhuje Mestský úrad v Kežmarku  
prenájom užívaných objektov a pozemkov spoločnosti Technické služby s.r.o. Kežmarok na  
dobu neurčitú, s nájomným vo výške odpisov za prenajatý nehnuteľný  majetok. 
 
Stanovisko oddelenia majetkovoprávneho a správy majetku: Oddelenie majetkovoprávne 
a správy majetku M s Ú Kežmarok odporúča prenájom nehnuteľného majetku spoločnosti 
Technické služby, s.r.o. Kežmarok. 

 
Stanovisko MsR: Mestská rada  v Kežmarku odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Kežmarku prerokovať návrh na  prenájom nasledovného nehnuteľného majetku mesta 
Kežmarok: budova čs. 1952  - dielne   na pozemku parc. č. 2229/3, budova čs. 4182 - garáže  
na pozemku parc.č. KN-C 2229/4,  budova čs. 1493 - administratívna budova na pozemku 
parc.č. KN-C 2229/5, budova čs. 4183  - garáže  na pozemku parc.č. KN-C 2229/6, budova 
čs. 1953  - administratívna budova na pozemku parc.č. KN-C 2229/7, budova čs. 1954  - 
dispečing na pozemku parc.č. KN-C 2229/8, budova čs. 1962 – hala na  triedenie 
separ.odpadu na pozemku parc.č. KN-C 2229/10,pozemky parc. č. KN-C 2229/2,  2229/3, 
 2229/4 , 2229/5, 2229/6, 2229/7, 2229/8, 2229/10  od 1.4.2009 na dobu neurčitú,  spoločnosti 
Technické služby,  s.r.o. Kežmarok, IČO 31 718 3296, Poľná 1, Kežmarok. Výška nájmu za 
rok bude  vo výške odpisov z prenajatého majetku, vypočítanej podľa ročného plánu odpisov 
na príslušný kalendárny rok,  v súlade so zákonom o dani z príjmov  v platnom znení. 
 
 

Návrh na uznesenie: 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
s ch v a ľ u j e 
prenájom nasledovného nehnuteľného majetku mesta Kežmarok v k.ú. Kežmarok: 

- budova čs. 1952  - dielne,   na pozemku parc. č. 2229/3,  
- budova čs. 4182 – garáže,  na pozemku parc.č. KN-C 2229/4 
- budova čs. 1493 - administratívna budova, na pozemku parc.č. KN-C 2229/5 
- budova čs. 4183  - garáže,  na pozemku parc.č. KN-C 2229/6 
- budova čs. 1953  - administratívna budova, na pozemku parc.č. KN-C 2229/7 
- budova čs. 1954  - dispečing, na pozemku parc.č. KN-C 2229/8 
- budova čs. 1962 – hala na  triedenie separ.odpadu, na pozemku parc.č. KN-C 

2229/10 
- pozemky parc. č. KN-C 2229/2,  2229/3,  2229/4 , 2229/5, 2229/6, 2229/7, 2229/8, 

2229/10, 
od 1.4.2009 na dobu neurčitú,  spoločnosti Technické služby,  s.r.o. Kežmarok, IČO 31 
718 3296, Poľná 1, Kežmarok. Výška nájmu za rok bude  vo výške odpisov 
z prenajatého majetku, vypočítanej podľa ročného plánu odpisov na príslušný 
kalendárny rok,  v súlade so zákonom o dani z príjmov  v platnom znení. 
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MESTO KEŽMAROK 
 
Oddelenie: majetkovoprávne a správy majetku                       
 
 
 
             
                      Mestské zastupiteľstvo 

                             K e ž m a r o k  
K bodu rokovania č.:  23 
 
 
Na rokovanie dňa :   26.3.2009 
                       
 
 
 
 
Názov správy:   Návrh na zámenu pozemkov  

Prešovský samosprávny kraj Prešov -  Mesto Kežmarok
     

 
 
 
Predkladá :  Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia majetkovoprávneho 

a správy  majetku 
 
 
 
 
 
Správa prerokovaná v komisií:  výstavby a ŽP :    27.02.2008                             
                                                       finančnej         :    12.03.2008 
                                                       MsR                :    17.02.2009  
          
 
 
 
 
 
 
Podpis :  
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                                           Návrh na zámenu pozemkov   

  
 

           
                Mesto Kežmarok  požiadalo Prešovský samosprávny kraj (PSK) o zámenu 
pozemkov KN-E 425 a  KN-E 424 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania parku 
+ detského ihriska na ul. Baštová, ktoré sú vo vlastníctve PSK,  za pozemky KN-E 431 a KN-
E 432,  ktoré užíva Hotelová akadémia  Kežmarok  ako dvor HA,   a ktoré sú vo vlastníctve 
mesta Kežmarok . PSK  s uvedenou zámenou súhlasí.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Stanovisko komisie výstavby a ŽP:      Komisia odporúča pozemky zameniť . 
  
 
Stanovisko oddelenia výstavby a ŽP:    Totožné so stanoviskom komisie . 
  
 
Stanovisko finančnej komisie : Komisia odporúča MsR a MsZ schváliť zámenu pozemkov 
KN-E 425 a KN-E 424 ,( vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja ) o celkovej 
výmere 474 m2 za parcelu KN-E 431 a časť parcely KN-E 432 ( vo vlastníctve mesta 
Kežmarok ) o celkovej výmere 273 m3 za cenu 15,- Sk/m2 s doplatením rozdielu vo vecnej 
hodnote. 
 
Poznámka :  Navrhovaná cena pozemku  je  0,50 EUR/ m2 ( 15,- Sk/m2 ), za ktorú cenu bola 
uskutočnená zámena pozemkov pri majetkovoprávnom usporiadaní areálu Domova mládeže 
Garbiarska  a Združenej strednej školy obchodu a služieb,  ktorej vlastníkom je taktiež  PSK 
Prešov. 
 
 
Stanovisko MsR  : MsR v Kežmarku odporúča MsZ schváliť návrh na zámenu časti 
nehnuteľností - pozemkov a to: diel „4“ z  KN-E 424 o výmere 239 m2  a diel „5“ z KN-E 
425 o výmere 235 m2  pričlenených  do KN-C 106/1  - zastavaná plocha  s  výmerou 2500 m2 
–  k.ú. Kežmarok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja ( IČO : 0037870475 )  
podľa GP 14280922-093/2008 k.ú. Kežmarok  za  časť nehnuteľností - pozemkov a to :  diel 
„12“ z KN-E 431 o výmere 32 m2, diel „14“ z KN-E 432 o výmere 220 m2 pričlenených do 
KN-C 106/21 – zastavaná plocha s výmerou  777 m2 a diel „17“  z KN-C 106/20 o výmere 21 
m2 pričleneného do parcely KN-C 106/19 zastavaná plocha s  výmerou 234 m2  - k.ú. 
Kežmarok  vo vlastníctve Mesta Kežmarok ( IČO : 00326283 ) podľa GP 14280922-093/2008 
k.ú. Kežmarok s doplatením rozdielu vo vecnej hodnote zamieňaných nehnuteľností 0,50 
EUR/m2 ( l5,- Sk/m2 – konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk ) v prospech Prešovského 
samosprávneho kraja. 
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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 
 
zámenu časti nehnuteľností - pozemkov a to: diel „4“ z  KN-E 424 o výmere 239 m2  a diel 
„5“ z KN-E 425 o výmere 235 m2  pričlenených  do KN-C 106/1  - zastavaná plocha  s  
výmerou 2500 m2 , k.ú. Kežmarok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja ( IČO : 
0037870475 )  podľa GP 14280922-093/2008 k.ú. Kežmarok  za  časť nehnuteľností - 
pozemkov a to :  diel „12“ z KN-E 431 o výmere 32 m2, diel „14“ z KN-E 432 o výmere 220 
m2 pričlenených do KN-C 106/21 – zastavaná plocha s výmerou  777 m2 a diel „17“  z KN-C 
106/20 o výmere 21 m2 pričleneného do parcely KN-C 106/19 zastavaná plocha s  výmerou 
234 m2,  k.ú. Kežmarok  vo vlastníctve Mesta Kežmarok ( IČO : 00326283 ) podľa GP 
14280922-093/2008 k.ú. Kežmarok s doplatením rozdielu vo vecnej hodnote zamieňaných 
nehnuteľností 0,50 €/m2 ( l5,- Sk/m2 – konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk ) v prospech PSK - 
Prešov . 
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MESTO KEŽMAROK 
 
 

   Oddelenie: majetkovoprávne a správy majetku                       
 
 
 
             
                      Mestské zastupiteľstvo 

                             K e ž m a r o k  
K bodu rokovania č.: 24   
 
Na rokovanie dňa :  26.3.2009 
                       
 
 
 
 
Názov správy:  Návrh na odpredaj pozemkov  – Obec Mlynčeky   

 - žiadosť o prehodnotenie kúpnej ceny 
 
 
Predkladá :  Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia majetkovoprávneho  

a správy  majetku 
 
 
 
 
 
Správa prerokovaná v komisií:  výstavby a ŽP :                                
                                                       finančnej         :     
                                                       MsZ                 :      29.01.2009 
          
 
 
 
 
 
 
Podpis :  
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Návrh  na  odpredaj  pozemkov 
 
 
Dôvodová správa : 
 
 
 
                MsZ na svojom zasadnutí  dňa 29.1.2009  prijalo uznesenia č. 21/2009,  v ktorom 
schvaľuje 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.  
Listom zo dňa 23.2.2009 požiadala obec Mlynčeky o prehodnotenie ceny pozemku, nakoľko 
sa jedná o zbytkové  výmery  pozemkov  v intraviláne obce Mlynčeky .  
 
 
Stanovisko finančnej komisie :   Komisia opätovne 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 1,33 € (40,- Sk/m2).   
 
 
 
 
 

U z n e s e n i e č. 21/2009 zo dňa 29.1.2009: 
 

 
Mestské zastupiteľstvo 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 ). 
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MESTO KEŽMAROK 
 

Oddelenie: majetkovoprávne a správy majetku                       
 
 
 
             
                      Mestské zastupiteľstvo 

                             K e ž m a r o k  
K bodu rokovania č.:  25 
 
Na rokovanie dňa :  26.3.2009 
                       
 
 
 
 
Názov správy:  Návrh na kúpu  pozemku   KN-C 3709  (TOREAL s.r.o. ,  

Pradiareň 40,  Kežmarok) 
       
 
 
 
Predkladá :  Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia majetkovoprávneho a 

správy  majetku 
 
 
 
 
 
Správa prerokovaná v komisií:  výstavby a ŽP :        11.03.2009                        
                                                       finančnej         :        16.03.2009  
                                                       MsR                :        17.03.2009 
          
 
 
 
 
 
 
Podpis :  
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                                               Návrh  na  kúpu   pozemku 
 
Dôvodová správa : 

 
 

 Pre  riešenie budúcej infraštruktúry v priemyselnej zóne Pradiareň, na základe návrhu 
konateľov spoločnosti Kežmarok Invest, .s.r.o. požiadal Mestský úrad v Kežmarku vlastníka 
pozemku  KN-C 3709 o výmere 324 m2 zapísaného na LV 3110 – k.ú. Kežmarok : TOREAL,  
s.r.o. Pradiareň 40,  Kežmarok o odpredaj uvedeného pozemku za cenu 4,98  €/m2. Pozemok 
sa nachádza v časti „Pradiareň“ v Kežmarku, pri priemyselnom parku Pradiareň .  
 
Stanovisko komisie výstavby, ŽP,dopravy a verejných služieb Komisia  odporúča pozemok 
odkúpiť. 
  
Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP :  Totožné so stanoviskom komisie. 
 

 
Stanovisko komisie finančnej: Komisia odporúča MsR a MsZ schváliť kúpu pozemku KN-C 
3709, k.ú. Kežmarok o výmere 324 m2 do majetku mesta Kežmarok od vlastníka f: 
TOREAL, s.r.o. so sídlom Pradiareň 40, Kežmarok, za cenu 4,98 EUR/m2 ( 150,- Sk/m2)  
 
Stanovisko MsR:   MsR   odporúča  MsZ v Kežmarku schváliť  kúpu pozemku KN-C 3709 
o výmere 324 m2, k.ú. Kežmarok do majetku mesta  od f.: TOREAL s.r.o., Pradiareň 40,  
Kežmarok za cenu 3,98 €/m2 ( 120,-Sk/m2 ) .  
 
 

Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
s ch v a ľ u j e  
 kúpu pozemku KN-C 3709, k.ú. Kežmarok  o výmere 324 m2,    do majetku mesta  
Kežmarok od vlastníka  pozemku - TOREAL,  s.r.o.,  IČO 36 473 197,  so sídlom Pradiareň 
40,  Kežmarok,  za cenu 3,98 EUR/m2 ( 120,-Sk/m2 , konverzný kurz 1 EUR=30,1260 Sk) .  
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Mesto Kežmarok 
 
 
 
Oddelenie:   regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
 
   
 

      Mestské zastupiteľstvo 
                                                      Kežmarok 

 
 

K bodu rokovania č.:  
 
 
Na rokovanie dňa: 26.3.2009 
 
 
 
   
Názov správy: Prerokovanie zmluvy o spolupráci s Prešovským samosprávnym 

krajom pri príprave projektu 
Vybudovanie Regionálneho centra na zhodnotenie 
biologicky rozložiteľných odpadov v meste Kežmarok 

 
                                                

 
                                                
 
 
Predkladá: Ing. Gabriela Bodnárová, ved.odd.reg.rozvoja a CR 
 
 
Správa prerokovaná: v komisii  RR , CR a PČ dňa 19.2.2009 
 
 

  
  
 
 
 
 
Podpis: 
 
 
 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


- 2 – 
Zdôvodnenie: 
Mesto Kežmarok má zámer predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci 
Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os č.4 – Odpadové hospodárstvo, 
Operačný cieľ č. 4.2. – Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov o nenávratný finančný 
príspevok  na projekt  
„Vybudovanie Regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
odpadov v meste Kežmarok “ ( kompostárne ) v lokalite areálu Technických služieb s.r.o.  
Prešovský samosprávny kraj predložil iniciatívu kooperovať pri budovaní Regionálnych 
centier a spoločne s viacerými mestami postupovať pri vypracovaní projektových zámerov.  
PSK ponúkol mestu Kežmarok spoluprácu pri zabezpečení dokumentácie a pôžičku na 
zaplatenie projektovej dokumentácie na výstavbu Regionálneho centra  a na vypracovanie 
žiadosti maximálne do výšky 79 001, 53 €, pričom mesto Kežmarok bude splácať uvedenú 
pôžičku po dobu 5 rokov. Jej skutočná výška a rozpis splátok budú zrejmé po dodaní 
projektovej dokumentácie a výške nákladov, ktorú vynaloží PSK na obstaranie dokumentácie. 
Zmluva sa môže skončiť uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená, písomnou dohodou oboch 
zmluvných strán a odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán v prípade porušenia 
ustanovení zmluvy. 

 
 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie zmluvy s Prešovským samosprávnym krajom 
o pôžičke vo výške maximálne 79 001,53 € na obstaranie projektovej dokumentácie na 
výstavbu Regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov  
(kompostárne) a na spoluprácu pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok  
v rámci  Operačného programu Životné prostredie Prioritná os č.4 – Odpadové hospodárstvo, 
Operačný cieľ č. 4.2. – Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov  pre projekt Vybudovanie 
regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste 
Kežmarok. 
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