
M E S T O   K E Ž M A R O K 
 
 

                                                                                             Kežmarok  02.07.2009 
 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 02.07.2009 

 
Prítomní:   poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:        p. Nevlazla 
                                  p. Švedlár 
                                    
Ďalší prítomní:  Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta 
   Ing. Miroslav Perignáth – prednosta MsÚ 
   Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta 
                                    Ing. Miroslav Karpiš – ved. ekonomického odd. MsÚ   
   Ing. Agáta Perignáthová – vedúca majetkovoprávneho odd. MsÚ 
   Ing. Renáta Kroková – vedúca odd. školstva MsÚ 
                                    Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR MsÚ 
                                    p. Ladislav Melikant – vedúci odd. OS MsÚ 
   Ing. Ladislav Faix – vedúci odd. ÚP, ŽP a SP MsÚ 
                                    Ing. Milan Slota – náčelník MsP 
                                    Mgr. Gabriela Kantorková – riaditeľka MsKS 
                                    Ing. Miháliková – Spravbytherm s.r.o. 
                                    Ing. Ján Soliar – riaditeľ Technické služby, s.r.o. 

Mgr. Vladimír Janček – riaditeľ STZ 
Mgr. Jozef Forberger – riaditeľ ZŠ Hradné námestie 
p. Kamil Pitoňák -  ZUŠ ul. D. Fischera 
p. Ján Levocký – ZUŠ A. Cígera 

                                    MVDr. Jozef Klíma - nemocnice 
                                    ostatní hostia  
    p. Jana Rusnáková – zapisovateľka 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie  
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  

  3.    Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským   zastupiteľstvom v Kežmarku       
          k  2.7.2009, za kontrolované obdobie  roka 2009 a predchádzajúce obdobia.  
  4. a) Informácia o výsledku splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov   
          zistených následnou finančnou kontrolou v I. polroku 2008                            
      b) Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v I. polroku    
          2009  
  5.     Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok pre obdobie    
          II. polroka  2009 
   6.   Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 3/2009 



   7.   Návrh na vyradenie majetku Správy telovýchovných zariadení mesta Kežmarok 
   8.   Zrušenie uznesenia č. 27/2008 
   9. 1. Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Hradné námestie v Kežmarku 
       2. Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku –  
           upravená suma  
  10. Prerokovanie návrhu predĺženia partnerskej zmluvy  s mestom Gliwice (Dohody 
        o spolupráci). 
  11.  Návrh na predĺženie doby nájmu bytov 
  12.  Návrh na kúpu pozemku  - Nyékiová Eva, Nábrežná č.2, Kežmarok  
  13.  Návrh na kúpu pozemku – Peter a Beáta Ripka – ¼ podiel, SRN 
  14.  Návrh na zriadenie vecného bremena  - Východoslovenská distribučná a.s. Košice 
  15.  Rôzne - Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty  
  16.  Interpelácie 
  17.  Záver 
 
1. Otvorenie 
 
 Zasadnutie MsZ otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Na úvod privítal 
všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 
 
p. primátor 
- oboznámil prítomných s novým materiálom a navrhol ho zaradiť do bodu Rôzne – Návrh na 
odpredaj časti pozemku pre 1. Vojtech Badžo s manželkou, Poľná 42, Kežmarok 
                                             2. Jaroslav Badžo s manželkou, Poľná 42, Kežmarok 
- navrhol stiahnuť z programu rokovania materiál z bodu č. 12 – zdôvodnil  
- navrhol venovať bod  č. 3   informácii o súčasnom stave v nemocnici – požiadal v tomto 
bode p.  riaditeľa nemocnice o  zodpovedanie nasledovného -  ekon. situácia, person. 
zabezpečenie, rokovania s poisťovňami 
 
Mgr. Švirloch 
 – požiadal hl. kontrolórku mesta Ing. Gnojčákovú o poskytnutie informácií v bode Rôzne 
v súvislosti s preverením problému, týkajúceho sa stavby p. Pospíšila v Tehelni, spomínanom 
na rokovaní MsZ zo dňa 14.5.2009 - komunikácia - žiadosti občanov od odkúpenie 
predmetného pozemku, podanie petície dotknutých občanov  
 
* hlasovanie za návrh p. primátora – rozšírenie programu v bode Rôzne ( vyššie uvedené ) 
za:16,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Nevlazla, Šoltysová, Švedlár 
 
* hlasovanie za návrh Mgr.  Švirlocha ( vyššie uvedené ) 
za:16,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Nevlazla, Šoltysová, Švedlár 
 
 
 
 



Upravený program: 
 

1. Otvorenie  
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
3. Informácia o súčasnom stave v nemocnici 

  4.    Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským   zastupiteľstvom v Kežmarku       
          k  2.7.2009, za kontrolované obdobie  roka 2009 a predchádzajúce obdobia.  
  5. a) Informácia o výsledku splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov   
          zistených následnou finančnou kontrolou v I. polroku 2008                            
      b) Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v I. polroku    
          2009  
  6.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok pre obdobie    
          II. polroka  2009 
   7.   Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 3/2009 
   8.   Návrh na vyradenie majetku Správy telovýchovných zariadení mesta Kežmarok 
   9.  Zrušenie uznesenia č. 27/2008 
10.  1. Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Hradné námestie v Kežmarku 
       2. Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku –  
           upravená suma  
11.   Prerokovanie návrhu predĺženia partnerskej zmluvy  s mestom Gliwice (Dohody 
        o spolupráci). 
12.   Návrh na predĺženie doby nájmu bytov 
13.   Návrh na kúpu pozemku – Peter a Beáta Ripka – ¼ podiel, SRN 
14.   Návrh na zriadenie vecného bremena  - Východoslovenská distribučná a.s. Košice 
15.   Rôzne – A/ Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty  
                      B/ Návrh na odpredaj časti pozemku 
                      C/ Informácia v súvislosti s preverením problému, týkajúceho sa stavby p.          
                           Pospíšila – ul.  Tehelňa 
16.   Interpelácie 
17.   Záver 
 
hlasovanie za upravený program rokovania 
za:16,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Nevlazla, Šoltysová, Švedlár 
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  

 
- do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Madeja , Mgr. Holopová 
hlasovanie za: 14 , proti: 0, zdržal sa: 2 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus,  Mačko, Novotný, 
Rochová, Sabolová, Šišková, Švirloch, Višňovský 
zdržali sa: Madeja, Holopová 
neprítomní: Nevlazla, Šoltysová, Švedlár 
 
 - za overovateľov zápisnice boli určení: p. Šišková , Ing. Višňovský 
 
- zapisovateľka: Jana Rusnáková 
 



3. Informácia o súčasnom stave v nemocnici 
 
MVDr. Klíma 
– informoval 
*  zmluvné vzťahy  s poisťovňami – Spoločná zdravotná poisťovňa, Apolo, Union, Dôvera – 
podpísané na najbližšie 12 mesačné obdobie, poisťovňa Dôvera - rozšírenie predmetu 
činnosti o 34 výkonov – úsek gynekológie traumatológie, rekonštrukčnej chirurgie, počíta sa 
s výkonmi na úseku mamografie – následné výkony 
- zmluvné vzťahy s VšZP - v očakávaní ako dopadnú návrhy  
* o súčasnej situácii na jednotlivých oddeleniach 
* o počte odliečených pacientov na lôžku – za mesiac jún – 703 pacientov 
* o vzťahu VšZP k nemocnici v Kežmarku – za obdobie január – máj 2009 – pohľadávky vo 
výške 66 404 €, t.j. viac ako 2 mil. Sk, po uzávierke za 6 mesiac – ak VŠZP uhradení len 
dohodnutý zmluvný limit, celkový schodok za 1. pol rok – v objeme 3 mil.  Sk 
* o personálnom obsadení – činnosti na oddeleniach neobmedzené, budúci týždeň by sa mal 
vrátiť na kardiologickú ambulanciu Dr. Kurian, interné oddelenie posilnené o lekárku 
z Považskej Bystrice, v priebehu mesiaca augusta  2 absolventi – 1 na gynekol. oddelenie,  
1 na interné oddelenie 
* o uskutočnenej kontrole v nemocnici zo VšZP na prelome mesiacov máj – jún – do 
dnešného dňa nemáme  výsledok 
* o ekonomickom stave - za 1. pol rok - strata - 6,2 mil. Sk, z toho 3 mil. Sk VšZP záväzok, 
uviedol mesačné straty 
* o % pacientov poistených v jednotlivých zdravot. poisťovniach 
* o obdržaní 24 dokumentu potrebného k mamografu - rozhodnutie úradu radiačnej ochrany, 
potrebný k vydaniu licencie, rozšírenie licencie o viaceré činnosti v nemocnici – 
zazmluvnenie mamografie, rozšírenie ambulancie urológie o 0,5 úväzku, internej 
a gynekologickej ambulancie + ambulancie pneumologickej - uviedol dôvod otvárania 
spomínaných ambulancií 
 
p. primátor 
- odovzdal slovo prítomným poslancom 
 
MUDr. Novotný  
- informoval sa, či každé oddelenie spĺňa kritérium v súvislosti s novelou, týkajúcou sa  
zdravotného personálu 
 
MVDr. Klíma 
- vysvetlil – jedná sa o počty lekárov na počty obsadených lôžok, to znamená 1 ku 16, v tomto 
prípade kritérium spĺňame – konštatovali to aj revízni lekári VšZP, informoval i o kontrole 
materiálno – technického vybavenia – kritéria splnené, pripomienky uvedené k zariadeniam 
fyzicky opotrebovaným – anestéziologické zariadenia staré 13-14 rokov, zosieťované 
monitory na odd. ARO 
- informoval o možnosti poskytnutia  2% dane – napriek osloveniu došli fin. prostriedky od 
11 ľudí a 1 firmy, v celkovom objeme 2 100 € 
 
 
 
 
 
 



p. primátor 
 – informoval o kontrole v nemocnici zo VšZP, kde bol prítomný, zápis z kontroly bol 
sľúbený do 2 týždňov, čo sa nestalo, opakovane informoval o  rokovania so VšZP na pôde 
poisťovne i  o ponuke českej skupiny, ktorá v Čechách prevádzkuje niekoľko nemocníc – 
možný vstup do nemocnice pri splnení podmienok - rokovania so VšZP pre výhodné 
zazmluvnenie nemocnice, konštatoval aj možnosť pristúpenia na  krízový variant – rokovania 
s MUDr. Molnárom, opätovné prepoisťovanie pacientov, resp. reštrukturalizácia nemocnice 
 
MUDr. Novotný  
– požiadal o zodpovedanie otázky v súvislosti s lekárskou službou prvej pomoci ( ďalej 
LSPP)  vo vzťahu k nemocnici  
 
MVDr. Klíma 
– uviedol platnosť vyhlášky, ktorá stanovuje, že LSPP môžu vykonávať len lekári s atestáciou 
vnútorného lekárstva a všeobecní obvodní lekári, na základe konzultácie s úradom pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou bol pozastavený výkon LSPP dňom 30.6.2009  do 30 10. 
2009,  spolupráca s novou LSPP nie je žiadna, funguje ústavná pohotovostná  služba 24 hod. 
denne – sú poskytované služby v celom rozsahu, poukázal na zmenu legislatívy od 1.11.2009 
v súvislosti s LSPP, od tohto termínu bude LSPP nahradená centrálnym príjmom a ústavnou 
pohotovostnou  službou,  interné oddelenie zabezpečené podľa potreby v prípade ohrozenia 
zdravotného stavu pacientov a naplnenia oddelenia - zdvojenie služieb  v rámci ústavnej 
pohotovostnej služby  
 
p. primátor 
 – informoval sa, či ústavná pohotovostná služba ( ďalej ÚPS ) môže nahradiť LSPP   
 
MVDr. Klíma 
 – ÚPS môže nahradiť LSPP, dokonca pre pacienta je to výhodnejšie nakoľko neplatí 
poplatok za vyšetrenie, uviedol, že každý pacient môže prísť kedykoľvek v nočných hodinách 
do nemocnice, ÚPS beží 24 hodín denne vrátane sobôt, nedieľ, sviatkov, v prípade potreby 
zabezpečí nemocnica transport i hospitalizáciu pacienta 
 
p. primátor 
 - oboznámil prítomných s listom  Dr. Tekáča, gen. riaditeľa Nemocnice Poprad – žiadosť 
o nájom nebytových priestorov v budove nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku za 
účelom prevádzkovania LSPP – v riešení 
 
Mgr. Holopová  
- informovala sa, kde sa nachádza ÚPS  
 
MVDr. Klíma 
– ÚPS je na príslušných oddeleniach v nemocnici, momentálne zabezpečujeme dispečing 
v bývalých priestoroch LSPP službu konajúcou zdrav. sestrou  
 
Ing. Višňovský 
 – informoval sa, či záväzky VšZP voči nemocnici sú nárokovateľnými fin. prostriedkami a či 
aj ostatné nemocnice na Slovensku majú obdobné problémy  
 
 
 



MVDr. Klíma 
- vysvetlil -  existuje zmluvný vzťah, v ktorom je dohodnutý objem, ktorý nepostačuje ani na 
cca 20-22 dní v mesiaci, ostatné dni v mesiaci sme v zmysle zákona povinní poskytnúť 
ústavnú zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na to, či to poisťovňa zaplatí alebo nie, 
informoval o tzv. tlačivách neodkladnej zdravotnej starostlivosti -  ani tento odsúhlasený a 
dohodnutý objem za mesiac máj nebol v plnom rozsahu uhradený 
- konštatoval obavu z vymáhania fin. prostriedkov od VšZP, nakoľko by nemocnica už 
neexistovala ako zmluvný partner poisťovne 
– na základe požiadavky p. primátora informoval o pripravovanom zákone v súvislosti s 
oddlžením nemocníc  
 
p. primátor 
- nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky, poďakoval riaditeľovi nemocnice MVDr. Klímovi 
za vystúpenie a ukončil diskusiu 
 
4. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v 
Kežmarku k  2.7.2009, za kontrolované obdobie  roka 2009 a predchádzajúce obdobia.  
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložené návrhy 
uznesenia. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 2.7.2009, za kontrolované obdobie roka 
2009 a predchádzajúce obdobia. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:16,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Nevlazla, Šoltysová, Švedlár 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 101/2009. 
 
5. a) Informácia o výsledku splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov   
        zistených následnou finančnou kontrolou v I. polroku 2008                            
    b) Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v I. polroku    
        2009  
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení 
- spolu. 
 
a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku splnenia 
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou 
v I. polroku 2008 (správa č. 1/2008), v zmysle zápisnice č. 4/2009. 



 
b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov – záznam č. 2/2009, vykonanej na Mestskom úrade, ul. Hlavné námestie č. 1 
Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2008.   
 
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. 3/2009,  
vykonanej na Správe telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, ul. Trhovište č. 4, 
Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2008. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za:16,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Nevlazla, Šoltysová, Švedlár 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 102/2009,103/2009,104/2009 
 
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok pre obdobie 
II. polroka  2009 
  
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia.  
       
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta pre obdobie II. polroka 2009. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:16,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Nevlazla, Šoltysová, Švedlár 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 105/2009. 
 
7. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 3/2009 
 
p. primátor  
- otvoril diskusiu k predloženému návrhu 
 
Mgr. Mačko 
- informoval sa v súvislosti so žiadosťou SAD Poprad na dofinancovanie straty z roku 2008, 
- poukázal na neprehľadnosť dodaných materiálov spol. SAD, navrhol – spoločnú dohodu, 
príp. pripojiť sa k VÚC opatreniam – elektronické sledovanie predávaných lístkov, 
najazdených kilometrov 



Ing. Karpiš 
- konštatoval, že  dofinancovanie straty SAD Poprad vo výške 17 468  € je  pre mesto 
neprijateľný riešením, oboznámil prítomných s nasledovným kompromisným riešením, že by 
mesto zafinancovalo  stratu vo výške 10 000 € a rozdiel 7 468 € by uhradila SAD Poprad zo 
svojich vlastných prostriedkov 
- pre rok 2009  - požiadavka zo strany SAD na vyššiu sumu, ktorú plánujeme minimalizovať 
racionalizáciou cestovného poriadku k 1.7.2009 a úpravou cestovného 
 
p. primátor 
 – informoval o uskutočnených rokovaniach s SAD Poprad, ktoré viedli k prijatiu 
kompromisu aj v rámci zrušenia nevýhodných spojov 
 
Ing. Grohola 
 – pýtal sa na opravu mosta na Mýte, na možnosť financovania hokejbalového ihriska z iných 
zdrojov, navrhol zrekonštruovanie uličky pri hoteli Club 
 
Ing. Faix 
 – vysvetlil a zdôvodnil presunutie stavby mosta na budúci rok – súvislosť s riešením 
svetelnej križovatky, projektová dokumentácia pre most momentálne v štádiu dopracovania, 
 - konštatoval, že opravu uličky by bolo možné financovať z bežných výdavkov, kde sú zdroje 
obmedzené, navrhol stretnutie za účasti projektanta  pre posúdenie – projektová dokumentácia 
( technická a rozpočet ) s výkazom, čo ozrejmí aké náklady by táto akcia predstavovala 
 
p. primátor 
- požiadal spomínanú dokumentáciu pripraviť do najbližšieho zasadnutia MsZ 
- hokejbalové ihrisko – prisľúbená časť financií Ministerstvom vnútra na základe projektu 
 
Po diskusii s prešlo k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 

1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok 
pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 3/2009 podľa predloženého návrhu. 

2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie časti rezervného fondu 
nasledovne: 

a) vo výške 34 000 € (1 024 tis. Sk) na financovanie kapitálových výdavkov 
prvku programového rozpočtu 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku 
mesta, 

b) vo výške 160 127 € (4 824 tis. Sk) na financovanie kapitálových výdavkov 
prvku programového rozpočtu 10.4.4 Hokejbalové ihrisko, 

c) vo výške 25 500 € (768 tis. Sk) na financovanie kapitálových výdavkov 
prvku programového rozpočtu 10.4.1 Futbalový štadión, 

d) zníženie financovania kapitálových výdavkov prvku programového 
rozpočtu 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2 o 25 500 € (768 tis. Sk), 

e) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov prvku programového 
rozpočtu 7.1.1 Výstavba a rekonštrukcia ciest o 169 011 € (5 092 tis. Sk), 

f) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov prvku programového 
rozpočtu 7.1.3 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk o 75 000 € (2 259 tis. 
Sk), 

g) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov prvku programového 
rozpočtu 10.4.3 Zimný štadión o 92 784 € (2 795 tis. Sk). 

 



hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za:14,  proti: 0, zdržal sa: 1 
za: Anovčinová, Brija, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, Madeja, Novotný, 
Rochová, Sabolová, Šišková, Švirloch, Višňovský 
zdržal sa: Gallik 
neprítomní: Figlár, Nevlazla, Šoltysová, Švedlár 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 106/2009, 107/2009 
 
8. Návrh na vyradenie majetku Správy telovýchovných zariadení mesta Kežmarok 
 
Ing. Karpiš 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje čiastočné vyradenie strojovne zimného 
štadióna v Kežmarku z majetku Správy telovýchovných zariadení mesta Kežmarok 
v rozsahu technológie strojovne. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:15,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, Madeja, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Figlár, Nevlazla, Šoltysová, Švedlár 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 108/2009. 
 
9. Zrušenie uznesenia č. 27/2008 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 27/2008, s účinnosťou od 
1.7.2009. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:15,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, Madeja, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Figlár, Nevlazla, Šoltysová, Švedlár 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 109/2009. 
 
10.  
1. 
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Hradné námestie v Kežmarku 
2.                                                
Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku  
upravená suma  
 
Ing. Bodnárová 
- informovala o predložených  návrhoch 



                                        
1. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje 
    a)  predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia ROP na realizáciu projektu   
         Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Hradné námestie v Kežmarku,   
         ktorý je realizovaný pre Základnú školu Hradné námestie 38 Kežmarok a ktorý je  
         v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta  
         Kežmarok pre roky  2008-2013 a s platným Územným plánom mesta Kežmarok    
   b)  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
   c)   financovanie projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov  
         na projekt, t.j  27 454,0 € z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške    
         549 080,04 € 
 
2.    
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje 
    a)  predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  pre projekt Zvýšenie  
          kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku  
          v celkovej výške  výdavkov projektu   1 368 164,99 € 
     b)  výšku spolufinancovania projektu  5 %, t.j  68 408,25 € z vlastných zdrojov  
          z rozpočtu mesta Kežmarok 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za:14,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, Madeja, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Višňovský 
neprítomní: Figlár, Nevlazla, Šoltysová, Švedlár, Švirloch 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 110/2009, 111/2009. 
 
11. Prerokovanie návrhu predĺženia partnerskej zmluvy  s mestom Gliwice (Dohody 
o spolupráci). 
 
Ing. Bodnárová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mgr. Mačko 
 – poukázal na to, že spolupráca s mestom  Gliwice v tomto období sa nesie v spoločenskej 
rovine, za posledné roky k úzkej spolupráci nedošlo, je to pre nás silný partner, mesto, ktoré 
má fin. možnosti  - dal zváženie predĺženie zmluvy i prehodnotenie spolupráce s ostatnými 
partnerskými mestami 
 
p. primátor  
– poukázal na spoluprácu s mládežníkmi, požiadal poslanca Višňovského o priblíženie 
spolupráce 
 
Ing. Višňovský  
- konštatoval, že mesto Gliwice je silný partner, ktorý má skúsenosti s eurofondami , 
informoval o návšteve mesta v máji, o stretnutí s predstaviteľmi mesta, ktorí sa dohode 
o spolupráci tešia 
- poukázal na to, že aj mesto Gliwice spolu s inými poľskými mestami vytvárajú 
aglomeráciu-spolupráca s  takýmto mestom je vítaná, živšia, ekonomicky výhodnejšia 



Ing. Grohola  
– informoval o zrode spolupráce -  záujem vlády o spoluprácu – vyjadril sa za predĺženie 
partnerskej zmluvy s mestom Gliwice 
 
Ing. Gallik 
- na jednej strane vyjadril súhlas s názorom Ing. Groholu, na strane druhej apeloval na to, že 
ľudia v tomto meste nepociťujú prínos z väčšiny partnerských dohôd, ktoré má mesto 
uzavreté, vyzdvihol partnerstvo s mestom Weilburg a dal na zváženie, či musíme mať 
s mestom Gliwice partnerskú dohodu, ak áno, tak v § 1 predloženého návrhu dohody 
ponechať len z navrhovaného okruhu -  výmena skúsenosti medzi mládežou, žiakmi, 
študentmi a športovými družstvami, umeleckými skupinami súbormi, výtvarníkmi atď. 

- informoval sa na  prerokovanie návrhu v príslušnej komisii 
 
Ing. Bodnárová 
 – zdôvodnila neprerokovanie návrhu v komisii, materiál je možné do najbližšieho zasadnutia 
MsZ prerokovať a dohodu upraviť 
 
Mgr. Holopová 
 - súhlasila s názorom Ing. Gallika – v partnerskej dohode ponechať rozsah, čo sa týka 
výmeny skúsenosti medzi mládežou, prípadne turistický ruch, taktiež vyzdvihla partnerstvo 
s mestom Weilburg a Nowy Targ, ostatné partnerstvá ponechala na zváženie  
 
Ing. Gallik 
 – navrhol materiál stiahnuť z programu rokovania a  prerokovať ho v komisii RR,CR a PČ, 
ktorá pripraví návrh  k všetkým partnerským zmluvám amblok 
 
Ing. Višňovský 
 – pýtal sa na skúsenosti s partnerskými mestami z pohľadu spolupráce s odd. RR CR MsÚ, 
z vlastnej skúsenosti vyzdvihol partnerské mestá Weilburg, Příbram,  Lanškroun, Bochnia, 
Gliwice 
 
Ing. Bodnárová 
- poukázala na jednej strane na komunikáciu – vynikajúca z každej strany, na druhej strane na 
akcie, ktoré sa uskutočňujú - rad kontaktov, ktorý sa premieta do aktivít – väčšinou už 
pretransformované do vzťahov s inštitúciami 
- vyzdvihla spoluprácu s N. Targom v rámci spoločného zapájania sa do projektov  
- konštatovala, že je možné pripraviť všeobecnú informáciu ako materiál na najbližšie 
rokovanie MsZ 
 
p. primátor  
– vyjadril sa k spolupráci s mestom Hajdúszoboszló 
 
PhDr. Sabolová 
 – vyzdvihla spolupráca v rámci stredných škôl s  mestom Hajdúszoboszló – informovala  
o aktivitách školy 
 
MUDr. Novotný 
 – vyjadril svoj názor k spolupráci s mestami Lanškroun, Weilburg, Nowy Targ, navrhol 
rozšíriť ponuku spolupráce so strany mesta N. Targ o oblasť sociálnu a zdravotníctva 
 



Ing. Grohola  
– informoval prítomných o začiatkoch  nadväzovania vzťahov, konštatoval  terajšiu situáciu, 
aktivity medzi školami a inými inštitúciami 
 
p. viceprimátor 
– po diskusii dal hlasovať za návrh poslanca Gallika -  stiahnutie materiálu z programu 
rokovania 
 
* hlasovanie za stiahnutie materiálu z programu rokovania 
za: 5,  proti: 7, zdržal sa: 3 
za: Gallik,  Holopová, Mačko, Sabolová, Švirloch 
proti: Anovčinová, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Rochová, Šišková, Višňovský 
zdržali sa: Brija, Madeja, Novotný 
neprítomní: Figlár, Nevlazla, Šoltysová, Švedlár 
 
* Návrh poslanca Gallika neprešiel, následne prebehlo hlasovanie za predložený návrh . 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie Dohody o spolupráci medzi 
mestami Kežmarok a Gliwice. 
(podľa priloženého návrhu v prílohe č. 2) 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:8,  proti: 3, zdržal sa: 4 
za: Anovčinová, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Madeja, Rochová, Šišková, Višňovský 
proti: Gallik, Holopová, Mačko 
zdržali sa: Brija, Novotný, Sabolová, Švirloch 
neprítomní: Figlár, Nevlazla, Šoltysová, Švedlár 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 112/2009. 
 
12.  Návrh na predĺženie doby nájmu bytov 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu, o vyrovnaní dlhu rodiny p. Antala, v tejto súvislosti – 
zmena v návrhu uznesenia  
 
Mgr. Mačko 
 – informoval, či p. Antal bude platiť penále za to, že dlhoval peniaze  
 
p. primátor  
– súhlasil s názorom, že z neplatenia by mali vzrásť aj penále, no poukázal na rodinné pomery 
a problémy -  každý prípad si vyžaduje individuálny prístup, platovú disciplínu budeme 
naďalej sledovať a snažiť sa to riešiť 
- navrhol zmenu  v predloženom návrhu uznesenia  a požiadal o hlasovanie za upravený návrh 
uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie doby nájomnej zmluvy o 
nájme bytov na ul. Gen. Štefánika č. 14 v Kežmarku na dobu jedného roka nájomcom 
Jánovi Brijovi , Renáte Malikovej a  Jánovi Antalovi. 
 



hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:14,  proti: 0, zdržal sa: 1 
za: Anovčinová, Brija, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Madeja, Novotný, 
Rochová, Sabolová, Šišková, Švirloch,Višňovský 
zdržal sa: Mačko 
neprítomní: Figlár, Nevlazla, Šoltysová, Švedlár 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 113/2009. 
 
13.  Návrh na kúpu pozemku – Peter a Beáta Ripka – ¼ podiel, SRN 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu, o stanovisku finančnej komisie – navrhuje ponechať 
v platnosti uznesenie, tak ako bolo schválené na rokovaní MsZ 15.5.2008 
 
Mgr. Mačko 
 – poukázal na precedens, ktorý spustí lavínu po schválení takýchto požiadaviek 
 
p. primátor 
 – požiadal preveriť situáciu po právnej stránke 
 
Ing. Perignáthová 
- poukázala na nový zákon, v platnosti  od 1.7.2009, týkajúci sa vysporiadavania komunikácií  
 
p. Šišková  
– vzhľadom k tomu, že v tomto prípade bol vyhotovený jednostranný posudok, navrhla 
počkať na nový znalecký posudok pre určenie ceny za vyššie uvedené pozemky, konštatovala, 
že cena je predražená a odporúčala  neponáhľať sa so schvaľovaním, počkať na stanovenie 
fixnej ceny  
 
p. primátor  
- súhlasil s názorom poslankyne Šiškovej 
 
Po diskusii a po vyjadrenom všeobecnom súhlase prítomných poslancov za neschválenie 
predloženého návrhu uznesenia,  sa prešlo k hlasovaniu.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  n e s c h v a ľ u j e  kúpu spoluvlastníckeho l/4 
podielu k pozemkom  z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov 
zastavaných  účelovou komunikáciou a to  KN-E 1538 , TTP o výmere 1321 m2 , KN-E 
1543, lesný pozemok o výmere 4867 m2 – k.ú. Kežmarok od Petra a Ing. Beaty Ripku - 
Haslacher Weg 12 , Bietingheim  ) SRN ) za cenu : 13,44 EUR/m2  ( 405,- Sk/m2 )  ako aj 
nájom za pozemky za roky 2006 – 2008 a to vo výške 7 799,- EUR ( 234 951,- Sk )   
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:14,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, Madeja, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Švirloch 
neprítomní: Figlár, Nevlazla, Šoltysová, Švedlár, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 114/2009. 



14. Návrh na zriadenie vecného bremena  - Východoslovenská distribučná a.s. Košice 
   

Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   s c h v a ľ u j e  bezplatné zriadenie vecného 
bremena na časti  parciel KN-C 2660/1,KN-C 2660/2, KN-C 2666, KN-C 3124, KN-C 
3219,  – k.ú. Kežmarok  v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia 
na slúžiacich pozemkoch   - Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice v súvislosti so 
stavbou :„ Rekonštrukcia  a prístavba zimného štadióna v Kežmarku – SO 115, 
Distribučná stanica – Kiosk, SO 117 – Preložka 22 kV – VN prívod „  s povinnosťou 
povinného  Mesta Kežmarok  : 
 
a./ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich 
pozemkoch, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne, 
 
b./ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd 
oprávneného cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke , údržbe a opravách 
stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva, 
 
c./ zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 
bremena podľa tejto zmluvy a zák.č. 656/2004 Z.z. o energetike,  
 
   Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán na zameranie 
stavby pre zriadenie vecného bremena.  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 115/2009. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:13,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja, Novotný, 
Rochová, Sabolová, Šišková, Švirloch 
neprítomní: Figlár, Mačko, Nevlazla, Šoltysová, Švedlár, Višňovský 
 
15. Rôzne 
A/ 
1. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty primátora mesta Kežmarok do 
partnerského mesta Bochnia 
                                                
2. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty primátora mesta Kežmarok do 
partnerského mesta Weilburg 
            
3. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty primátora mesta Kežmarok do 
partnerského mesta Gliwice 
 
Ing. Bodnárová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
 
 



1.  
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účasť poslancov Mgr. Borisa Švirlocha 
a Ing. Andreja Višňovského na zahraničnej  služobnej ceste do partnerského mesta 
Bochnia v dňoch  19.06 -21. 06. 2009. 
 
2. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účasť primátora Ing. Igora Šajtlavu, 
viceprimátora PhDr. Igora Kredátusa a poslanca MUDr. Jaroslava Novotného na 
zahraničnej služobnej ceste do partnerského mesta Weilburg  v dňoch 26.06 -28. 06. 
2009. 
 
3.  
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účasť primátora mesta Kežmarok 
v sprievode 2 zástupcov na zahraničnej služobnej ceste do partnerského mesta Gliwice v 
dňoch od 28.08.-31.08. 2009. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:15,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, Madeja, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Figlár, Nevlazla, Šoltysová, Švedlár 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 116/2009, 117/2009,118/2009. 
 
B/ Návrh na odpredaj časti pozemku  
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje  odpredaj časti pozemku z parcely KN-C 
2235/2 diel „1“ o výmere 19 m2 a časti pozemku KN-C 4341/12  diel „6“ o výmere 54 m2 
a diel „7“ o výmere 9 m2 a pozemok 4341/12 o výmere 326 m2 žiadateľom: Jaroslav 
Badžo s manželkou, bytom Poľná 42, Kežmarok, za cenu 8,30EUR/m2 z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje  odpredaj časti pozemku z parcely KN-C 
4341/12 diel „5“ o výmere 23m2 do podielového spoluvlastníctva žiadateľom: Vojtech 
Badžo s manželkou, bytom Poľná 42, Kežmarok, za cenu 8,30 EUR/m2 z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje  odpredaj časti pozemku KN-C 2235/2 
diel „2“ o výmere 16m2 a z parcely KN-C 4341/12 diel „8“ o výmere 17m2, k.ú. 
Kežmarok do podielového spoluvlastníctva žiadateľom: 
 
1./ Jaroslav Badžo s manželkou, Poľná 42, Kežmarok v podiele 1/2   
2./ Vojtech Badžo s manželkou, Poľná 42, Kežmarok v podiele 1/2  
za cenu 8,30  EUR/m2 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov.  
Konverzný kurz 1EUR= 30,1260Sk. 
 

 



hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za:13,  proti: 1, zdržal sa: 1 
za: Anovčinová, Brija, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Madeja, Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šišková, Švirloch,Višňovský 
proti: Mačko 
zdržal sa: Grohola 
neprítomní: Figlár, Nevlazla, Šoltysová, Švedlár 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 119/2009, 120/2009,121/2009. 
 
C/ Informácia v súvislosti s preverením problému, týkajúceho sa stavby p. Pospíšila – ul. 
Tehelňa 
 
Ing. Gnojčáková 
- informovala prítomných o zisteniach zo svojej pozície v súvislosti s preverením problému 
týkajúceho sa stavby p. Pospíšila – ul. Tehelňa a dotknutých občanov – na mesto neprišla 
žiadna petícia od občanov k spomínanej udalosti, v súčinnosti s Ing. Faixom bola táto vec 
preverená, požiadala o  informovanie Ing. Faixa 
 
Ing. Faix 
- doplnil – stavebné povolenie bolo vydané na základe predloženia vlastníctva 
a dokumentácie, na základe toho p. Pospíšil stavbu rozostaval a počas stavby zmenil stavbu, 
toto sa rieši v rámci stavebného konania, dodal, že nikto nemá právo vstupovať do procesu 
stavebného konania  stav. zákona, nadriadený orgán Stavebného úradu je Krajský stavebný 
úrad, proces beží ako u všetkých obdobných prípadoch, p. Benkovi bolo umožnené 
nahliadnuť do podkladov na základe predloženia, že je oprávnený ako zastupujúci účastník 
konania 
 
Mgr. Švirloch 
- informoval sa v súvislosti s preverením žiadostí záujemcov na odkúpenie predmetného 
pozemku  
 
Ing. Perignáthová  
-  uviedla, že bol len jeden záujemca o predmetný pozemok, ktorého záujem  sa stotožňoval s 
územným plánom 
 
Ing. Faix 
- opakovane požiadal o ponechanie kompetencie podľa stavebného zákona  
 
Ing. Gallik 
- formou televízie navrhol upozorniť občanov na ich práva - názor občanov je dôležitý a majú 
právo podať svoje námietky pokiaľ sú oprávnené v prípade akejkoľvek stavby, ktorá sa 
realizuje v ich blízkosti, aby sa nezopakovalo niečo podobné 
 
p. primátor  
- uviedol možnosť odvysielania príspevku v kežmarskej televízii ohľadom  povinnosti  a práv 
občanov v súvislosti s konkrétnym prípadom 
 
 
 



C/ Informácia - EĽRO – sprevádzanie delegácií z partnerských miest   
 
p. primátor 
- informoval o zahájení festivalu EĽRO 2009 – 10.-12.7.2009 
- informoval o opatrovníkoch z radov poslancov, ktorí sa budú venovať počas festivalu 
delegáciám z partnerských miest  
 
16. Interpelácie 
 
Mgr. Mačko 
 – požiadal organizátora podujatia, ktoré sa robilo pre žiakov ZŠ pri príležitosti ukončenia 
školského roka v drevenom artikulárnom kostole, aby predložil písomne vyúčtovanie akcie 
 
p. Anovčinová 
- tlmočila otázku starších ľudí zo sídliska Juh ohľadom zrušenia spoja MHD o 19.30 z mesta 
na sídlisko  
- požiadala p. primátora o informovanie  k problematike sporného územia sídlisko Juh - 
Ľubica 
 
Ing. Karpiš 
 – oboznámil prítomných s rokovaniami k otázke vyťaženosti jednotlivých spojov 
 
p. primátor 
- doplnil -  v tomto prípade sa zohľadňovala štatistika vyťaženosti spomínaného spoja 
 
Ing. Gallik 
 – poukázal na to, že je často krát svedkom nevyťaženosti autobusov,  v tejto súvislosti 
navrhol  objednať si u SAD výkony vtedy, keď autobus je rentabilný a ďalšie hluché obdobia 
riešiť iným spôsobom  
 
Ing. Karpiš 
 - konštatoval, že spätné spoje budú poloprázdne, to vylúčiť nevieme, nakoľko nám SAD  
započíta náklady rovnako, ale ostatné prípady boli podrobne riešené 
 
p. primátor 
– oboznámil prítomných s problémom, týkajúcom sa sporného územia sídlisko Juh – Ľubica – 
informoval o pripravovanom  stretnutí s petičným výborom, následne stretnutí s občanmi 
a krokmi, ktoré v súvislosti s tým boli uskutočnené  
 
V rámci diskusie požiadala o slovo občianka mesta  
Po všeobecnom súhlase prítomných poslancov vystúpila a informovala o probléme občanov 
týkajúcom sa odpredaja bytov na spornom území, pýtala sa na prípad, keď starosta obce 
Ľubica, p. Dovjak odkúpi pozemky pod bytovkami. 
 
Ing. Perignáthová 
- zákon ošetruje odpredávanie pozemkov pod bytovkami tým, ktorí v nich bývajú 
 
 
 
 



 
Ing. Višňovský 
- navrhol vydať stanovisko MsÚ k spomínanému problému, ktoré by sa ľuďom predložilo, 
aby nedochádzalo k rôznym fámam a mylným informáciám  
 
p. primátor 
- opakovane dal do pozornosti svoje stretnutie s dotknutými občanmi na sídlisku Juh 
- ukončil diskusiu a požiadal o ďalšie interpelácie 
 
Mgr. Holopová 
 – požiadala náčelníka MsP o zintenzívnenie kontrol v okolí artikulárneho kostola a lýcea – 
najviac navštevované kultúrne pamiatky v okolí ktorých sa sústreďujú bezdomovci 
- požiadala o skultúrnenie prístupových ciest a uličiek  k Bazilike 
 
p. Brija 
- na základe podnetov od absolventov SŠ a VŠ, ktorí prichádzajú na ÚP, SV a R sa 
informoval na možnosť podávania žiadostí o prijatie do zamestnania v priemyselnom parku 
v ruskej farmaceutickej firme  
 
p. primátor  
– informoval o tom, že evidovaných žiadostí je okolo 300, ale možnosť podávania je stále 
- informoval o rokovaniach, ktoré vedú k pokračovaniu výstavby 
 
PhDr. Kredátus 
- doplnil - menný zoznam so žiadosťami už podanými  na ÚP, SV a R bol odovzdaný firme, 
naďalej to môže takto pokračovať 
 
Ing. Grohola 
– podporil v interpelácii p. poslankyňu Holopovú, v rámci turistického ruchu a skultúrňovania 
mesta poukázal na kvetináč pri  Bažante, ktorý je v dezolátnom stave 
- v súvislosti s nedávnymi záplavami poukázal na odhalené časti panelov Ľubického  potoka – 
nutná rekonštrukcia – navrhol spôsob 
 
p. primátor 
- konštatoval, že tento problém nie je v správe mesta, ale v správe Povodia 
 
Ing. Faix 
 – informoval o tom, že tento problém bol už konzultovaný so správou  Povodia, požiadame 
ich oficiálnym listom a budeme žiadať zvolanie rokovania z ich strany s kompetentnými , 
nakoľko nesú za to zodpovednosť 
 
Mgr. Holopová 
 – poukázala na kosbu nábrežia, ktorú prevádza Správa povodia ťažkými mechanizmami, 
ktorými poškodzujú ploty občanov a zatláčajú nábrežie – požiadala uviesť do oficiálneho 
listu, ktorý sa bude pripravovať 
 
Ing. Madeja 
 – informoval sa, či je už pripravená nejaká štúdia pre opravu kostolného námestia - prístupy 
ku kostolu a ako pokročil projekt v súvislosti s geotermálnymi vrtmi a kedy sa budú 
realizovať prieskumné vrty  



 
 
Ing. Faix 
- Kostolné námestie – pamiatkari trvajú na tom, že povrch ostane taký aký je, do budúcna 
uvažujeme znova povrch predlaždiť a vylepšiť odtokové pomery 
- podal informácie  v súvislosti s geofyzikálnym prieskumom   
 
Ing. Višňovský 
 - informoval sa na projekt v súvislosti so starým cintorínom 
 
Ing. Bodnárová 
 – informovala o aktuálne pripravovaných projektoch – možnosť nahliadnutia 
 
Ing. Grohola 
 – navrhol pouvažovať nad prípravou projektu v súvislosti s prívalovými dažďami - zábrany 
pred dažďom  
 
p. primátor 
 – informoval prítomných so situáciou ohľadom nedávnych povodí v meste  
 
PhDr. Kredátus 
 – poďakoval Ing. Faixovi a tímu, ktorí sa podieľali na realizácii vymedzených parkovacích 
miest na sídlisku Juh 
 
17. Záver 
 
     Na záver rokovania poďakoval p. primátor prítomným za účasť a poprial pekný zvyšok 
dňa. 
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