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Vyhodnotenie
stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku k 8.10.2009
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Z roku 2005 zostali na plnenie v roku 2009 4 uznesenia.
Stav k 8.10.2009 :
- 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 8.10.2009 :
- v priebežnom plnení sú evidované 4 uznesenia :
uznesenia č. : 134, 162, 219, 287.
Z roku 2007 zostalo na plnenie v roku 2009 8 uznesení.
Stav k 8.10.2009 :
- v priebežnom plnení je evidovaných 6 uznesení :
uznesenia č. : 69, 106, 142, 153, 170, 230.
Z roku 2008 zostalo na plnenie v roku 2009 87 uznesení.
Stav k 8.10.2009 :
- v priebežnom plnení je evidovaných 22 uznesení :
uznesenia č. :
25, 54, 56, 93, 96, 97, 99, 101, 123, 128, 137, 166, 173, 187, 204, 205, 214, 217, 218, 237,
239, 247.
Úloha stála : uznesenie č. 168/2008
V roku 2009, k 8.10.2009, bolo Mestským zastupiteľstvom prijatých 141 uznesení.
Stav k 8.10.2009 :
- v priebežnom plnení je evidovaných 30 uznesení :
uznesenia č. :
11, 20, 23, 28, 29, 36, 38, 46, 62, 63, 64, 72, 107, 108, 110, 111, 114, 115, 119, 120, 121, 125,
129, 130, 132, 134, 137, 138, 139, 141.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 8.10.2009, za kontrolované obdobie
roka 2009 a predchádzajúce obdobia.
v Kežmarku: 29.9.2009
Predkladá : Ing. Gnojčáková Ľudmila
hlavný kontrolór mesta
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Mesto Kežmarok
hlavný kontrolór mesta
ul. Hlavné námestie č. 1
Kežmarok

INFORMÁCIA
o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v II. polroku 2009
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 105/2009, 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, predkladám týmto, mestskému zastupiteľstvu,
informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly úplnosti, správnosti
a preukázateľnosti čerpania dotácií z vlastných príjmov poskytnutých mestom
Kežmarok, podľa VZN mesta, právnickým a fyzickým osobám podnikateľom - dotácií
poskytnutých na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva Kežmarok na
kultúrnu činnosť a dotácií poskytnutých na základe rozhodnutia primátora mesta
Kežmarok.
Následná finančná kontrola „čerpania dotácií “ - č. 7/2009, vykonaná v priebehu
mesiaca september 2009, za kontrolované obdobie roka 2008, na Mestskom úrade
ul. Hlavné námestie č.1 Kežmarok, bola ukončená záznamom o výsledku
následnej finančnej kontroly č. 4/2009.
Kontrola sa zamerala na zistenie skutkového stavu dodržiavania podmienok
poskytnutia dotácií, na základe uzatvorených dohôd a zmlúv o poskytnutí dotácií,
v súlade so Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Kežmarok o poskytovaní
dotácií, osobitne VZN mesta Kežmarok č. 9/2004 v znení doplnku č. 1 k VZN č.
9/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne
prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti, ako aj VZN č. 1/2007
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta pre kultúrne aktivity – registrované
kultúrne kluby a občianske združenia v oblasti kultúry, preukázanie účelného využitia
poskytnutých dotácií a preukázanie splnenia podmienok súvisiacich s ich
poskytnutím ako aj dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, uplatňovanie ustanovenej rozpočtovej klasifikácie a zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
V rámci vymedzeného okruhu sa kontrolná činnosť zaoberala celkom 23
dotáciami s poskytnutým objemom finančných prostriedkov v celkovej sume
888 900,- Sk.
Na kultúrnu činnosť bolo poskytnutých celkom 5 dotácií v absolútnom objeme
615 900,- Sk.
Dve (2) dotácie v objeme 115 900,- Sk boli poskytnuté na základe VZN č. 9/2004,
v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 70/2008, tri (3) dotácie v objeme
500 000,- Sk na základe VZN č. 1/2007, v súlade s uznesením č. 141/2008.

Kontrolou bolo zistené, že rozpočtované finančné prostriedky na kultúrnu činnosť
boli využité na 100 % (príloha č. 1).
Konštatujem, že uvádzané dotácie sú úplne a preukázateľne vydokladované
a účel využitia prostriedkov jednoznačný.
Pre rôznu oblasť spoločenského života, na základe rozhodnutia primátora mesta,
bolo celkom poskytnutých 18 dotácií, v súhrnom objeme 273 000,- Sk.
Kontrolou bolo zistené, že rozpočtované finančné prostriedky na rôznu činnosť
spoločenského života boli využité na 101 % (príloha č. 2).
Prijímatelia dotácií dostatočne preukázali použitie poskytnutých finančných
prostriedkov a úplne podložili účel využitia pridelených finančných prostriedkov.
Drobné nezrovnalosti, vyplývajúce z kontrolných zistení, boli obratom
vysporiadané.
Konštatujem, že všetky poskytnuté dotácie boli správne účtované v rámci
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie cez kategóriu bežných transferov
(640), pod položkou 642, podpoložkou 642001 a podľa poskytnutého účelu – akcie.
Použitie funkčnej klasifikácie zodpovedá priradenému účelu použitia dotácií.
Rámcová účtovná osnova pre obce účinná od 1.1.2008 bola dodržaná. Účtovanie
bolo zabezpečené v rámci platného opatrenia MF SR a postupov účtovania pre obce
(účtovanie bežných transferov poskytnutých z vlastných prostriedkov obce cudzím
subjektom – subjektom mimo verejnej správy, s využitím účtovných skupín 22 (221),
37 (372) a 58 (586).
V kontrolovanej oblasti, za vymedzené kontrolované obdobie, podľa programu
kontroly, nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych
noriem a interných predpisov, preto bol vypracovaný z á z n a m o v ý s l e d k u
následnej finančnej kontroly.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti čerpania
dotácií z vlastných príjmov poskytnutých mestom Kežmarok, podľa VZN mesta,
právnickým a fyzickým osobám podnikateľom - dotácií poskytnutých na
základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva Kežmarok na kultúrnu činnosť a
dotácií poskytnutých na základe rozhodnutia primátora mesta Kežmarok –
záznam č. 4/2009, vykonanej na Mestskom úrade, ul. Hlavné námestie č.1
Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2008.

v Kežmarku 30.9.2009
predkladá: Ing. Gnojčáková Ľudmila

príloha č. 1

DOTÁCIE
poskytnuté v zmysle VZN č. 9/2004 a doplnku č. 1 k VZN č. 9/2004
a v zmysle VZN č. 1/2007, na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva,
v roku 2008
oblasť : Kultúra

Číslo
dokladu
PP 1949/08
PP 2132/08
PP 4076/08
PP 4077/08
PP 4078/08

Názov prijímateľa dotácie

Účel poskytnutia dotácie Suma

Občianske združenie G-plus,
Kežmarok
Karpatsko-nemecký spolok
Košice, Kežmarok
Detský folklórny súbor
GORALIK, Kežmarok
Klub priateľov MAGURY,
Kežmarok
PRO KULTÚRA, Kežmarok

Dialógy 008

Spolu

60 000,00

Kežmarskí profesori, bratia 55 900,00
Hunfalvyovci – vedci e.f.
Na činnosť, podpora
123 374,00
spoločenského života
Na činnosť, podpora
293 582,00
spoločenského života
Na činnosť, podpora
83 044,00
spoločenského života
615 900,00

príloha č. 2
DOTÁCIE
poskytnuté podľa VZN mesta, primátorom mesta, v roku 2008

pre : rôzna oblasť spoločenského života
Číslo doklad Názov prijímateľa dotácie
PP 1695/08 Zväz slovenských filatelistov,
Kežmarok
PP 1942/08 Slovenský zväz záhradkárov,
Kežmarok
PP 1694/08 Spolok extra triezvych,
Kežmarok

Suma
15 000,00

PP 1649/08

15 000,00

PP 1666/08
PP 1664/08
PP 1690/08

PP 1692/08

PP 1697/08

PP 1691/08

PP 1693/08

PP 1698/08
PP 1696/08
PP 1985/08

Účel poskytnutia dotácie
Propagácia filatelie v
Kežmarku
Oblastná výstava ovocia
a zeleniny, Kežmarok
Šťastný život bez drogy –
stretnutie klubov
abstinentov
Szúcs Dušan, Kežmarok
Účasť hokejovej prípravky
na medzinárodných
turnajoch
Umelecká spoločnosť GONG, Spevácka súťaž v meste
Košice
Kežmarok
B-decors, Kežmarok
4.ročník OUKEJCUP
Kežmarok
Športovci okresu Kežmarok,
Vyhlasovanie výsledkov
n.f., Kežmarok
ankety - Športovec okresu
Kežmarok, Kežmarok
Drevointeriér ALKA, Kežmarok Krajčírske služby
obyvateľstvu mesta
Kežmarok
ÚNIA ŽIEN SLOVENSKA, okr. 41. ročník Vansovej
organizácia Kežmarok
Lomničky, mestské
obvodné kolo
Združenie matrikárov
Memoriál Vojtecha
a matrikárok, Kežmarok
Nadányiho – volejbalový
turnaj zmiešaných družstiev
Živický Ivan, Kežmarok
Reklamná kampaň –
alternatívne zdroje energie,
technicko-ochranné
zabezpečenie priestorov,
Kežmarok
Peter Petras – Reinerova
Deň Reinerovej chaty,
chata, Kežmarok
Snehový betlehem
Vojenský priestor Javorina,
Atraktívne spoznávanie voj.
Kežmarok
techniky, voj. priestoru
Združenie na ochranu práv
Vymožiteľnosť práva,
spotrebiteľov, Poprad
mimosúdne riešenie
spotrebiteľských sporov

5 000,00
9 000,00

20 000,00
5 000,00
20 000,00

15 000,00

16 000,00

10 000,00

20 000,00

18 000,00
19 000,00
20 000,00

PP 1943/08
PP 2055/08
PP 2379/08

PP 2579/08

Fanclub MHK, Kežmarok

Podporujme hokej v meste
Kežmarok
Filozofická fakulta,
Vydanie monografie
Ružomberok
o Jánovi Mágovi
Slovenský rybársky zväz,
Podpora pretekárskej
miestna organizácia Kežmarok činnosti – lov rybárskou
udicou
Liga proti rakovine, SR,
Rekondičný pobyt pre ženy
Bratislava - Poprad
s onkologickým ochorením
okresu Kežmarok

16 000,00

Spolu

273 000,00

20 000,00
20 000,00

10 000,00

MESTO
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KEŽMAROK
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Na rokovanie dňa:

8.10. 2009

Názov správy:

Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009
rozpočtovým opatrením č. 5/2009

Predkladá: Ing. Miroslav K a r p i š , vedúci ekonomického oddelenia

Správa prerokovaná vo finančnej komisii dňa:

23.9. 2009

Správa prerokovaná v školskej komisii dňa:

28.9. 2009

Správa prerokovaná v Mestskej rade:

29.9. 2009

Podpis:

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.
Návrh obsahuje zapracovanie výdavkov, ktoré pripravilo odd. reg. rozvoja
a cestovného ruchu, pričom tieto výdavky sú kryté dotačnými príjmami.
V oblasti školstva je navrhnuté uznesenie o zrušení financovania okien z rezervného
fondu mesta. Týmto krokom bude zrušená sporná časť uznesenia Mestského zastupiteľstva
č. 141/2009 k zmene rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č.
4/2009, ktorého plné znenie je nasledovné:
„Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre
rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 4/2009 podľa predložené návrhu s tým, že okná v
celkovej výške 208 483 eur budú vyfinancované z rezervného fondu mesta.“
Namiesto toho je navrhnutá taká úprava, ktorá vráti výšku osobných výdavkov
základných škôl v oblasti prenesených kompetencií štátnej správy na pôvodnú nezníženú
úroveň. Výmena okien ostane klasifikovaná ako bežný výdavok ZŠ Nižná brána.

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH:
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre rok
2009 rozpočtovým opatrením č. 5/2009.

Stanovisko školskej komisie:
Komisia školstva súhlasí s predloženým návrhom oddelenia školstva na úpravu
rozpočtu s podmienkou, že do termínu najbližšieho zasadnutia MsZ bude písomne
predložené stanovisko kontrolóra mesta a oddelenia výstavby, že okná v ZŠ Nižná brána je
možné financovať z bežných výdavkov.

Stanovisko Mestskej rady:
Mestská rada v Kežmarku odporúča predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva
návrh na zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 5/2009.

Návrh na uznesenie:
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje vyfinancovanie okien
v celkovej výške 208 483 eur z rezervného fondu mesta.
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta
Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 5/2009 podľa
predložené návrhu.

Oddelenie školstva Mestského úradu v Kežmarku
Návrh úpravy rozpočtu pre rok 2009 - v €
Rozpočtové opatrenie č. 5/2009
- návrh

Bežné výdavky rozpočtových organizácií
Názov položky

Schvál.rozp.

Navrhov.úprava v €

v tis. Sk

Upravený rozp.

1 071 635

13 467

311

1 081 949

ŠKD pri ZŠ Dr.Fischera

48 612

0

0

48 612

ŠJ pri ZŠ Dr.D.Fischera

95 917

0

0

92 764

Kód Progr.rozp.

Prvok 9.2.1
z toho :

ZŠ Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

ZŠ Dr. Fischera
Prvok 9.2.2
z toho :

ZŠ Hradná s jedálňou a ŠKD
ŠKD pri ZŠ Hradné nám.
ŠJ pri ZŠ Hradné nám.
ZŠ Hradné nám.

Prvok 9.2.3
z toho :

ZŠ Nižná brána s jedálňou a ŠKD
ŠKD pri ZŠ Nižná brána

927 106

13 467

311

940 573

620 113

17 171

517

637 284

32 164

0

0

32 164

2 320

0

0

2 320

585 629

17 171

517

602 800

1 020 368

-30 638

-997

987 277

43 495

0

0

43 495

ŠJ pri ZŠ Nižná brána

61 407

0

0

58 951

ZŠ Nižná brána

915 466

-30 638

-997

884 831

0

0

Spolu

1. Rozpočet ZŠ Dr.D.Fischera oproti rozpočtu schválenému uz. MsZ č. 39/2009 zo dňa 26.3.2009 znížený o 40 000 € vecné výdavky, mzdy ostali nezmenené
2. Rozpočet ZŠ Hradná oproti rozpočtu schválenému uz. MsZ č. 39/2009 zo dňa 26.3.2009 znížený o 17 000 € vecné výdavky, mzdy ostali nezmenené
3. Rozpočet ZŠ Nižná brána oproti rozpočtu schválenému uz. MsZ č. 39/2009 zo dňa 26.3.2009 znížený o 29 000 € vecné výdavky a navýšený o 167 168 € (okná), mzdy ostali nezmenené

Kežmarok,
Spracovali:

25. 09. 2009
Ing.Kroková, Bc.Kušmíreková

Mesto

Kežmarok

Oddelenie: školstva

Mestské zastupiteľstvo
Kežmarok
K bodu rokovania č.: 6

Na rokovanie dňa: 08.10.2009

Názov správy:

Návrh VZN č.6/2009 mesta Kežmarok,
ktorým sa mení VZN č. 2/2008
o určení výšky príspevku na činnosť
materskej školy, základnej umeleckej školy
a školských zariadení.

Predkladá:

Ing. Renáta Kroková – vedúca O-Š

Podpis:

Návrh VZN č.6/2009 mesta Kežmarok, ktorým sa mení
VZN č.2/2008 o určení výšky príspevku na činnosť
materskej školy, základnej umeleckej školy a školského
zariadenia.
VZN č. 2/2008 bolo prijaté v náväznosti na Školský zákon č. 245/2008 .
Úprava v § 2 ods.2 je doplnením tohto VZN o prípad, keď priamo zo zákona sa príspevok za
dieťa v MŠ neuhrádza.
Zmena v §5 ods.1 a v §6 ods.1 sa týka zmeny minimálnej hranice poplatku, ktorú v prípade
ŠSZČ a CVČ navrhujeme znížiť z 1,66 € na 1,- €. Túto zmenu navrhujeme vzhľadom na
momentálnu zhoršenú finančnú situáciu v mnohých rodinách. Chceme týmto opatrením
umožniť zmysluplne využívať mimoškolský čas čo najväčšiemu počtu detí navštevovaním
záujmových krúžkov a tým im spestriť a zatraktívniť voľný čas.
O návrhu VZN č. 6/2009 boli členovia Školskej komisie informovaní mailovou formou
a s jeho znením vyjadrili súhlas títo členovia :Mgr. Mačko, Mgr. Fabis, PaedDr. Vlčková.
Ostatní členovia sa nevyjadrili.

h

Návrh na uznesenie :

MsZ v Kežmarku schvaľuje VZN č.6/2009.

Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2009,
ktorým sa mení VZN č.2/2008 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy,
základnej umeleckej školy a školského zariadenia
Návrh
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V § 2 ods. (2) sa text mení nasledovne :
(2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
- ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom
- ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú
časť určeného príspevku.
Pôvodný ods. (2) sa stáva ods. (3) v tomto §.
V § 5 ods. (1) sa text mení nasledovne :
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného
obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najmenej 1,- Eur až najviac
15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného
predpisu1.
V § 6 ods. (1) sa text mení nasledovne :
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času zriadeného
obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najmenej 1,- Eur až najviac 15%
sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu1.

V Kežmarku, 22.09.2009

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta Kežmarok

Ing. Miroslav Perignáth
prednosta MsÚ Kežmarok

MESTO KEŽMAROK

Oddelenie :
majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa : 8.10.2009
K bodu rokovania 7

Mestské zastupiteľstvo
Kežmarok

Názov správy:

Návrh na úpravu nájomného za postúpenie výkonu práva poľovníctva
pre Štátne lesy Tatranského národného parku

Predkladá :

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

Správa prerokovaná :

Podpis:

Návrh na úpravu nájomného za postúpenie výkonu práva poľovníctva pre nájomcu
Štátne lesy Tatranská Lomnica

Mesto Kežmarok v súlade s uznesením MsZ č. 255/2008 zmluvou č.7/2009/OM
postúpilo výkon práva poľovníctva na poľovných pozemkoch mesta v TANAPe nad Cestou
slobody na výmere 1756 ha pre nájomcu Štátne lesy TANAPu v Tatranskej Lomnici. Výška
nájomného bola stanovená podľa vtedy platného sadzobníka v čiastke 7 024,- Sk/rok /233,15
eur /rok, konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk /.
Od 1. septembra 2009 nadobudol účinnosť nový zákon NR SR o poľovníctve
č.274/2009 Z.z., ktorý zmluvným stranám umožňuje dohodnúť sa o nájomnom. Po
vzájomných rokovaniach Štátne lesy TANAPu v Tatranskej Lomnici navrhujú Mestu
Kežmarok stanoviť výšku ročného nájomného podľa prílohy č.2 cit. zákona.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
nájomné za postúpenie výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch
Mesta Kežmarok na území TANAPu nad Cestou slobody pre nájomcu Štátne lesy
Tatranská Lomnica, príspevková organizácia zriadená rozhodnutím MP SR čís.
3610/187/1994-100 zo dňa 22.12.1994, IČO : 31966977 , vo výške 1 141,40 € za rok
(34 385,82 Sk/rok).

ZRIAĎOVACIA LISTINA

Zriaďovateľ :

Mesto Kežmarok

Sídlo:

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Identifikačné číslo: 00326283
Štatutárny orgán:

Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta

S účinnosťou od:

01.01.2010

Zriaďuje:

Denný stacionár „ Korytnačka“

Adresa:

Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok

Právna forma:

bez právnej subjektivity

Vedúci DS :

PaedDr. Zuzana Dučáková

Druh a forma
poskytovanej
sociálnej služby:

Denný stacionár ( § 40 zákona o sociálnych službách )
- ambulantná forma

Predmet činnosti: Poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmeslužbách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikanípodnippodnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

.............................
Dátum

.......................................................
pečiatka a podpis štat. zástupcu

MESTO KEŽMAROK

Oddelenie : sociálnych vecí

Mestské zastupiteľstvo
Kežmarok

K bodu rokovania č. :

Na rokovanie dňa :

09.10.2009

Názov správy : Návrh na schválenie zriaďovacej listiny Denného stacionára

Predkladá : Ing. Viera Hajovská , poverená riadením odd. soc. vecí
PaedDr. Zuzana Dučáková, riaditeľka Stacionára - DSS

Správa prerokovaná:
• na zasadnutí sociálnej a bytovej komisii dňa 22.09.2009
• na zasadnutí MsR dňa 29.09.2009

Podpis :

Dôvodová správa
Od septembra roku 1995 sa na ulici Pod lesom 6 v Kežmarku
nachádza
a poskytuje sociálne služby Stacionár – Domov sociálnych služieb pre deti
s postihnutím a Domov sociálnych služieb pre dospelých.
V súvislosti s potrebou opätovnej registrácie a zosúladenie náležitostí podľa
nového zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je predkladaný tento
návrh so zámerom zriadenia Denného stacionára Korytnačka v zmysle platného
zákona.
Z uvedených dôvodov je predkladaný tento materiál na rokovanie Mestského
zástupiteľstva v Kežmarku.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
a) schvaľuje zriaďovaciu listinu Denného stacionára „ Korytnačka „
podľa predloženého návrhu
b) poveruje vedením Denného stacionára PaedDr. Zuzanu Dučákovú,
riaditeľku Stacionára – Domova sociálnych služieb pre deti
s postihnutím a Domova sociálnych služieb pre dospelých v
Kežmarku

Oddelenie: majetkovoprávne a správy majetku

Mestské zastupiteľstvo
v Kežmarku
K bodu rokovania č. : 9
Na rokovanie dňa : 8.10.2009

Názov správy: Návrh na kúpu pozemku - Nyékiová Eva, Nábrežná č.2, Kežmarok

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

Správa prerokovaná v komisií: výstavby a ŽP :
finančnej
:
MsR
:

11.3.2009
30.4.2009 ,18.8.2009
5.5.2009

Podpis :

Návrh na kúpu pozemku

Dôvodová správa :
P.Nyékiová bytom Nábrežné 2 Kežmarok požiadala Mesto Kežmarok o zámenu
pozemku KN-E 859/1 o výmere 367 m2 zapísaného na LV 3640 – k.ú. Kežmarok ktorý
tvorí časť miestnej komunikácie a chodníka ul. Nábrežná v Kežmarku za časť pozemku KNE 859/2 vo vlastníctve mesta Kežmarok, ktorý tvorí zeleň. Tento návrh bol prerokovaný
v MsR dňa 5.5.2009 s odporučajúcim stanoviskom. Pani Nyékiová však podala nový návrh
a to , že požiadala Mesto Kežmarok len o majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavanou
miestnou komunikáciou ( ul.Nábrežná )
Stanovisko komisie výstavby, ŽP,dopravy a verejných služieb : 11.3.2009 Komisia
odporúča časť pozemku p.č. 859/2 k.ú. Kežmarok zameniť za dodržania nasledovných
podmienok: Pri zámene rešpektovať skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý bude slúžiť ako
záhrada k rodinnému domu, ktorý sa zamieňa za pozemok pod miestnou komunikáciou. Pri
zámene akceptovať cenovú mapu mesta .
Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP 11.3.2009: Totožné so stanoviskom
komisie.
Stanovisko finančnej komisie 30.4.2009 : Komisia odporúča MsR a MsZ schváliť zámenu
parcely KN-E 859/1 o výmere 367 m2 tvoriacu časť MK a je vo vlastníctve p. Nyékiovej
bytom Nábrežná 2 Kežmarok za časť parcely KN-E 859/2 cca o výmere 367 m2 vo
vlastníctve Mesta Kežmarok ktorá tvorí zeleň na ul. Nábrežná a je vo vlastníctve mesta
Kežmarok s doplatením rozdielu vo vecnej hodnote . Cena pozemku pod MK je 3,82 € /m2(
115,-Sk/m2) a cena pozemku ktorá tvorí zeleň je stanovená v súlade so schváleným postupom
oceňovania pozemkov v mesta Kežmarok a to je v danej lokalite 10,95 €/m2 ( 330,- Sk/m2 ).
Presnú výmeru určí GP.
Stanovisko MsR 5.5.2009 : MsR v Kežmarku odporúča MsZ prerokovať návrh na zámenu
pozemku KN-E 859/1 o výmere 367 m2 vo vlastníctve Evy Nyékiovej bytom Nábrežná 2,
Kežmarok za časť parcely KN-E 859/2 cca o výmere 367 m2 vo vlastníctve mesta Kežmarok
– k.ú. Kežmarok s doplatením rozdielu vo vecnej hodnote. Presnú výmeru určí GP.
Poznámka : Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 18.8.2009 prijala uznesenia
v ktorom odporúča schváliť MsZ v Kežmarku odkúpenia pozemkov ( zastavaných
miestnymi alebo účelovými komunikáciami ) v k.ú. Kežmarok za cenu 6,53 €/m2.

Návrh

na

uznesenie

MsZ v Kežmarku
schvaľuje
odkúpenie pozemku KN-E 859/1 o výmere 367 m2 k.ú. Kežmarok do majetku Mesta
Kežmarok do z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania miestnej komunikácie od Evy
Nyékiovej bytom Nábrežná 2, Kežmarok za cenu 6,53 EUR/m2 ( konv.kurz : 1 € = 30,1260
Sk )..

Oddelenie: majetkovoprávne a správy majetku

Mestské zastupiteľstvo

Kežmarok
K bodu rokovania č.:10
Na rokovanie dňa : 8.10.2009

Názov správy: Návrh na kúpu pozemku – MVDr . Jozef Jordan, Pod lesom 5,Kežmarok

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

Správa prerokovaná v komisií: výstavby a ŽP :
finančnej
:
MsR
:

Podpis :

7.11.2006
5.04.2006 18.8.2008
-

Návrh na kúpu pozemku
Dôvodová správa :
MVDr.Jordan požiadal mesto Kežmarok o maj.právne usporiadanie pozemku KN-E
5036/10, orná pôda o výmere 734 m2, ktorý tvorí časť miestnej komunikácie, chodníka
a zelene na ul. J.Chalupku v Kežmarku.

Stanovisko komisie výstavby, ŽP a dopravy :
Komisia trvá na doterajšej funkcii využitia pozemku pre účely MK,ktorá je v súlade s ÚP
mesta a odporúča majetkoprávne usporiadať časť miestnej komunikácie.
Stanovisko oddelenia ÚP, ŽP a SP :
Totožné so stanoviskom komisie.
Stanovisko finančnej komisie :
Komisia odporúča MsZ schváliť kúpu pozemku do majetku mesta a to pozemok KN-E
5036/10, orná pôda s výmerou 734 m2 za 100,- Sk/m2 z dôvodu majetkovoprávneho
usporiadania miestnej komunikácie, ul.J.Chalupku v Kežmarku
Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 18.8.2009 prijala uznesenia v ktorom odporúča
schváliť MsZ v Kežmarku odkúpenia pozemkov ( zastavaných miestnymi alebo účelovými
komunikáciami ) v k.ú. Kežmarok za cenu 6,53 €/m2.
Poznámka :
Nakoľko návrhy na odkúpenie pozemku KN-E 5036/100 resp. jeho časti ktorá je zastavaná
miestnou komunikáciou boli už schválené ale za cenu 115,- Sk, je potrebné tieto uznesenia
zrušiť.
Návrh nauznesenie
MsZ v Kežmarku zrušuje uznesenie č.69/2007, 56/2008 ( MVDr.Jordán – Kežmarok )

Návrh nauznesenie
MsZ v Kežmarku
schvaľuje
odkúpenie pozemku KN-E 5036/10 – orná pôda o výmere 734 m2 k.ú. Kežmarok do
majetku mesta Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania miestnej komunikácie
ul.J.Chalúpku od MVDr. Jozefa Jordana – bytom Pod lesom 5 – Kežmarok za cenu 6,53
€/m2 ( konv.kurz : 1 € = 30,1260 Sk ).

MESTO KEŽMAROK

Oddelenie: Územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Na rokovanie dňa : 08.10.2009
K bodu č. 11

Mestské zastupiteľstvo
Kežmarok

Názov správy :
Zriadenie záložného práva na 18 Bytový dom a pozemok na ul. Weilburská č. 5, 7,
súpisné číslo 2442 na p.č.KN-C 668/62, Kežmarok, v prospech ŠFRB Bratislava

Predkladá : Ing. Ladislav Faix, vedúci oddelenia

Správa prerokovaná : na rokovaní MsR

Dôvodová správa :

Mesto Kežmarok uzatvorilo v zastúpení Ing. Igorom Šajtlavom, primátorom mesta
v roku 2007 zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania Bratislava o poskytnutí úveru na
výstavbu 18 nájomných bytov na ul. Weilburská na sídlisku JUH v Kežmarku. Jednou
z podmienok v tejto zmluve je následné zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB
Bratislava ako ručenie za poskytnutie úveru nehnuteľnosťou a to výške 1,5 násobku
poskytnutého úveru. Najvýhodnejšie riešenie je ručenie nehnuteľnosťou - novopostaveným
nájomným bytovým domom.
K povoleniu vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností je potrebný súhlas Mestského
zastupiteľstva.
Návrh bol prerokovaný na zasadnutí MsR dňa 29.09.2009 a Mestská Rada doporučuje
Mestskému zastupiteľstvu prijať nasledovný návrh uznesenia :

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zriadením záložného práva a práva
postavenia prednostného veriteľa, na zabezpečenie povinnosti záložcu – Mesta
Kežmarok - zabezpečenie pohľadávky úveru na základe zmluvy č.703/1480/2007,
v prospech záložného veriteľa – Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04
Bratislava 37, na nehnuteľnosť:
1. „Bytový dom“ na ul. Weilburská č. 5,7, súpisné číslo 2442 na pozemku p.č. KN-C
668/62 v k.ú. Kežmarok
2. Pozemok p.č. KN-C 668/62 o výmere 331 m2 vedený ako zastavaná plocha
a nádvorie v k.ú. Kežmarok
Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok, ktorých výlučným
vlastníkom je záložca – Mesto Kežmarok.

MESTO KEŽMAROK

Oddelenie: Územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Na rokovanie dňa : 8.10.2009
K bodu č. 12

Mestské zastupiteľstvo
Kežmarok

Názov správy :
Jozef Galica, Slavkovská 2408/44, Kežmarok „ Krematórium Kežmarok“
súhlas na začatie procesu obstarania zmeny ÚPN obce Kežmarok

Predkladá : Ing. Ladislav Faix, vedúci oddelenia

Správa prerokovaná : v komisii výstavby
v mestskej rade

Dôvodová správa :
Územný plán obce Kežmarok bol vypracovaný firmou ARKONA Košice- Ing. arch.
Viktorom Malinovským , schválený bol mestským zastupiteľstvom dňa 26.11.2002 č. uzn . 135/2002 .
Záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 3/2002 z 27.12.2002 .
Dňa 21.9 .2009 obdržalo Mesto Kežmarok žiadosť Jozefa Galicu, Slavkovská 2408/44,
Kežmarok o udelenie súhlasu na začatie procesu obstarania zmeny Územného plánu obce Kežmarok
pre realizáciu stavby „ Krematórium Kežmarok“ na pozemkoch p.č. 5633/1 a 5632/2 k.ú. Kežmarok.
Uvedené pozemky sú v zmysle záväznej časti Územného plánu obce Kežmarok schváleného
uznesením MsZ č. 135/2002 zo dňa 26.11.2002 určené čiastočne pre priemysel, zeleň a šport.
Návrh bol prerokovaný v Komisii výstavby , ŽP, dopravy a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku
zo dňa 22.9.2009 a mestskej rade dňa 29.9.2009, ktorá odporučila udeliť súhlas.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so začatím procesu obstarania zmeny Územného
plánu obce Kežmarok na zmenu funkčného využitia pozemkov p.č. 5633/1 a 5632/2 z plôch
pre priemysel, šport a zeleň na plochy občianskej vybavenosti – pre umiestnenie a realizáciu
stavby Krematória v Kežmarku na náklady žiadateľa.

MESTO KEŽMAROK

Oddelenie: Územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Na rokovanie dňa : 8.10.2009
K bodu č. 13

Mestské zastupiteľstvo
Kežmarok

Názov správy :

Zmena územného plánu obce Kežmarok –
Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku
Legutkého, Družstevná 48, Malý Slavkov - schválenie

Predkladá : Ing. Ladislav Faix, vedúci oddelenia

Správa prerokovaná : v komisii výstavby
v mestskej rade

Jána

Dôvodová správa :
Územný plán obce Kežmarok bol vypracovaný ARKONO- u Košice- Ing. arch.
Viktorom Malinovským , schválený bol mestským zastupiteľstvom dňa 26.11.2002 č. uzn . 135/2002 .
Záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 3/2002 z 27.12.2002 .
Dňa 7.1 .2009 obdržalo Mesto Kežmarok žiadosť Jána Legutkého ,Družstevná 48, Malý
Slavkov o udelenie súhlasu na začatie procesu obstarania a prerokovania zmeny Územného plánu
obce Kežmarok . Zmena územného plánu rieši umiestnenie prevádzky skládky štrkov a pieskov na
pozemku p. č. KN E 5412/2,3,4 k.ú. Kežmarok podľa GP č.14280922-067/2008.
Schválený územný plán navrhoval pozemky ponechať na využitie na poľnohospodársky účel.
Návrh bol prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, s vlastníkmi pozemkov a so správcami
verejného technického vybavenia územia a verejnosťou. Súhlasné stanovisko so schválením vyjadril aj
Krajský stavebný úrad v Prešove vo svojom stanovisku č.j. 2009-834-02 z 4.9.2009.Návrh bol
prerokovaný v mestskej rade dňa 29.9.2009, ktorá odporučila zmenu schváliť.

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

I.

prerokovalo

v zmysle § 11 ods.4 písm.c a g zákona č. 369/1990 Zb. návrh Zmeny ÚPN obce Kežmarok –
Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku Jána Legutkého, Družstevná 48, Malý
Slavkov

II.
II.1

II.2

II.3

III.
III.1

berie na vedomie
správu o prerokovaní návrhu Zmeny ÚPN obce Kežmarok – Skládka
štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku , Jána Legutkého, Družstevná
48, Malý Slavkov
schválenný návrh Zmeny ÚPN obce Kežmarok – Skládka
štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku je v určenom rozsahu
záväzným a smerným podkladom pre vypracovanie dokumentácie pre územné
rozhodnutie a stavebné povolenie
výsledok preskúmania návrhu Zmeny ÚPN obce
Kežmarok – Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku ,
Jána Legutkého, Družstevná 48, Malý Slavkov - Krajským
stavebným úradom v Prešove, ako príslušným orgánom územného plánovania

súhlasí
s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia
prerokovania návrhu Zmeny ÚPN obce Kežmarok –
Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku

IV . schvaľuje
IV.1 návrh Zmeny ÚPN obce Kežmarok – Skládka
štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku
IV.2

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. zo dňa , ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Zmeny ÚPN obce Kežmarok –
Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku

V.

ukladá

V.1

zverejniť záväznú časť Zmeny ÚPN obce Kežmarok –
Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku vyvesením na úradnej
tabuli mesta obvyklým spôsobom po dobu 30 dní a doručením dotknutým
orgánom
Zodpovedný : Ing. Ladislav Faix
vedúci OÚPŽPSP
Ing. Eva Kelbelová

V.2

V.3

vyhotoviť registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení
Zmeny ÚPN obce Kežmarok – Skládka štrkopieskov
v lokalite pri Slavkovskom potoku a doručiť MVARR SR
Zodpovedný :
Ing. Eva Kelbelová
Zmenu ÚPN obce Kežmarok – Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom
potoku , po opatrení schvaľovacou doložkou zaslať spolu s výpisom u uznesenia MsZ
na spoločný stavebný úrad a Krajský stavebný úrad v Prešove

Zodpovedný :
Ing. Eva Kelbelová

Návrh
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.

/2009 ,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – Skládka
štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku , Jána Legutkého, Družstevná 48, Malý Slavkov doplnok č. 15 k VZN č. Kežmarok č. 3/ 2002 zo dňa 26.11.2002, ktorým bola vyhlásená
záväzná časť ÚPN obce Kežmarok
Mestské
zastupiteľstvo mesta Kežmarok v súvislosti so schválením návrhu Zmeny ÚPN obce
Kežmarok – Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku , Jána Legutkého,
Družstevná 48, Malý Slavkov vydáva v súlade § 27 odst.3 stavebného zákona č. 50/76 Zb.o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov všeobecne záväzné nariadenie č.
/2009 ,ktorým vyhlasuje záväznú časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – Skládka
štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku , Jána Legutkého, Družstevná 48, Malý Slavkov
Mestské zastupiteľstvo podľa § 6 odst.1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 27 ods.3 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné
nariadenie mesta následovne :
ČI. I
Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok vyhlasuje záväznú časť Zmeny ÚPN obce Kežmarok –
Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku , Jána Legutkého, Družstevná 48, Malý
Slavkov,ktorá obsahuje záväzné regulatívy územného rozvoja z hľadiska funkčného a priestorového
usporiadania územia v zmysle doplnenej prílohy VZN č. 3/2002 zo dňa 26.11.2002, ktorým bola
vyhlásená záväzná časť ÚPN obce Kežmarok .

ČI. II
Dokumentácia schváleného územného plánu obce Kežmarok zmeny je uložená na:
- Mestskom úrade v Kežmarku
- Krajskom stavebnom úrade v Prešove
ČI. III.
Účinnosť VZN č. / 2008 o vyhlásení záväznej časti Zmeny ÚPN obce Kežmarok – Skládka
štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku , Jána Legutkého, Družstevná 48, Malý Slavkov
je po 30 dňoch od vyvesenia

Ing.Igor Šajtlava
primátor mesta
Vyvesená dňa :

Ing. Miroslav Perignáth
prednosta úradu
Zvesené dňa :

Mesto

Kežmarok

Oddelenie: organizačno - správne

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok

K bodu rokovania č.:

14

Na rokovanie dňa : 08.10.2009

Názov správy : a) Návrh na predĺženie doby nájomných zmlúv o nájme bytov
b) Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu

Predkladá : p. Ladislav Melikant, vedúci odd. OaS

Prerokované: v komisii sociálnej a bytovej dňa 22.09.2009, v MsR dňa 29.09.2009

Podpis :

a) Návrh na súhlas s predĺžením doby nájmu bytov
Dôvodová správa
Spravbytherm s.r.o. požiadal MsÚ o vyjadrenie k nájomcom, ktorým končí nájomná
zmluva na dobu určitú. Jedná sa o týchto nájomcov:
Meno a priezvisko:

Ulica:

Nedoplatok:

1. Božena Vidová
2. Eva Martonová
3. Peter Vida
4. Vladimír Tomaškovič
5. Michal Zatkovský
6. Karel Knop
7. Beáta Némethová
8. Anna Bolešová
9. Jaroslav Hocher
10. František Slanina
11. Anna Ribovičová
12. Ľubomír Marcinek
13. Matej Vernarský
14. Elena Hlaváčová Bc.
15. Dagmar Kendiová
16. Peter Šiška
17. Jana Rusnáková
18. Gregor Paštéka MVDr.
19. Ondrej Eliáš Ing.
20. Peter Garančovský
21. Miroslava Sisková Ing.
22. Pavol Piatra
23. Peter Šterbák MUDr.
24. Peter Blaho Ing.
25. Stanislav Ludrovský

Gen. Štefánika 14/5
Gen. Štefánika 14/6
Gen. Štefánika 14/12
Gen. Štefánika 14/26
Košická 12/2
Košická 3/1
Košická 3/2
Košická 3/3
Košická 3/4
Košická 3/5
Košická 3/6
Košická 3/7
Košická 3/8
Košická 3/9
Košická 1/10
Košická 1/12
Košická 1/13
Košická 1/15
Košická 1/16
Košická 1/17
Košická 1/18
Košická 1/19
Košická 1/21
Košická 1/22
Košická 1/23

0
0
833,49 €
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stanovisko oddelenia organizačno-správneho:
Oddelenie OaS navrhuje MsZ odporúčať schválenie predĺženia doby nájmu bytov uvedeným
nájomcom s výnimkou Petra Vidu. Nájomcovi Petrovi Vidovi dobu nájmu nepredĺžiť.

Návrh na uznesenie :
MsZ v Kežmarku schvaľuje predĺženie doby nájomnej zmluvy o nájme bytov uvedeným
nájomcom:
1. Božena Vidová
2. Eva Martonová
3. Vladimír Tomaškovič
4. Michal Zatkovský
5. Karel Knop
6. Beáta Némethová
7. Anna Bolešová
8. Jaroslav Hocher
9. František Slanina
10. Anna Ribovičová
11. Ľubomír Marcinek
12. Matej Vernarský
13. Elena Hlaváčová Bc.
14. Dagmar Kendiová
15. Peter Šiška
16. Jana Rusnáková
17. Gregor Paštéka MVDr.
18. Ondrej Eliáš Ing.
19. Peter Garančovský
20. Miroslava Sisková Ing.
21. Pavol Piatra
22. Peter Šterbák MUDr.
23. Peter Blaho Ing.
24. Stanislav Ludrovský

Gen. Štefánika 14/5
Gen. Štefánika 14/6
Gen. Štefánika 14/26
Košická 12/2
Košická 3/1
Košická 3/2
Košická 3/3
Košická 3/4
Košická 3/5
Košická 3/6
Košická 3/7
Košická 3/8
Košická 3/9
Košická 1/10
Košická 1/12
Košická 1/13
Košická 1/15
Košická 1/16
Košická 1/17
Košická 1/18
Košická 1/19
Košická 1/21
Košická 1/22
Košická 1/23

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nájomcom na ul. Gen. Štefánika č. 14 v Kežmarku na dobu jedného roka. Nájomcovi
Michalovi Zatkovskému predĺženie doby nájmu do 31.01.2012. Nájomcom na ulici Košická
1,3 predĺženie doby nájmu do 31.10.2012. Nájomcovi Petrovi Vidovi neodporúča predĺženie
doby nájmu.

b) Návrh na uzavretie zmluvy o nájme bytu
Dôvodová správa

Spravbytherm s.r.o. Kežmarok oznámil MsÚ uvoľnenie bytu č. 28 na ulici Košická 10
v Kežmarku. Ide o 3-izbový byt s príslušenstvom, I. kategórie.

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej:
Komisia bytová a sociálna na svojom zasadnutí dňa 22.09.2009 odporučila predmetný byt
prideliť p. Eve Dlugošovej, ktorá bola uznesením MsZ č. 90/2009 schválená ako náhradníčka
na pridelenie nájomného bytu.

Stanovisko oddelenia organizačno-správneho:
Oddelenie OaS navrhuje MsZ schváliť uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 28, ul.
Košická 10 v Kežmarku so žiadateľkou Evou Dlugošovou. Menovaná má trvalý pobyt na
ulici Gen. Štefánika č. 38 v Kežmarku, je rozvedená a má tri deti.

Návrh na uznesenie :
MsZ v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 28 na ulici Košická
10 v Kežmarku so žiadateľkou Evou Dlugošovou, Gen. Štefánika 38, Kežmarok.

MESTO KEŽMAROK

Oddelenie :
majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa : 08.10.2009
K bodu rokovania č.: 15 a) b)

Mestské zastupiteľstvo
Kežmarok

Názov správy:

a) Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č.137/2009 – ZŠ s MŠ
sv.Kríža, Petržalská 21, Kežmarok
b) Návrh na prenájom pozemkov a budovy ZŠ s MŠ sv.Kríža,
Petržalská 21, Kežmarok

Predkladá :

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

Správa prerokovaná :

Podpis:

MsR: 18.08.2009, 29.09.2009
MsZ: 27.08.2009

Dôvodová správa
Dňa 27.08.2009 MsZ v Kežmarku uznesením č. 137/2009 odsúhlasilo prenájom
budovy ZŠ a MŠ sv. Kríža na ul. Petržalská 21, Kežmarok na dobu 20 rokov. Následne škola
požiadala aj o prenájom pozemku KN-C 1989/9, k.ú. Ľubica. Z uvedeného dôvodu dávame
návrh na zrušenie uznesenia č.137/2009 a návrh na nové uznesenie

Návrh na zrušenie uznesenia
MsZ v Kežmarku
zrušuje
uznesenie č. 137/2009 zo dňa 27.08.2009 – prenájom budovy ZŠ s MŠ sv. Kríža

Dôvodová správa
Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok v zastúpení
riaditeľom školy PaedDr. – Pavlom Krajčim, požiadala o uzatvorenie zmluvy na prenájom
budovy školy a pozemku KN-C 1989/9, k.ú. Ľubica na dobu 10 rokov za cenu 1€/rok.
Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo zámenu objektu školy za objekt a pozemky vo
vlastníctve RKC,
ale k realizácii zámeny objektu ZŠ s Rímskokatolíckou cirkvou
v Kežmarku do dnešného dňa z dôvodu dovolania obce Ľubica voči rozsudku Krajského
súdu o určení vlastníckeho práva k predmetnej budove nedošlo.
Keďže ide o objekt ZŠ a MŠ, ktorý je užívaný žiadateľom od r.1992 výlučne ako školské
zariadenie, navrhujeme MsZ prerokovať prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa,
rozhodnúť v zmysle § 9a ods.9 písm c) zákona č.258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon Slovenskej národnej rady č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prenájom nehnuteľností schváliť pre žiadateľa
tak, ako ním bolo navrhnuté.
Stanovisko MsZ zo dňa 27.08.2009: MsZ v Kežmarku schvaľuje prenájom nehnuteľnosti –
budovy Základnej školy s materskou školou sv. Kríža na ul. Petržalská 21, Kežmarok,
IČO:42035724, súp.č.1313 na parcele 1961/65 a 1989/9, k.ú. Ľubica na dobu 20rokov, za
cenu 1EUR/rok.
Stanovisko MsR zo dňa 29.09.2009: MsR v Kežmarku odporúča MsZ v Kežmarku
prerokovať ako prípad hodný osobitného zreteľa návrh na prenájom nehnuteľnosti- pozemku
KN-C 1989/9 o výmere 326m2, k.ú. Ľubica pod budovou Základnej školy s materskou školou
sv. Kríža na ul. Petržalská 21, Kežmarok, súp.č.1313, k.ú. Ľubica na dobu 20 rokov, za cenu
1EUR/rok.

Návrh na uznesenie
MsZ v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle § 9a ods.9 písm c) zákona č.258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Slovenskej národnej rady č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že prenájom nehnuteľností- budovy Základnej
školy s materskou školou sv. Kríža a pozemku KN-C 1989/9 o výmere 326m2 pod budovou
školy súp.č.1313, k.ú. Ľubica na ul. Petržalská 21, Kežmarok, IČO: 42035724, na dobu 20
rokov, za cenu 1EUR/rok je prípad hodný osobitného zreteľa,
schvaľuje
prenájom objektu školy súp.č.1313 na pozemkoch KN-C 1961/65 a KN-C 1989/9, k.ú.
Ľubica na ul. Petržalská 21, Kežmarok, na dobu 20 rokov, za cenu 1EUR/rok a prenájom
pozemku KN-C 1989/9 o výmere 326m2 pod budovou školy súp.č.1313, k.ú. Ľubica, na dobu
20 rokov, za cenu 1EUR/rok pre Základnú školu s materskou školou sv. Kríža, Petržalská 21,
Kežmarok, IČO: 42035721.

MESTO KEŽMAROK

Oddelenie : majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa : 08.10.2009
K bodu rokovania č.: 16a)b)

Mestské zastupiteľstvo
Kežmarok

Názov správy:

a) Návrh na zrušenie uznesenia č.172/2007 – pozemok
Kamenná baňa
b) Návrh na odpredaj pozemku z majetku mesta – časť Kamenná
baňa

Predkladá :
majetku

Ing. Agáta Perignáthová, ved. oddelenia majetkovoprávneho a správy

Správa prerokovaná :

Podpis:

Dôvodová správa
Uznesením MsZ č. 172/2007 bol schválený odpredaj pozemku KN-C 3296/95.
Z dôvodu toho, že kupujúci s mestom Kežmarok neuzavreli kúpnu zmluvu na uvedený
pozemok dávame návrh na zrušenie uznesenia MsZ č.172/2007.
Stanovisko komisie finančnej: Odpredaj pozemkov – Kamenná baňa
- pozemky sa predávali za cenu 950Sk/m2 (28,61 EUR/m2)
- predaj pozemkov, ktoré sa nepredali previesť formou dražby.

Návrh na uznesenie
MsZ v Kežmarku
schvaľuje
odpredaj pozemku z majetku mesta KN-C 3296/95 o výmere 640m2, k.ú. Kežmarok formou
verejnej obchodnej súťaže.

MESTO KEŽMAROK

Oddelenie :
majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa : 08.10.2009
K bodu rokovania č.: 17

Mestské zastupiteľstvo
Kežmarok

Názov správy:

Návrh na odpredaj bytu na ul. Lanškrounská 9, Kežmarok

Predkladá :
majetku

Ing. Agáta Perignáthová, ved. oddelenia majetkovoprávneho a správy

Správa prerokovaná : MsR

Podpis:

29.09.2009

Dôvodová správa
Mesto Kežmarok na základe toho, že nájomníčka bytu na ul. Lanškrounská 9, byt č.46
p. Antónia Majerová uvedený byt odovzdala mestu Kežmarok, dáva návrh na odpredaj
uvedeného bytu. V súčasnosti je na predmetnom byte dlh na nájomnom 23 940,-EUR bez
penále, súdnych poplatkov, exekučných a iných poplatkov.
Stanovisko komisie finančnej: Komisia odporúča realizovať odpredaj
Lanškrounskej ulici s.č.3496 (byt po p. Majerovej ) min. za cenu 36 514,-EUR.

bytu

na

Stanovisko MsR: MsR v Kežmarku odporúča MsZ v Kežmarku prerokovať návrh na
odpredaj mestského 3-izbového bytu č.46 s príslušenstvom t.j. predsieň, kuchyňa, kúpeľňa,
WC, balkón I. kategórie na VIII. poschodí, na ul. Lanškrounská 9, Kežmarok, formou verejnej
obchodnej súťaže.

Návrh na uznesenie

MsZ v Kežmarku
schvaľuje
odpredaj mestského 3-izbového bytu č.46 s príslušenstvom t.j. predsieň, kuchyňa, kúpeľňa,
WC, balkón I. kategórie na VIII. poschodí, na ul. Lanškrounská 9, Kežmarok, formou
verejnej obchodnej súťaže.

MESTO KEŽMAROK

Oddelenie :
majetkovoprávne a správy majetku
Na rokovanie dňa : 08.10.2009
K bodu rokovania č.: 18

Mestské zastupiteľstvo
Kežmarok

Názov správy:

Návrh na odkúpenie pozemku do majetku mesta Kežmarok –
Ladislav Kurilla, Komenského 27, Kežmarok

Predkladá :
majetku

Ing. Agáta Perignáthová, ved. oddelenia majetkovoprávneho a správy

Správa prerokovaná : Komisia finančná 23.09.2009

Podpis:

Dôvodová správa
Mestský úrad Kežmarok šetrením v katastri nehnuteľností zistil, že v súčasnosti
zastavaná časť miestnej komunikácie na ul Komenského je vlastnícky neusporiadaná.
Vlastník pozemku pod uvedenou miestnou komunikáciou, ktorým je Ladislav Kurilla, bytom
Komenského 27, Kežmarok, mestu dal ponuku na odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta
Kežmarok.
Stanovisko komisie finančnej komisia odporúča MsZ schváliť kúpu pozemku do majetku
mesta a to pozemok KN-E 1-2344/2 o výmere 132m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Ľubica
z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania miestnej komunikácie, za cenu 6,53 EUR/m2.
(196,72 Sk/m2).
Prepočítané konverzným kurzom 1EUR= 30,126SK

Návrh na uznesenie
MsZ v Kežmarku
schvaľuje
odkúpenie pozemku KN-E 1-2344/2 o výmere 132m2, k.ú. Kežmarok, do majetku mesta
Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností, za cenu
6,53EUR/m2,(196,72Sk/m2) od vlastníka pozemku, ktorým je Ladislav Kurilla, bytom
Komenského 27, Kežmarok. .

MESTSKÝ ÚRAD KEŽMAROK
Oddelenie : majetkovoprávne a správy majetku

Mestské zastupiteľstvo
Kežmarok
K bodu rokovania č.: 19
Na rokovanie dňa : 08.10.2009

Názov správy: Návrh na predĺženie prenájmu prevádzkovej budovy na autobusovej
stanici s. č. 2314 a prenájom pozemku – nástupištia – SAD Poprad, a.s. Wolkerova
466, Poprad

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

Správa prerokovaná:

Podpis:

Návrh na predĺženie prenájmu prevádzkovej budovy na autobusovej
stanici s. č. 2314 a prenájom pozemku
Slovenská autobusová doprava Poprad, a. s. Wolkerova 466, Poprad, IČO 36 479 560,
požiadala dňa 25.08.2009 o predĺženie prenájmu prevádzkovej budovy čs.2314 – autobusovej
stanice na pozemku p. č. KN-C 1663/7 a stavby AS na pozemku p. č. 1663/2 k. ú. Kežmarok,
(vlastníctvo mesta Kežmarok) z dôvodu poskytovania služieb širokej verejnosti v oblasti
prepravy osôb.
Stanovisko M s R : M s R v Kežmarku o d p o r ú č a M s Z prerokovať
návrh na prenájom objektu čs.2314 – prevádzkovej budovy autobusovej stanice na pozemku
p. č. KN-C 1663/7 a stavby AS na pozemku p. č. 1663/2 k. ú. Kežmarok, pre Slovenskú
autobusovú dopravu Poprad, a. s. Wolkerova 466, Poprad, IČO 36 479 560, za cenu ..............
€ /rok, na dobu dvoch rokov, ako prípad hodný osobitého zreteľa.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle § 9a ods.9 pism.c) zákona č. 258/2009 Z.z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že prenájom objektu čs.2314 – prevádzkovej
budovy autobusovej stanice na pozemku p. č. KN-C 1663/7 a stavby AS na pozemku p. č.
1663/2 k. ú. Kežmarok, pre Slovenskú autobusovú dopravu Poprad, a. s. Wolkerova 466,
Poprad, IČO 36 479 560 je prípadom hodným osobitného zreteľa,
s ch v a ľ u j e
prenájom objektu čs.2314 – prevádzkovej budovy autobusovej stanice s výnimkou
miestnosti č.2, na pozemku p. č. KN-C 1663/7 a stavby AS na pozemku p. č. 1663/2 k. ú.
Kežmarok, pre Slovenskú autobusovú dopravu Poprad, a. s. Wolkerova 466, Poprad,
IČO 36 479 560, za cenu 1 000 € /rok ( konverzný kurz je : 1€ = 30,126 Sk, t.j. 30 000
Sk/rok), na obdobie dvoch rokov.

MESTSKÝ ÚRAD KEŽMAROK
Oddelenie : majetkovoprávne a správy majetku

Mestské zastupiteľstvo
Kežmarok
K bodu rokovania č.:20
Na rokovanie dňa : 08.10.2009

Názov správy :Návrh na odpredaj časti pozemkov v k. ú. Kežmarok – Cibulcová
Rozália - ROZANA, Hlavné námestie č.38, Kežmarok

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

Správa prerokovaná : komisia výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných
služieb pri MsZ v KK - 03.09.2008
komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva : 29.09.2008

Podpis :

Návrh na odpredaj časti pozemkov
Dňa 18.06.2008 opakovane požiadala Rozália Cibulcová - ROZANA, Hlavné
námestie č.38, Kežmarok o odpredaj časti pozemkov KN-C p.č.588/2 zast.pl. a nádv.
o výmere 83 m2 a KN-E p. č. 24/2 zast.pl. a nádv. o výmere cca 100 m2, k. ú. Kežmarok,
ktorých vlastníkom je Mesto Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania
pozemkov v okolí objektu, ktorého je vlastníčkou.
Snímok v prílohe.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb
pri M s Z v KK – ( 03.09.2008) Komisia odporúča pozemok odpredať. Ku spracovaniu
geometrického plánu prizvať pracovníka oddelenia OÚŽPSP.
Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP : je totožné so stanoviskom
komisie výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb pri M s Z v KK.
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva ( dňa 29.09.2008 )
Komisia odporúča Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť odpredaj
parcely KN-C 588/2 a časti parcely KN-E 24/1, k. ú. Kežmarok , pre Rozália Cibulcovú ROZANA, Hlavné námestie č.38, Kežmarok za cenu 1 720.-Sk/m2.Presnú výmeru určí
geometrický plán.
Stanovisko majetkovoprávneho oddelenia : Cena pozemku je podľa schváleného
postupu oceňovania pozemkov v meste Kežmarok. V danej lokalite je 1 720.- Sk/m2. Presnú
výmeru určí geometrický plán.
M s R v Kežmarku odporúča M s Z v Kežmarku
Stanovisko mestskej rady :
p r e r o k o v a ť odpredaj pozemku KN-C p.č.588/2 zast.pl. a nádv. o výmere 83 m2 a časti
pozemku KN-E p. č. 24/2 zast.pl. a nádv. o výmere cca 100 m2, k. ú. Kežmarok, pre
Rozáliu Cibulcovú - ROZANA, Hlavné námestie č.38, Kežmarok za cenu 1 720.-Sk/m2.
Presnú výmeru určí geometrický plán.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 pism. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, odpredaj časti pozemku KN-C p.č.588/2 zast.pl. a nádv., diel 5 o výmere 78
m2 pričlenených k parcele KNC-588/1 a časti pozemku KN-E p. č. 24/2 zast.pl. a nádv.,
diel 1 o výmere 4 m2, pričlenený k pozemku p. č. KN-C 586 a diel 2 o výmere 98 m2
pričlenený k pozemku p. č. KN-C 588/1, k. ú. Kežmarok, pre Rozáliu Cibulcovú ROZANA, Hlavné námestie č.38, Kežmarok, za cenu 57,09 €/m2 ( konverzný kurz : 1€ =
30.126 Sk, t.j.1720 Sk/m2 ).

Mesto Kežmarok

Oddelenie: regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Mestské zastupiteľstvo
Kežmarok
K bodu rokovania č.:

21

Na rokovanie dňa:

27.10.2009

Názov správy:

Prerokovanie spolufinancovania projektov:
1.
Rekonštrukcia mestskej knižnice v meste Kežmarok
2.
Nákup multifunkčných áut na postrekovanie a čistenie a
údržbu ciest v Kežmarku “

Predkladá:

Ing. Gabriela Bodnárová, ved.odd.reg.rozvoja a CR

Správa prerokovaná:

na zasadnutí MsR dňa 29.9.2009

Podpis:

-

2–

Zdôvodnenie:
1.
Mesto Kežmarok pripravuje žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych
fondov v rámci Regionálneho operačného programu 3.1.b Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov.
Zámerom je získanie finančných prostriedkov pre projekt Rekonštrukcia mestskej knižnice
v meste Kežmarok.
Jedná sa o kompletnú rekonštrukciu objektu meštianskeho domu na Hlavnom námestí č. 64.
Realizácia projektu v prípade schválenia žiadosti bude prebiehať v rokoch 2010-2011.
Predpokladaná výška oprávnených výdavkov na projekt je od 675 000 – 1 000 000 Eur
a zahŕňa výdavky na projektovú dokumentáciu, realizáciu stavby, verejné obstarávanie,
stavebný dozor a monitoring projektu. Výška spolufinancovania je 5%. Rozpočet bude
upresnený ku dňu predloženia žiadosti, t.j. do 28.10.2009
2.
Mesto Kežmarok pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného
programu Životné prostredie, Prioritná os: 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy Opatrenie: 3.1 Ochrana ovzdušia, 3. skupina aktivit nákup čistiacej techniky.
Jedná sa o nákup multifunkčných áut, ktoré budú prenajaté mestskej organizácii Technické
služby, s.r.o. na čistenie a údržbu ciest v Kežmarku. Výška výdavkov na projekt je od 684 000
– 820 800 Eur a zahŕňa výdavky na nákup vozidiel, výdavky na verejné obstarávanie
a monitoring projektu a bude upresnená do 30.10.2009. Termín predloženia žiadosti je
3.11.2009. Výška spolufinancovania je 5%. Projekt sa bude v prípade schválenia žiadosti
realizovať v roku 2010.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje:
1.
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1b-2009/02 ROP za účelom
realizácie projektu Rekonštrukcia mestskej knižnice v meste Kežmarok, ktorého ciele
sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky 2008-2013
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt, t.j...................... Eur
2.
a) predloženie žiadosti s názvom Nákup multifunkčných aut na postrekovanie a čistenie a
údržbu ciest v Kežmarku “
b) celkovú výšku výdavkov na projekt ..........Eur
c) celkovú výšku oprávnených výdavkov na projekt ..........Eur
d) výšku spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. .....Eur
e) financovanie projektu z vlastných zdrojov, t.j. z rozpočtu mesta Kežmarok

Oddelenie: majetkovoprávne a správy majetku

Mestské zastupiteľstvo
v Kežmarku
K bodu rokovania č. : 22
Na rokovanie dňa : 8.10.2009

Názov správy: Návrh na úpravu podmienok

- Hrivis dealing, s.r.o – Galvániho 7/D
- Bratislava
( - úprava podmienok uznesenia
MsZ č.166/2008 )

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

Správa prerokovaná v komisií: výstavby a ŽP :
finančnej
:
MsR
:
MsZ
:

Podpis :

-

Návrh na úpravu podmienok
Dôvodová správa :
Dňa 9.10.2008 MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č.166/2008 o odpredaji
pozemkov spoločnosti Hrivis dealing, s.r.o., Bratislava, v rámci ktorého zaväzuje kupujúceho
výstavbou dvoch okružných križovatiek pri futbalovom štadióne a pri ev.kostole v Kežmarku
a zriadením vecného bremena v prospech Mesta Kežmarok na podzemné vedenie –
kanalizáciu vedenú na predmetných pozemkoch.
Na základe stanovísk orgánov cestnej dopravy ,križovatku na ceste I/67 pri
ev.kostole je nutné riešiť svetelnou signalizáciou z dôvodu zabezpečenia plynulého prejazdu
mestom, nakoľko pripravovaná prestavba križovatiek pri pošte a nákupnom centre BILLA
musí byť riešená z dôvodu stiesnených územných pomerov len svetelnou signalizáciou.
Pretože v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie projekt navrhuje
prekládku kanalizácie DN 1000 mimo záujmový pozemok odpadol dôvod na zriadenie
vecného bremena pre túto kanalizáciu . Z uvedeného dôvodu navrhujeme upraviť podmienky,
uvedené v uznesení č.166/2008 nasledovne :

Návrh

na

uznesenie

MsZ v Kežmarku
s c h v a ľ u j e úpravu podmienok uvedených v uznesení č.166/2008 zo dňa 9.10.2008 pre
kupujúceho Hrivis dealing s r.o. nasledovne :
Hrivis dealing, s.r.o., Bratislava zabezpečí :

-

preložku kanalizácie DN 1000 mimo odpredávaný pozemok,
financovanie svetelnej križovatky ciest I/67 a II/536 ( pri ev.kostole ) a okružnej
križovatky ciest II/536 a miestnej komunikácie ul. Trhovište, Gen.Štefánika ( pri
fut.štadióne ). Financovanie zahŕňa prípravu a realizáciu stavieb v rozsahu :
projektová dokumentácia, inžinierska činnosť , autorský dozor, odborný stavebný
dozor, a samotná realizácia výstavby križovatiek.

MESTSKÝ ÚRAD KEŽMAROK
Oddelenie : majetkovoprávne a správy majetku

Mestské zastupiteľstvo
Kežmarok
K bodu rokovania č.: 22
Na rokovanie dňa : 8.10.2009

Názov správy: Návrh na výpožičku časti zimného štadióna v Kežmarku
– SKI PARK Mestský hokejový klub Kežmarok, s.r.o.

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

Správa prerokovaná: MsR 29.9.2009

Podpis:

Návrh na výpožičku časti zimného štadióna v Kežmarku

Dňa 21.09.2009 požiadal SKI PARK Mestský hokejový klub Kežmarok, s.r.o.
v súvislosti so zabezpečením plynulého výkonu činnosti spoločnosti SKI PARK Mestský
hokejový klub Kežmarok, s.r.o. a nasledujúcej športovej sezóny – súťaž - I. slovenská
hokejová liga v ľadovom hokeji o výpožičku miestností a hracej plochy na zimnom štadióne,
ul. Trhovište, Kežmarok.
Žiadateľ je organizáciou, ktorá je účastníkom
reprezentuje mesto Kežmarok.

hokejovej prvoligovej súťaže ,

Stanovisko správcu
telovýchovných zariadení: Správca podľa skutočného
harmonogramu pripravovaných zápasov navrhuje pre SKI PARK Mestský hokejový klub
Kežmarok, s.r.o. vypožičať:
Ľadovú (hraciu ) plochu o výmere 1 752 m2 v rozsahu podľa dohodnutého týždenného
programu – rozpisu tréningových hodín a zápasov, v rozsahu podľa harmonogramu prácnajviac v rozsahu 50 hodín týždenne..
a./
Šatne a sociálne priestory v nasledovnom rozsahu:
miestnosť č. 4 o výmere 26,80 m2,
miestnosť č. 5 o výmere 34,17 m2,
miestnosť č. 6 o výmere 33,40 m2,
miestnosť č. 7 o výmere 50,63 m2,
miestnosť č. 8 o výmere 57,25 m2,
miestnosť č. 9 o výmere 26,75 m2, na prízemí haly zimného štadióna
miestnosť č. 10 o výmere 40 m2,
miestnosť č. 11 o výmere 42,75 m2, na prízemí haly zimného štadióna
b./posilňovňu č.32 o výmere 22,50 m2 na prízemí zimného štadióna
c./brusiareň č.5 o výmere 5,32 m2, na prízemí haly zimného štadióna
d/ dve kancelárie o výmere 32,46 m2 a 30,84 m2 situované na poschodí haly zimného
štadióna
Stanovisko MsR:
M s R v Kežmarku odporúča Mestskému zastupiteľstvu Kežmarok prerokovať návrh na
výpožičku časti zimného štadióna na ul. Trhovište, Kežmarok podľa predloženého návrhu:
Ľadovú (hraciu ) plochu o výmere 1 752 m2 v rozsahu podľa dohodnutého týždenného
programu – rozpisu tréningových hodín a zápasov, v rozsahu podľa harmonogramu
prác- najviac v rozsahu 50 hodín týždenne..
a./
Šatne a sociálne priestory v nasledovnom rozsahu:
miestnosť č. 4 o výmere 26,80 m2,
miestnosť č. 5 o výmere 34,17 m2,
miestnosť č. 6 o výmere 33,40 m2,
miestnosť č. 7 o výmere 50,63 m2,

miestnosť č. 8 o výmere 57,25 m2,
miestnosť č. 9 o výmere 26,75 m2, na prízemí haly zimného štadióna
miestnosť č. 10 o výmere 40 m2,
miestnosť č. 11 o výmere 42,75 m2, na prízemí haly zimného štadióna
b./posilňovňu č.32 o výmere 22,50 m2 na prízemí zimného štadióna
c./brusiareň č.5 o výmere 5,32 m2, na prízemí haly zimného štadióna
d/ dve kancelárie o výmere 32,46 m2 a 30,84 m2 situované na poschodí haly zimného
štadióna
na dobu určitú, do 31.03.2011 ( okrem obdobia od 01.04.2010 do 30.6.2010, kedy je
zimný štadión zatvorený z dôvodu údržby ), pre SKI PARK Mestský hokejový klub
Kežmarok, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa .
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle § 9a ods.9 pism.c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že výpožička časti objektu Zimného štadióna v
Kežmarku, pre SKI PARK Mestský hokejový klub Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa,
s ch v a ľ u j e
výpožičku časti zimného štadióna na ul. Trhovište, Kežmarok podľa predloženého návrhu:
Ľadovú (hraciu ) plochu o výmere 1 752 m2 v rozsahu podľa dohodnutého týždenného
programu – rozpisu tréningových hodín a zápasov, v rozsahu podľa harmonogramu prácnajviac v rozsahu 50 hodín týždenne..
a./
Šatne a sociálne priestory v nasledovnom rozsahu:
miestnosť č. 4 o výmere 26,80 m2,
miestnosť č. 5 o výmere 34,17 m2,
miestnosť č. 6 o výmere 33,40 m2,
miestnosť č. 7 o výmere 50,63 m2,
miestnosť č. 8 o výmere 57,25 m2,
miestnosť č. 9 o výmere 26,75 m2, na prízemí haly zimného štadióna
miestnosť č. 10 o výmere 40 m2,
miestnosť č. 11 o výmere 42,75 m2, na prízemí haly zimného štadióna
b./posilňovňu č.32 o výmere 22,50 m2 na prízemí zimného štadióna
c./brusiareň č.5 o výmere 5,32 m2, na prízemí haly zimného štadióna
d/ dve kancelárie o výmere 32,46 m2 a 30,84 m2 situované na poschodí haly zimného
štadióna
na dobu určitú, do 31.03.2011 ( okrem obdobia od 01.04.2010 do 30.6.2010, kedy je zimný
štadión zatvorený z dôvodu údržby ), pre SKI PARK Mestský hokejový klub Kežmarok, s.r.o.
IČO 36657662

MESTSKÝ ÚRAD KEŽMAROK
Oddelenie : majetkovoprávne a správy majetku

Mestské zastupiteľstvo
Kežmarok
K bodu rokovania č.: 22
Na rokovanie dňa : 8.10.2009

Názov správy: Návrh na výpožičku časti zimného štadióna v Kežmarku Mestský hokejový klub Kežmarok, o. z. Trhovište 4,060 01
Kežmarok

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

Správa prerokovaná: MsR : 29.9.2009

Podpis:

Návrh na výpožičku časti zimného štadióna v Kežmarku

Dňa 23.09.2009 požiadal Mestský hokejový klub Kežmarok, o. z. Trhovište 4, 060
01 Kežmarok, v súvislosti so zabezpečením plynulého výkonu činnosti klubu a zabezpečenie
tréningového procesu aj odohratia prípravných a súťažných zápasov klubových mužstiev
o výpožičku miestností a hracej plochy na zimnom štadióne, ul. Trhovište, Kežmarok.
Žiadateľ je organizáciou, ktorá je zaoberá výchovou , hokejovej mládeže a dorastu
a reprezentuje mesto Kežmarok.
Stanovisko správcu telovýchovných zariadení: Správca podľa skutočného
harmonogramu pripravovaných zápasov navrhuje pre SKI PARK Mestský hokejový klub
Kežmarok, s.r.o. vypožičať pre občianske združenie :
Ľadovú (hraciu ) plochu o výmere 1 752 m2 v rozsahu podľa dohodnutého týždenného
programu – rozpisu tréningových hodín a zápasov, v rozsahu podľa harmonogramu prácnajviac v rozsahu 50 hodín týždenne..
a./
Šatne a sociálne priestory v nasledovnom rozsahu:
miestnosť č. 4 o výmere 26,80 m2,
miestnosť č. 5 o výmere 34,17 m2,
miestnosť č. 6 o výmere 33,40 m2,
miestnosť č. 7 o výmere 50,63 m2,
miestnosť č. 8 o výmere 57,25 m2,
miestnosť č. 9 o výmere 26,75 m2, na prízemí haly zimného štadióna
b./posilňovňu č.32 o výmere 22,50 m2 na prízemí zimného štadióna
c/ sklad č. 8 o výmere 4,03 m2 na prízemní zimného štadióna
d/ dve kancelárie o výmere 32,46 m2 a 30,84 m2 situované na poschodí haly zimného
štadióna

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle § 9a ods.9 pism.c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že výpožička časti objektu Zimného štadióna v
Kežmarku, pre Mestský hokejový klub Kežmarok, o. z. je prípadom hodným osobitného
zreteľa,
s ch v a ľ u j e

výpožičku časti zimného štadióna na ul. Trhovište, Kežmarok podľa predloženého
návrhu:
ľadovú (hraciu ) plochu o výmere 1 752 m2 v rozsahu podľa dohodnutého týždenného
programu – rozpisu tréningových hodín a zápasov, v rozsahu podľa harmonogramu
prác.
a./
Šatne a sociálne priestory v nasledovnom rozsahu:
miestnosť č. 4 o výmere 26,80 m2,
miestnosť č. 5 o výmere 34,17 m2,
miestnosť č. 6 o výmere 33,40 m2,
miestnosť č. 7 o výmere 50,63 m2,
miestnosť č. 8 o výmere 57,25 m2,
miestnosť č. 9 o výmere 26,75 m2, na prízemí haly zimného štadióna
b./posilňovňu č.32 o výmere 22,50 m2 na prízemí zimného štadióna
c/ sklad č. 8 o výmere 4,03 m2 na prízemní zimného štadióna
d/ dve kancelárie o výmere 32,46 m2 a 30,84 m2 situované na poschodí haly zimného
štadióna
do 31.03.2011 ( okrem obdobia od 01.04.2010 do 30.6.2010 kedy je zimný štadión
zatvorený z dôvodu údržby), pre Mestský hokejový klub Kežmarok, o. z. Trhovište 4,
060 01 Kežmarok, IČO 37 790013.

