
M E S T O   K E Ž M A R O K 
 
 

                                                                                             Kežmarok  26.03.2009 
 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2009 

 
Prítomní:   poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:        p. Hoffmann 
                                  Mgr. Mačko 
                                  PhDr. Sabolová 
                                  Ing. Gantnerová – listom, doručeným MsÚ dňa 26.3.2009 sa vzdala  
                                                                                   poslaneckého mandátu poslanca MsZ 
 
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 
                                    p. Ladislav Melikant – vedúci odd. OS MsÚ 
   Ing. Renáta Kroková – vedúca odd. školstva MsÚ 
                                    Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR MsÚ 
                                    Bc. Viera Hajovská – poverená riadením odd. sociálnych vecí MsÚ 
                                   Ing. Milan Slota – náčelník MsP 
   Mgr. Gabriela Kantorková – riaditeľka MsKS 
                                   Ing. Marián Bešenej – Spravbytherm s.r.o. 
                                    Ing. Ján Soliar – riaditeľ Technické služby, s.r.o. 
                                    Mgr. Elena Malinová – riaditeľka MŠ Možiarska 
                                    Mgr. Vladimír Janček – riaditeľ STZ 
 Ján Levocký – riaditeľ ZUŠ A. Cígera  
                                   Mgr. Milan  Halama – riaditeľ ZŠ Dr. Fischera 
                                   ostatní hostia  
   p. Jana Rusnáková – zapisovateľka 
 
 
Program: 
 
1) Otvorenie     
2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
3) Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 26. 03. 2009  
4) a)Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

následnými finančnými kontrolami v I. polroku 2008                                                            
b)Informácie o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v I. polroku 2009  

5) Návrh na použitie finančných prostriedkov na revitalizáciu kežmarských lesov 
6) Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 2/2009 
7) Návrh na odpis pohľadávok 
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8) Návrhy na vyradenie majetku Domova dôchodcov 
9) a)Návrh na predĺženie doby nájmu bytov 

b)Návrh na uzavretie zmluvy o nájme bytu 
10) a)Návrh na zrušenie uznesenia 201/2008 – Vlastníci bytového domu, Južná 3, Kežmarok 

b)Návrh na odpredaj pozemku pod bytovým domom – vlastníci bytov, Južná 3, Kežmarok 
 

11) a)Návrh na zrušenie uznesení č. 242/2008,  243/2008, 244/2008, 245/2008 
      b)Návrh na odpredaj časti pozemku v k.ú., Tatranská Lomnica 
12) Návrh VZN o mieste a čase zápisu detí na povinnú školskú dochádzku 
13) Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení 
14) Návrh na udelenie dotácií podľa VZN 7/2008 
15) Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty 
16) Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku 
17) Návrh na odpredaj motorového vozidla z majetku mesta 
18) Návrh na odpredaj časti pozemku z majetku mesta Kežmarok – Anna a Pavol Bartošovci, 

Továrenská 13, Kežmarok 
19) Návrh na odpredaj pozemku z majetku mesta Kežmarok  
      - Ondrej Majer s manželskou, Pradiareň 24, Kežmarok                  
      - Ľubuša Kahancová, Stará voda 181, Cheb - ČR 
      - Vladimír Kňazovický, Uherová  2911/39, Poprad 
      - Bohuš Kňazovický, Pradiareň 76/22, Kežmarok 
20) Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR v meste   
      Kežmarok  a prijatých opatreniach mesta 
21) Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest v TANAPe 
22) Návrh na prenájom nehnuteľného majetku spoločnosti Technické služby, s.r.o., Kežmarok 
23) Návrh na zámenu pozemkov – Prešovský samosprávny kraj Prešov – Mesto Kežmarok 
24) Návrh na odpredaj pozemkov – Obec Mlynčeky – žiadosť o prehodnotenie kúpnej ceny 
25) Návrh na kúpu pozemku KN-C 3709 (TOREAL , s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok) 
26 )Rôzne 
27) Interpelácie 
28) Záver 
 
1. Otvorenie 
 
 Zasadnutie MsZ otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Na úvod privítal 
všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 
 
- oboznámil prítomných s listom, doručeným MsÚ dňa 26.3.2009, v ktorom sa Ing. 
Gantnerová  vzdala  poslaneckého mandátu poslanca MsZ – v tejto súvislosti informoval o 
zložení sľubu nového poslanca mestského zastupiteľstva na najbližšom rokovaní MsZ  - p.V. 
Briju, ktorému vznikol poslanecký mandát vo volebnom obvode č.2 v Kežmarku ( počet 
poslancov k 26.3.2009 – 18 ) 
- informoval o pozvaní riaditeľa nemocnice, MVDr. Klímu na dnešné rokovanie o 15.30 h  – 
požiadal v tom čase o možnosť prerušenia rokovania pre poskytnutie informácií ohľadom 
aktuálnej situácie v nemocnici, výsledku rokovaní s poisťovňami, vykonaných kontrol atď. 
- informoval o uskutočnených rokovaniach so zástupcami  UniCredit Bank, v súvislosti 
s pozastavením stavby ruskej farmaceutickej firmy,  v prípade neúspešnosti vzhľadom 
k rokovaniam informoval o ďalších krokoch  
- Zimný štadión – v pláne plná rekonštrukcia – financovanie z iných zdrojov   
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- oboznámil prítomných s novými materiálmi – A/ Návrh na odpredaj pozemku a zriadenie 
vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s. Košice 
B/Prerokovanie zmluvy o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pri príprave 
projektu 
Vybudovanie Regionálneho centra na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov v meste 
Kežmarok - následne ich navrhol zaradiť do  programu rokovania -  bod Rôzne, k  bodu č. 16 
– úprava návrhu uznesenia 
 
* hlasovanie za návrh p. primátora – doplnenie programu – bod Rôzne 
za: 12,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Kredátus, Madeja,  Nevlazla, Rochová, Šišková , 
Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Mačko, Novotný, Sabolová, Šoltysová 
 
Upravený program: 
 

1) Otvorenie     
2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
3) Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 26. 03. 2009  
4) a)Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 

zistených následnými finančnými kontrolami v I. polroku 2008                                                            
b)Informácie o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v I. polroku 2009  

5) Návrh na použitie finančných prostriedkov na revitalizáciu kežmarských lesov 
6) Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 2/2009 
7) Návrh na odpis pohľadávok 
8) Návrhy na vyradenie majetku Domova dôchodcov 
9) a)Návrh na predĺženie doby nájmu bytov 
      b)Návrh na uzavretie zmluvy o nájme bytu 
10) a)Návrh na zrušenie uznesenia 201/2008 – Vlastníci bytového domu, Južná 3, 

Kežmarok 
      b)Návrh na odpredaj pozemku pod bytovým domom – vlastníci bytov, Južná 3,      
      Kežmarok 
11) a)Návrh na zrušenie uznesení č. 242/2008,  243/2008, 244/2008, 245/2008 

            b)Návrh na odpredaj časti pozemku v k.ú., Tatranská Lomnica 
12) Návrh VZN o mieste a čase zápisu detí na povinnú školskú dochádzku 
13) Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení 
14) Návrh na udelenie dotácií podľa VZN 7/2008 
15) Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty 
16) Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku 
17) Návrh na odpredaj motorového vozidla z majetku mesta 
18) Návrh na odpredaj časti pozemku z majetku mesta Kežmarok – Anna a Pavol 

Bartošovci, Továrenská 13, Kežmarok 
19) Návrh na odpredaj pozemku z majetku mesta Kežmarok  

             - Ondrej Majer s manželskou, Pradiareň 24, Kežmarok                    
             - Ľubuša Kahancová, Stará voda 181, Cheb - ČR 
             - Vladimír Kňazovický, Uherová  2911/39, Poprad 
             - Bohuš Kňazovický, Pradiareň 76/22, Kežmarok 
      20) Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR v meste   
            Kežmarok  a prijatých opatreniach mesta 
      21) Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest v TANAPe 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


22) Návrh na prenájom nehnuteľného majetku spoločnosti Technické služby, s.r.o., Kežmarok 
23) Návrh na zámenu pozemkov – Prešovský samosprávny kraj Prešov – Mesto Kežmarok 
24) Návrh na odpredaj pozemkov – Obec Mlynčeky – žiadosť o prehodnotenie kúpnej ceny 
25) Návrh na kúpu pozemku KN-C 3709 (TOREAL , s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok) 
26 )Rôzne – A/ Návrh na odpredaj pozemku a zriadenie vecného bremena –                       
                         Východoslovenská distribučná, a.s. Košice 
                    B/  Prerokovanie zmluvy o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pri 
                         príprave projektu 
                         Vybudovanie Regionálneho centra na zhodnotenie biologicky rozložiteľných   
                          odpadov v meste Kežmarok 
27) Interpelácie 
28) Záver 
 
 
hlasovanie za upravený program rokovania 
za: 12,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Kredátus, Madeja,  Nevlazla, Rochová, Šišková , 
Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Mačko, Novotný, Sabolová, Šoltysová 
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  

 
- do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. arch. Figlár, Ing. Madeja  
hlasovanie za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 2 
za:  Anovčinová, Gallik, Grohola, Kredátus, Nevlazla, Rochová, Šišková , Švedlár, Švirloch, 
Višňovský 
zdržali sa: Madeja , Figlár 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Mačko, Novotný, Sabolová, Šoltysová 
 
 - za overovateľov zápisnice boli určení: p. Nevlazla, p. Švedlár 
 
- zapisovateľka: Jana Rusnáková 
 
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 
v Kežmarku k 26.3.2009, za kontrolované obdobie roka 2009 a predchádzajúceho 
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 uznesení 
- spolu. 
 
a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 26.3.2009, za kontrolované obdobie 
roka 2009 a predchádzajúce obdobia. 
  
b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 103/2008. 
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hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 12,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Kredátus, Madeja,  Nevlazla, Rochová, Šišková , 
Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Mačko, Novotný, Sabolová, Šoltysová 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 32/2009, 33/2009. 
 
4. a) Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených   následnými finančnými kontrolami v I. polroku 2008                            
b) Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej 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 výsledkoch 
splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnými finančnými 
kontrolami v I. polroku 2008 – zápisnice č. 1/2009 a č. 2/2009, vyplývajúce zo správy č. 
1/2008 a č. 2/2008. 
 
b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti  použitia 
kapitálových finančných prostriedkov pridelených v rámci rozpočtu mesta, 
dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní – 
záznam č. 1/2009,  vykonanej na Mestskom kultúrnom stredisku, ul. Starý trh č. 47 
Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2008. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 12,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Kredátus, Madeja,  Nevlazla, Rochová, Šišková , 
Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Mačko, Novotný, Sabolová, Šoltysová 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 34/2009, 35/2009. 
 
5. Návrh na použitie finančných prostriedkov na revitalizáciu kežmarských lesov 
 
Ing. Karpiš 
- informoval  o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov vo 
výške 9 876,10 € (298 tis. Sk) zvýšených o pripísané úroky za rok 2009 Štátnym lesom 
Tatranského národného parku na revitalizáciu kežmarských lesov po kalamite 
z 19.11.2004. Poskytnutie finančných prostriedkov bude uskutočnené z osobitného účtu 
zriadeného na tento účel. 
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hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 12,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Kredátus, Madeja,  Nevlazla, Rochová, Šišková , 
Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Mačko, Novotný, Sabolová, Šoltysová 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 36/2009. 
 
6.  Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 2/2009 
 
Ing. Karpiš 
- informoval  o predloženom návrhu 
 
p. Nevlazla 
 – v akom pomere príde o príjmy mesto a VÚC, prípadne kto ešte ?  
 
Ing. Karpiš 
 - vysvetlil- 73% - obce,  cca  21% - VÚC, zvyšok cca 6% – štát 
 

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

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

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

             1 022 tis. 
Sk 

Prvok 
9.6 

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

Prvok 
10.3 

Mestský športový klub 
OZ            6 970 €  

               210 tis. 
Sk 

  SPOLU          46 042 €  1 387 tis. Sk 

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

4) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje poskytnutie finančnej výpomoci 
spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok vo výške 17 000 € (564 tis. Sk), 
s úrokom 1,00% p.a., so splatnosťou do 31.07. 2009. 

 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 12,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Kredátus, Madeja,  Nevlazla, Rochová, Šišková , 
Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Mačko, Novotný, Sabolová, Šoltysová 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 37/2009, 38/2009, 39/2009, 40/2009. 
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7.  Návrh na odpis pohľadávok 
 
Ing. Karpiš 
- informoval  o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávok v celkovej výške 
9 565,35 € (288 166,- Sk) podľa predloženého zoznamu. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 12,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Kredátus, Madeja,  Nevlazla, Rochová, Šišková , 
Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Mačko, Novotný, Sabolová, Šoltysová 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 41/2009. 
 
8.  Návrhy na vyradenie majetku Domova dôchodcov 
 
Ing. Karpiš 
- informoval  o predloženom návrhu 
 
Ing. Grohola 
- informoval sa ohľadom možnosti využitia balíka v súvislosti so šrotovným  
 
p. primátor 
 - uviedol - vyradené auto nespĺňa požiadavky vzťahujúce sa na vek – rok výroby 1998, 
podmienkou využitia „šrotovného“ je kúpa nového auta 
 
p. primátor 
- informoval sa ohľadom možnosti predaja vozidla a  nutnosti vyradenia 
 
Ing. Karpiš  
- vozidlo musíme vyradiť, či už formou predaja alebo formou fyzickej likvidácie, ďalšie 
kroky závisia od situácie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vyradenie majetku Domova dôchodcov – 
Škoda Felícia KK 522AG - inv. č. 6/444/2. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 12,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Kredátus, Madeja,  Nevlazla, Rochová, Šišková , 
Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Mačko, Novotný, Sabolová, Šoltysová 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 42/2009. 
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9.  a) Návrh na uzavretie zmluvy o nájme bytu 
     b) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov 
 
p. Melikant 
- informoval o predložených návrhoch, požiadal prítomných, aby si zamenili v návrhu 
uznesení slovo odporúča za slovo podľa správnosti - schvaľuje 
 
Ing. Gallik 
- požiadal o informovanie ohľadom nájomníčky p. Kasperkevičovej 
 
p. primátor 
 - informoval a zdôvodnil neschválenie predĺženia doby nájmu bytu p. Kasperkevičovej 
 
a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie zmluvy o nájme bytu č. 27, 
ul. Gen. Štefánika č. 14, Kežmarok s nájomcom Jana Tondrová, Pod lesom č. 7, 
Kežmarok, na dobu 1 roka.  
b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie doby nájmu bytov 
nájomcom na ulici Gen. Štefánika č. 14 v Kežmarku na dobu 1 roka : 
Meno:    č. bytu:   
1. Lhotová Lenka  30   
2. Majerčáková Andrea 14     
3. Rennerová Marianna 28     
4. Harmanová Ľudmila 31 
 
U nájomníčky Jany Kasperkevičovej neschvaľuje predĺženie doby nájmu bytu. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 12,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Kredátus, Madeja,  Nevlazla, Rochová, Šišková , 
Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Mačko, Novotný, Sabolová, Šoltysová 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 43/2009, 44/2009. 
 
INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ SITUÁCII V NEMOCNICI 
 
p. primátor 
- privítal na zasadnutí MsZ riaditeľa nemocnice a odovzdal mu slovo 
 
MVDr. Klíma 
- informoval o vykonaných kontrolách v nemocnici – spolu vykonaných 14 kontrol 
* 13. februára kontrola zo strany armády SR - nemocnica splnila podmienky a predstavy 
veliacich dôstojníkov armády SR, na základe tejto kontroly boli umiestňovaní do kežmarskej 
nemocnice prví dvaja lekári z vojenskej leteckej nemocnice v Košiciach – personálne 
zabezpečené interné oddelenie, ARO oddelenie – k dnešnému dňu obe oddelenia v plnej 
prevádzke 
* minulý týždeň - kontrola po linke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – 
kontrolu vykonal riaditeľ úradu a zúčastnil sa jej osobne aj p. primátor  – kontrola zameraná 
na splnenie podmienok licencie, prevádzkovanie oddelení, personálne otázky, prístrojové 
vybavenie, informoval prítomných so záverom – vyhodnotenie – minulý týždeň v piatok na 
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gremiálnej porade v BA– konštatované, že nemocnica je prevádzky schopná, funkčná a spĺňa 
kritéria, ktoré sú na ňu kladené 
* ostatné kontroly – Národný úrad bezpečnosti pri práci, zo Sociálnej poisťovne, z Daňového 
úradu a ďalších poisťovní 
- rokovania so zdravotnými poisťovňami vo fáze rokovaní – informoval o predbežných 
výsledkoch 
*  VšZP – informoval o rokovaní uskutočnenom na generálnom riaditeľstve s novou 
riaditeľkou nákupu ( pohľadávka – 10,1 mil. Sk uznaných a nezaplatených výkonov ), 
31.3.2009 – zasadá predstavenstvo VšZP – rozhodovanie o zaradení 30 nemocníc do tzv. 
pevnej siete ( podmienkou zaradenia bolo spustenie odd. anestéziológie a intenzívnej 
medicíny – podmienka splnená, písomne informovaní všetci zainteresovaní, 
zmluva so VšZP bude podpísaná , nie je možné k dnešnému dňu odhadnúť v akom rozsahu -
prudko klesá výber zdravotného poistenia – predpoklad na 2. kvartál poskytnuté zasa len 
trojmesačné zmluvy - zdôvodnil 
* Spoločná ZP- prisľúbené ponechanie celého rozsahu, navýšenie cien hospitalizácie  o 4 %, 
možné ešte navýšenie z dôvodu presunu poistencov Európskej ZP do kompetencie  Spoločnej 
ZP 
* Dôvera – zaslaný prvý dodatok – rozšírenie rozsahu poskytovania jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti zo 6 na   18 výkonov  
* Apolo – zaslaný návrh zmluvy – bez zmien – predmetom rokovania na najbližšej Správnej 
rade 
* Union – zaslaná zmluva - v celom rozsahu – najvýhodnejšie podmienky, zazmluvnenie 
kompletného spektra poskytovania zdravotnej starostlivosti na úseku estetickej, 
rekonštrukčnej a plastickej chirurgie  
- informoval o informácii, ktorá prebehla v médiách – Asociácia neštátnych ZP nás 
vyhodnotila ako nemocnicu v kategórii „A“ nemocníc ( zaradených 28 nemocníc na 
Slovensku ) 
 
p. primátor 
 - požiadal o zodpovedanie nasledujúcich otázok 
* z povedaného vyplýva, že VšZP nám nenavýši  tak ako bolo pôvodne avizované -  výkony 
na odd. ODCH a chirurgie?, aký je predpoklad mesačného navýšenia? 
* mesačná ekon. strata,  
* mamograf, 
* informácie zo zdravotnej komisii VÚC 
 
MVDr. Klíma 
* závisí od rozhodnutia predstavenstva  – informoval o elementárnych požiadavkách ( odd. 
chirurgie, ODCH ) predkladaných na rokovanie predstavenstva, predpoklad mesačného 
navýšenia je 1,7 mil. Sk 
* zodpovedal otázku ohľadom mesačnej  ekonomickej straty – pozastavenie interného odd. – 
mesačný výpadok vo výške 1, 7 mil. Sk, informoval o momentálnej situácii na internom odd. 
od 1.3.2009 ( v plnej prevádzke ) 
* mamograf - inštalácia 31.3.-1.4.2009, informácie z Prahy ohľadom dodávky paxových 
systémov, serveru a ďalších softvérových vybavení – 27.3.2009, informoval ohľadom 
zaradenia mamografie do licencie, k zazmluvneniu mamografie – záujem prejavili všetky 
poisťovne,  zmluvy s 3 radiólogmi – paxový systém 
 
p. Nevlazla 
 – informoval sa koľko percent nám tvoria príjmy VšZP a ostatných poisťovní  
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 MVDr. Klíma 
- informoval – fyzicky 63,5 %  je podiel poistencov VšZP ( nekopíruje podiel pacientov 
s podielom hospitalizácií ), porovnal aktuálny podiel s podielom pred 4 rokmi ( 89 % ), 
uviedol - ideálny by bol pod 50%  
 
Mgr. Švirloch  
– požiadal o vyjadrenie sa k uskutočnenému stretnutiu v popradskej nemocnici ohľadom 
uzatvorenia interného oddelenia - komunikácia s okolitými nemocnicami - nemala dať 
kežmarská nemocnica písomné stanovisko o uzatvorení interného oddelenia? 
 
MVDr. Klíma 
 – informácie, ktoré poskytol p. námestník, MUDr. Suchý  budú predmetom právneho 
rokovania, informoval o existujúcom písomnom doklade ohľadom oboznámenia s uzavretím 
interného odd. – zainteresovaní boli oboznámení, okrem VÚC, kde bol zaslaný 
ospravedlňujúci list,  
- ambulancia, JIS a koronárna jednotka boli v prevádzke, pacienti boli preposielaní  
v priemere 13 denne, celkový počet hospitalizácií v PP -  v priemere 62 denne, kežmarská 
nemocnica zapožičala popradskej 5 pracovníčok – stredného zdravotného personálu na 
refundačnú zmluvu počas doby uzatvorenia interného odd. v Kežmarku 
- informoval na požiadanie p. primátora o rokovaní zdravotnej komisie VÚC ( komisia 
informovaná aj o kontrole z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ) 
 
p. primátor 
- doplnil informácie ohľadom kontroly z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
(stanovisko kontroly – veľmi kladné ) – doplnil – informácie, ktoré prišli na Úrad pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou a VšZP a stále dochádzajú boli diametrálne odlišné od 
skutočností – snaha o zlikvidovanie nemocnice -  požiadal prítomných, občanov a 
zamestnancov nemocnice o nešírenie dezinformácií   
- informoval o iniciatíve na zaradenie nemocnice do pevnej siete 
 
Ing. Gnojčáková  
– aká je situácia v oblasti sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti  tohto roku? 
 
MVDr. Klíma 
- bol jeden podnet, ktorý bol ale zamietnutý 
 
Ing. Višňovský  
– navrhol a zdôvodnil zvolanie  mimoriadneho MsZ k problematike nemocnice  
 
p. primátor 
- nevidím dôvod zvolávať mimoriadne MsZ, pokiaľ nebude situácia kritická -  každý poslanec 
má právo prejsť si kedykoľvek jednotlivé oddelenia nemocnice, zistiť si aktuálny stav, 
porozprávať s riaditeľom  
- požiadal riaditeľa nemocnice o zaslanie písomného  stanoviska z kontroly Úradu pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou po tom, čo bude k dispozícii - pre rozmnoženie  poslancom 
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MVDr. Klíma 
– doplnil – kedykoľvek je možné nemocnicu navštíviť, ak máte informácie  zvádzajúce, 
zavádzajúce alebo nepresné informujte p.  primátora alebo riaditeľa nemocnice 
 
p. primátor  
- ukončil diskusiu ohľadom aktuálnej situácie v nemocnici, požiadal viceprimátora mesta 
o krátke zastúpenie vo vedení rokovania 
 
10. a)Návrh na zrušenie uznesenia 201/2008 – Vlastníci bytového domu, Južná 3, 
         Kežmarok 

b)Návrh na odpredaj pozemku pod bytovým domom – vlastníci bytov, Južná 3,     
   Kežmarok 

 
Ing. Perignáthová 
- informovala  o predloženom návrhu 
 
a) Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 201/2008 zo dňa 06.11.2008  
( podiely pod bytovým domom ul. Južná 3, Kežmarok ). 

b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e odpredaj pozemku KN-C 800 
o výmere 378m2, kultúra zast. plocha, pod bytovým domom súp.č.1506 vlastníkom 
bytov na ul. Južná 1506/3, Kežmarok za cenu 0,100 EUR/m2 (3,-Sk/m2), v podieloch 
uvedených na LV č. 4044, k.ú. Kežmarok menovite pre:  
 
01.Mária Krajníková, rod.Budzáková, Južná 3, Kežmarok     
02.Jozef Hossa a Mária r.Lišáková, Južná 3, Kežmarok   
03.Ján Kubaský a Zdenka r.Buchlíková, Južná 3, Kežmarok   
04.Jozef Tomaško a Veronika r.Britaňáková, Južná 3, Kežmarok  
05.Eduard Kupský a Zdenka r.Jakubečeková, Južná 3, Kežmarok  
06.Jozef Mačák a Angela r.Pacigová, Južná 3, Kežmarok   
07.Viktor Pajak a Jolana r.Smiková, Južná 3, Kežmarok   
08.Marián Tropp a Taťjana r.Števonková Ing., Južná 3, Kežmarok  
09.Margita Vojtaneková r.Trellová, Južná 3, Kežmarok    
10.Ján Šoltýs a Rozália r.Háberová, Južná 3, Kežmarok   
11.Iveta Mazureková, r.Hlatká a Viktor Mazurek, Južná 3, Kežmarok   
12.Ing.Peter Vojtech a Ing.Brigita r.Schwartzová, Južná 3, KK  
13.Ľudmila Piegerová r.Šoltýsová, Južná 3, Kežmarok    
14.Mikuláš Kováč a Anna r.Antošová, Južná 3, Kežmarok   
15.RNDr Stanislav Pavlarčík a Viera r.Boronová, Južná 3   
16.Jozef Rákoci a Helena r.Mačáková, Južná 3, Kežmarok   
17.Ladislav Vasilko a Vierka r.Ihnátová, Južná 3, Kežmarok   
18.Peter Gura a Anna r.Marasová, Južná 3, Kežmarok    
19.František Brežina a Valéria r.Lorinczová, Južná 3, Kežmarok  
20.Mária Galdunová, r.Galdunová, Južná 3, Kežmarok   
21.Lýdia Bjalončíková r.Krejsová, Južná 3, Kežmarok    
22.Eduard Mullár a Alena r. Rurová, Južná 3, Kežmarok   
23.Ján Tesár a Anna r.Petečelová, Južná 3, Kežmarok    
25.František Čupka a Katarína r.Vojtičková, Južná 3, Kežmarok  
26.Michal Rosinský a Jana r.Vojtičková, Južná 3, Kežmarok   
27.Ing.Pavol Čižmár a Helena r.Suráková, Južná 3, Kežmarok  
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28.Milan Nevlazla a Anna r.Belková, Južná 3, Kežmarok   
29.Eleonóra Bednarčíková r. Bednarčíková, Nová 273, Huncovce  
30.Ľubomír Tomaško, Južná 3, Kežmarok       
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 12,  proti: 0, zdržal sa: 1 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Kredátus, Madeja,  Novotný,  Rochová, Šišková , 
Šoltysová , Švedlár,  Višňovský 
zdržal sa: Nevlazla 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Mačko, Sabolová, Švirloch 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 45/2009, 46/2009. 
 
11. a) Návrh na zrušenie uznesení č. 242/2008,  243/2008, 244/2008, 245/2008 ( odpredaj    
          časti pozemkov v k.ú. Tatranských Lomnica ) 
      b) Návrh na odpredaj časti pozemkov v k.ú., Tatranská Lomnica 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala  o predloženom návrhu 
 
Ing. Gallik 
- navrhol – zrušujúcim uzneseniam  priradiť jednotlivo číslo uznesenia 
  
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č.242/2008 zo dňa 11.12.2008 
(predaj časti pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica) 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 243/2008 zo dňa 11.12.2008 
(predaj časti pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica) 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 244/2008 zo dňa 11.12.2008 
(predaj časti pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica) 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 245/2008 zo dňa 11.12.2008 
(predaj časti pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj časti pozemku (z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania) KN-E 4-6555/108 diel „8“o výmere 122m a diel „13“ 
o výmere 117m2, pre vlastníkov bytového domu súp.č. 4, k. ú. Tatranská Lomnica za 
cenu 3,32 EUR/m2 ( 100,-Sk/m2), v podieloch vedených na LV č. 895, menovite pre:  
1.Ing.Pavla Fabiana, bytom Kežmarské žľaby 4, Vysoké Tatry 6613/26333 
2.Floriána Kováča a manž. Máriu Kováčovú rod.Jarošovú, bytom Kežmarské 
Žľaby,Vysoké Tatry  9454/26333  
3.Barbaru Chovancovú, rod.Wróbel, bytom Kežmarské Žľaby 4, Vysoké Tatry 
10266/26333   
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk   
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj časti pozemku (z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania) z parcely KN-E 4-6555/108 diel „9“ o výmere 61m2 
a diel „14“ o výmere 41m2 pre Floriána Kováča a manž.  Máriu  rod.Jarošovú, bytom 
Kežmarské Žľaby 4, Vysoké Tatry, za cenu 3,32EUR/m2 (100,-Sk/m2). 
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk   
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj časti pozemku (z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania) z parcely KN-E 4-6555/108 diel „12“ o výmere 21, 
diel „15“ o výmere37m2 a diel „18“ o výmere 59m2 pre Barbaru Chovancovú, 
rod.Wróbel, bytom Kežmarské Žľaby 4, Vysoké Tatry, za cenu 3,32EUR/m2  
(100,-Sk/m2). 
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk   
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj časti pozemku (z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania) z parcely KN-E 4-6555/4 diel „2“ o výmere 16m2, 
KN-E 4-6555/102 diel „4“ o výmere 5m2, KN-E 4-6555/108 diel „10“ o výmere 12m2 
a diel „11“ o výmere 23m2, pre Ing.Pavla Fabiána, bytom Kežmarské Žľaby 4, Vysoké 
Tatry, za cenu 3,32EUR/m2 (100,-Sk/m2). 
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk   
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 13,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Kredátus, Madeja,  Nevlazla , Novotný,  Rochová, 
Šišková , Šoltysová , Švedlár,  Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Mačko, Sabolová, Švirloch 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 47/2009, 48/2009, 49/2009, 50/2009, 51/2009, 52/2009,53/2009, 
54/2009. 
 
12. Návrh VZN o mieste a čase zápisu detí na povinnú školskú dochádzku 
 
Ing. Kroková 
- informovala  o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku schvaľuje VZN č. 1/2009 mesta Kežmarok o mieste 
a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 13,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Kredátus, Madeja,  Nevlazla , Novotný,  Rochová, 
Šišková , Šoltysová , Švedlár,  Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Mačko, Sabolová, Švirloch 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 55/2009 
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13. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení 
 
Ing. Kroková 
- informovala  o predloženom návrhu, požiadala o upravenie textu v dodatku  predloženého 
návrhu - por. číslo 4. Základná umelecká škola – dopísať A. Cígera, Hviezdoslavova 12, 
Kežmarok 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje dodatky k zriaďovacím listinám škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok podľa priloženého 
návrhu. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 13,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Kredátus, Madeja,  Nevlazla , Novotný,  Rochová, 
Šišková , Šoltysová , Švedlár,  Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Mačko, Sabolová, Švirloch 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 56/2009 
 
14. Návrh na udelenie dotácií podľa VZN 7/2008 
 
Ing. Bodnárová 
- informovala  o predloženom návrhu, zmena po rokovaní v MsR 
 
p. Rochová  
– požiadala o vyčiarknutie dátumu v tabuľke Prehľad 1.Grantového kola žiadostí o dotáciu podľa 
VZN č.7/2008 za rok 2009 – po rokovaní v MsR, týkajúcom sa prerokovania  v jednotlivých 
komisiách, nakoľko to nie je výsledkom prerokovania v komisii MaŠ z 25.2.2009, ale 
stanovisko po prerokovaní v MsR 17.3.2009  
 
PhDr. Kredátus 
- nakoľko sa schválilo viazanie finančných zdrojov rozpočtu mesta , ako to bude s dotáciami ? 
 
Ing. Karpiš 
- na základe zistení u iných - viazanie 50% alebo znižovanie rozpočtu, v tejto súvislosti ale aj 
nakoľko rozdelená suma dotácií je vyššia ako rozpočet - navrhol upraviť výšku rozpočtu pre 
udelenie dotácií 
  
Ing. Perignáth 
- doplnil – na zastupiteľstve PSK sa dotácie z pôvodných 20 mil. Sk znížili na 10 mil. Sk  
( 50% ) 
 
p. viceprimátor 
- požiadal Ing. Bodnárovú o spoločné prekontrolovanie predloženého materiálu z dôvodu 
prerozdelenia vyššej sumy ako bola schválená v rozpočte 
 
Ing. Bodnárová 
- na základe prekontrolovania – vymedzené čiastky na posúdenie v kompetencií komisií MsZ-
uviedla  rozdiel medzi 5 000€, ktoré chýbali a pridelila komisia KV, ŽP, D VS  a  3 651 €, 
ktoré nerozdelila sociálna komisia,  t.j.  – 1 349 € ( v rozpočte ) 
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p. primátor 
- navrhol  
a) úpravu v tabuľke – u žiadateľa - Cirk. zbor ECAV na Slovensku Kežmarok - upraviť sumu 
na 3 6 51,- € ( neprerozdelená sumu fin. prostriedkov sociálnou komisiou ), s tým, že je nutné 
upraviť projekt žiadateľom       
b) paušálne zníženie dotácií u všetkých uvedených žiadateľov o 7,1% 
 
Mgr. Švirloch 
 – požiadal o informovanie ohľadom nepodporeného projektu - OZ nové svetlo - v  zápise zo 
soc.  komisie nedostačujúce vysvetlenie 
- informoval o stanovisku komisie M a Š k projektu „Šimon Štancel – Majstrovstvá sveta“  
( nedostatky v projekte ) - požiadal o informovanie v súvislosti so spomínaným projektom 
a jeho podporou 
 
p. primátor 
- zdôvodnil podporenie projektu „Šimon Štancel – Majstrovstvá sveta“  
 
Ing. Bodnárová 
- doplnila informácie ohľadom priloženého stanoviska odd. RR a CR k predkladaným 
projektom na schválenie 
 
p. Anovčinová  
 – informovala o stanovisku soc. komisie k projektu OZ Nové svetlo - zdôvodnila 
nepodporenie vzhľadom k nekorektne vypracovanému  projektu 
 
Ing. Galik 
- informoval sa ohľadom rokovania s evanjelickým  farským úradom -  v akej súvislosti ? 
 
p. primátor 
- v súvislosti s potrebou prepracovania projektu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje pridelenie dotácií podľa VZN č. 7/2008 za 
rok 2009 nasledujúcim žiadateľom: 
 
Názov žiadateľa:     Čiastka: 
 
1. Peter Petras                  1 085 €  
2. Múzeum v Kežmarku                                            1 904 € 
3. František Majerčák „hasiči“                                1 756 € 
4. Žofia Podolinská, ZOO – MIX                             1 421 € 
5. Videocom Štancel , s.r.o.                                          372 € 
6. Sport Timing Slovakia, s.r.o.                                   831 € 
7. BEDIK, s.r.o., Kežmarok                                         647 € 
8. exTeatro                                                                  1 858 € 
9. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok       3 902 € 
10. Ľudovít Kovér                                                      2 508 € 
11. OZ Gplus                                                                 983 € 
12. Cirk. zbor ECAV na Slovensku Kežmarok       3 392 € 
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hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 11,  proti: 0, zdržal sa: 3 
za:  Anovčinová, Gallik, Grohola, Madeja,  Nevlazla, Novotný,  Rochová, Šišková, Šoltysová, 
Švedlár, Višňovský 
zdržali sa: Holopová, Kredátus, Švirloch 
neprítomní: Figlár, Hoffmann, Mačko, Sabolová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 57/2009 
 
15. 1. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty primátora mesta Kežmarok do 
partnerského mesta Weilburg  
2. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty poslanca mesta Kežmarok do partnerského 
mesta Gliwice v dňoch   06.05. – 10.05.2009                                       
 
Ing. Bodnárová 
- informovala  o predloženom návrhu, upozornila na zmenu termínu zahraničnej služobnej 
ceste do partnerského mesta Weilburg  - 30.5.2009  
 
Mgr. Holopová  
– informovala sa - Gliwice sú naše partnerské mesto, alebo nie ( poukázala na to, že zmluva 
o partnerstve medzi Gliwicami a Kežmarkom nebola podpísaná ) 
 
Ing. Bodnárová 
- informovala o tom, že MsZ schválilo podpísanie zmluvy a zdôvodnila prečo k samotnému 
podpísaniu zmluvy nedošlo, v ďalšom období sa už uznesenie nezrušilo a ani zmluva 
nepodpísala – odporučila zaujať k tomu stanovisko 
 
Mgr. Holopová  
- informovala o stanovisku komisie ohľadom partnerstva s mestom Gliwice 
 
p. primátor 
- doplnil informácie v súvislosti s dopravnou kolíziou počas služobnej cesty do mesta Gliwice  
- vyzdvihol spoluprácu s mestom Gliwice - na solídnej úrovni 
 
Ing. Višňovský 
- informoval, že aj mesto Gliwice nás vedie ako partnerské mesto 
 
Mgr. Švirloch 
- požiadal Ing. Višňovského o širšie vysvetlenie v súvislosti s pripravovanou akciou 
 
Ing. Višňovský 
– informoval o pripravovanej akcii – 10. ročník Dni Európy – poukázal na kladnú reklamu pre 
Slovensko a mesto Kežmarok ( mediálne sledované, vysoké výsledky slovenských študentov ) 
 
p. Nevlazla  
– informoval o zrušení zahraničnej služobnej cesty do partnerského mesta  Příbram na 
zasadnutí  MsR- zdôvodnil 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení –spolu. 
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1.  
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účasť primátora mesta Kežmarok v 
sprievode folklórneho súboru Magura na zahraničnej služobnej ceste do partnerského 
mesta Weilburg v termíne 30.5.2009.  
 
2. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účasť poslanca Ing. Andreja Višňovského 
v sprievode 9 mládežníkov z mesta Kežmarok na zahraničnej služobnej ceste do 
partnerského mesta Gliwice v dňoch od 06.05.-10.05. 2009. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 15,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Holopová, Kredátus, Madeja,  Nevlazla , Novotný,  
Rochová, Šišková , Šoltysová , Švedlár, Švirloch,  Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Mačko, Sabolová  
 
Prijaté uznesenia dostali č. 58/2009, 59/2009. 
 
16. Prerokovanie spolufinancovania projektu 
Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku 
 
Ing. Bodnárová 
- informovala  o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje 
a)  predloženie žiadosti o NFP v rámci  Operačného programu Životné prostredie,     
     Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti   
     separovaného zberu, s názvom: „ Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu  
     komunálneho odpadu v Kežmarku“, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho   
     a sociálneho rozvoja Mesta Kežmarok, Územným plánom  mesta, Programom    
     odpadového hospodárstva mesta Kežmarok a so Všeobecným záväzným nariadením       
     o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
b)  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
c)  výška celkových výdavkov na projekt je  1 536 534,33 EUR 
d)  výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je  1 536 534,33 EUR 
e)   výška spolufinancovania projektu zo strany mesta Kežmarok z celkových   
     oprávnených výdavkov je 76 826,72 EUR  
f)  spolufinancovanie projektu zo strany mesta Kežmarok bude zabezpečené z vlastných     
     zdrojov mesta Kežmarok 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Holopová, Kredátus, Madeja,  Nevlazla , Novotný,  
Rochová, Šišková , Šoltysová , Švedlár, Švirloch,  Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Mačko, Sabolová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 60/2009. 
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17. Návrh na odpredaj motorového vozidla z majetku mesta 
 
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. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e odpredaj  motorového vozidla 
ŠKODA Fabia Combi 1,4 16V Classic – osobné, EČV KK 443AN, VIN kód 
TMBJC16Y044034288,  za cenu  2 432 €UR  firme  AUTONOVA, s. r. o. Priemyselný 
areál Východ 3406  058 01 Poprad, IČO 31 649 513.  
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 14,  proti: 0, zdržal sa: 1 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Holopová, Kredátus, Madeja,  Nevlazla , Novotný,  
Rochová, Šišková , Šoltysová , Švedlár, Švirloch,   
zdržal sa: Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Mačko, Sabolová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 61/2009. 
 
18. Návrh na odpredaj časti pozemku z majetku mesta Kežmarok – Anna a Pavol 
Bartošovci, Továrenská 13, Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala  o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo   v   Kežmarku  s ch v a ľ u j e  odpredaj  časti pozemku  p. č. 
KN-C  2402/1, zast.pl., o výmere  24 m2, k. ú. Kežmarok, pre Annu a  Pavla 
Bartošovcov, Továrenská č. 13, Kežmarok, za cenu 8,30 €UR /m2 ( t.j. 250,05 Sk/m2 ). 
Konverzný kurz :  1€ = 30.126 Sk. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Holopová, Kredátus, Madeja,  Nevlazla , Novotný,  
Rochová, Šišková , Šoltysová , Švedlár, Švirloch,  Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Mačko, Sabolová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 62/2009. 
 
19.Návrh na odpredaj pozemku z majetku mesta Kežmarok - 
      - Ondrej Majer s manželskou, Pradiareň 24, Kežmarok        
      - Ľubuša Kahancová, Stará voda 181, Cheb - ČR 
      - Vladimír Kňazovický, Uherova  2911/39, Poprad 
      - Bohuš Kňazovický, Pradiareň 76/22, Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala  o predloženom návrhu 
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Mestské zastupiteľstvo  v  Kežmarku   s ch v a ľ u j e  odpredaj časti pozemku p. č. KN-
C 3714/3, zast.pl. a nádvorie, k. ú. Kežmarok  o výmere  53 m2 pre Ondreja Majera 
s manželkou, bytom Pradiareň 24, Kežmarok za cenu 6,30 EUR/m2,  ( t.j.170.- Sk/m2 ). 
Konverzný kurz :  1€ = 30.126 Sk. 
 
Mestské zastupiteľstvo  v  Kežmarku  s ch v a ľ u j e  odpredaj  časti pozemku  p. č. KN-
C 3714/3, zast.pl. a nádvorie, k. ú. Kežmarok  o výmere 281 m2  pre : 
Ľubuša Kahancová, r. Kňazovická, Stará Voda 181, Cheb, ČR, 
Vladimír  Kňazovický, ul. Uherova 2911/39, Poprad, 
Bohuš Kňazovický, Pradiareň 761/22, Kežmarok, každému v podiele 1/3 k celku, za 
cenu 6,30 EUR/m2 ( t.j.170.- Sk/m2 ). Konverzný kurz :  1€ = 30.126 Sk. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 15,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Holopová, Kredátus, Madeja,  Nevlazla , Novotný,  
Rochová, Šišková , Šoltysová , Švedlár, Švirloch,  Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Mačko, Sabolová  
 
Prijaté uznesenia dostali č. 63/2009, 64/2009. 
 
20. Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR 
v meste  Kežmarok  a prijatých opatreniach mesta 
 
 p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Informáciu o výsledku kontroly 
hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v meste Kežmarok 
za rok 2007 vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR a o prijatých opatreniach 
mesta. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Holopová, Kredátus, Madeja,  Nevlazla , Novotný,  
Rochová, Šišková , Šoltysová , Švedlár, Švirloch,  Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Mačko, Sabolová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 65/2009. 
 
21. Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest v TANAPe 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala  o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje realizáciu projektu Rekonštrukcia proti- 
požiarnych lesných ciest v TANAPe v objeme 860 997 € (25 938 tis.Sk)  a poskytnutie 
odmeny za poradensko-konzultačnú pomoc vo výške 2% ( 17 220 €) zo sumy 
poskytnutého nenávratného príspevku na realizáciu projektu.   
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hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Holopová, Kredátus, Madeja,  Nevlazla , Novotný,  
Rochová, Šišková , Šoltysová , Švedlár, Švirloch,  Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Mačko, Sabolová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 66/2009. 
 
22. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku spoločnosti Technické služby, s.r.o., 
Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala  o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e prenájom nasledovného 
nehnuteľného majetku mesta Kežmarok v k.ú. Kežmarok: 

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

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

2229/10, 
od 1.4.2009 na dobu neurčitú,  spoločnosti Technické služby,  s.r.o. Kežmarok, IČO 31 
718 3296, Poľná 1, Kežmarok. Výška nájmu za rok bude  vo výške odpisov 
z prenajatého majetku, vypočítanej podľa ročného plánu odpisov na príslušný 
kalendárny rok,  v súlade so zákonom o dani z príjmov  v platnom znení. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Holopová, Kredátus, Madeja,  Nevlazla , Novotný,  
Rochová, Šišková , Šoltysová , Švedlár, Švirloch,  Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Mačko, Sabolová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 67/2009. 
 
23. Návrh na zámenu pozemkov – Prešovský samosprávny kraj Prešov – Mesto 
Kežmarok 
 
Mgr. Holopová 
- informovala  o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e zámenu časti nehnuteľností - 
pozemkov a to: diel „4“ z  KN-E 424 o výmere 239 m2  a diel „5“ z KN-E 425 o výmere 
235 m2  pričlenených  do KN-C 106/1  - zastavaná plocha  s  výmerou 2500 m2 , k.ú. 
Kežmarok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja ( IČO : 0037870475 )  
podľa GP 14280922-093/2008 k.ú. Kežmarok  za  časť nehnuteľností - pozemkov a to :  
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diel „12“ z KN-E 431 o výmere 32 m2, diel „14“ z KN-E 432 o výmere 220 m2 
pričlenených do KN-C 106/21 – zastavaná plocha s výmerou  777 m2 a diel „17“  z KN-C 
106/20 o výmere 21 m2 pričleneného do parcely KN-C 106/19 zastavaná plocha s  
výmerou 234 m2,  k.ú. Kežmarok  vo vlastníctve Mesta Kežmarok ( IČO : 00326283 ) 
podľa GP 14280922-093/2008 k.ú. Kežmarok s doplatením rozdielu vo vecnej hodnote 
zamieňaných nehnuteľností 0,50 €/m2 ( l5,- Sk/m2 – konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk ) 
v prospech PSK - Prešov . 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 14,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Holopová, Kredátus, Madeja,  Nevlazla, Rochová, 
Šišková , Šoltysová , Švedlár, Švirloch,  Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Mačko, Novotný, Sabolová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 68/2009. 
 
24. Návrh na odpredaj pozemkov – Obec Mlynčeky – žiadosť o prehodnotenie kúpnej 
ceny 
 
p. primátor 
- informoval  o predloženom návrhu, požiadal prítomných o vyhovenie obci 
 
Ing. Grohola 
- poukázal na zbytkové výmery pozemkov – nevyužiteľné - okolo cesty 
 
p. primátor 
- po diskusii navrhol odpredaj za cenu  0,70  €/m2 a požiadal o hlasovanie najprv o zrušení 
uznesenia č. 21/2009 zo dňa 29.1.2009 a následne za predložené uznesenie – odpredaj za cenu 
0,70  €/m2 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 21/2009 zo dňa 29.1.2009. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj pozemkov KN-E 6374/1, lesná 
pôda o výmere 125 m2 , KN-E 6374/100, lesná pôda o výmere 95 m2, KN-E 6373/101, trvalý 
trávnatý porast o výmere 330 m2, KN-E 6373/1, trvalý trávnatý porast o výmere 13 m2, KN-
E 3529/7,orná pôda o výmere 41 m2, a KN-E 3529/6 , orná pôda o výmere 15 m2 - k.ú. 
Mlynčeky pre Obec Mlynčeky , IČO : 00 326 411 za cenu : 0,70 € /m2 (21,09 Sk/m2 , 
konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk ). 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 15,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Holopová, Kredátus, Madeja,  Nevlazla , Novotný,  
Rochová, Šišková , Šoltysová , Švedlár, Švirloch,  Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Mačko, Sabolová  
 
Prijaté uznesenia dostali č. 69/2009, 70/2009. 
 
25. Návrh na kúpu pozemku KN-C 3709 (TOREAL , s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok) 
 
p. primátor  
– informoval o predloženom návrhu a zdôvodnil zníženie ceny  kúpy pozemku  
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Ing. Grohola  
– požiadal bližšie vysvetliť lokalitu spomínaného územia 
 
Ing. Perignáthová 
 – vysvetlila, ide o územie pred priemyselným parkom 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku s ch v a ľ u j e kúpu pozemku KN-C 3709, k.ú. 
Kežmarok  o výmere 324 m2,    do majetku mesta  Kežmarok od vlastníka  pozemku - 
TOREAL,  s.r.o.,  IČO 36 473 197,  so sídlom Pradiareň 40,  Kežmarok,  za cenu 3,98 
EUR/m2 ( 120,-Sk/m2 , konverzný kurz 1 EUR=30,1260 Sk) .  
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Holopová, Kredátus, Madeja,  Nevlazla , Novotný,  
Rochová, Šišková , Šoltysová , Švedlár, Švirloch,  Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Mačko, Sabolová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 71/2009. 
 
26. Rôzne 
 
A/ Návrh na odpredaj pozemku a zriadenie vecného bremena – Východoslovenská 
distribučná, a.s. Košice 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala  o predloženom návrhu (uznesenie potrebné v súvislosti so zmluvou o budúcej 
zmluve ) 
 
p. primátor  
- doplnil - pre posilnenie dodávok elektriny nutné v súvislosti aj  s výstavbou bytov a garáži 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje  
a) odpredaj časti pozemku KN-E 1107, k.ú. Kežmarok o výmere cca 10m2 pre 
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, Mlynská 31 Kežmarok, IČO 36599361, za 
cenu 27,- EUR/m2 ( 813,40 Sk/m2, konverzný kurz 1 EUR=30,1260 Sk)  na účely 
výstavby kioskovej trafostanice, 
b) bezplatné zriadenie vecného bremena na časti pozemku na časti pozemku KN-E 1107 
a KN-C 668/3 k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka  stavby podzemného elektrického 
vedenia na slúžiacich pozemkoch - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice. 
Presnú výmeru odpredávaného pozemku a trasu podzemného elektrického vedenia určí 
geometrický plán na porealizačné zameranie stavby. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Holopová, Kredátus, Madeja,  Nevlazla , Novotný,  
Rochová, Šišková , Šoltysová , Švedlár, Švirloch,  Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Mačko, Sabolová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 72/2009. 
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B/ Prerokovanie zmluvy o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pri príprave 
projektu 
Vybudovanie Regionálneho centra na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov 
v meste Kežmarok 
 
Ing. Bodnárová 
- informovala  o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje podpísanie zmluvy s Prešovským 
samosprávnym krajom o pôžičke vo výške maximálne 79 001,53 € na obstaranie 
projektovej dokumentácie na výstavbu Regionálneho centra na zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľných odpadov  (kompostárne) a na spoluprácu pri podávaní 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok  v rámci  Operačného programu Životné 
prostredie Prioritná os č.4 – Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ č. 4.2. – Podpora 
aktivít na zhodnocovanie odpadov  pre projekt Vybudovanie regionálneho centra na 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Kežmarok. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za:  Anovčinová, Gallik, Figlár, Grohola, Holopová, Kredátus, Madeja,  Nevlazla , Novotný,  
Rochová, Šišková , Šoltysová , Švedlár, Švirloch,  Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Mačko, Sabolová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 73/2009. 
 
27. Interpelácie 
 
Mgr. Švirloch 
- informoval sa vzhľadom k obnoveniu programovej ponuky káblovej televízie - poukázal 
na nahradenie filmového kanála Film Box kanálom určeným rybárom a obnovenie stanice 
s novým názvom Televizo  – apeloval na upozornenie občanov pred obnovením ponuky 
  
Ing. Perignáthová  
– vysvetlila – pôvodný program Nautik  ( teraz Televizo ) - veľký dopyt – odozva po 
vypustení, stanica Fishing and Hunting – na základe žiadosti občanov  
 
Mgr. Holopová  
– navrhla k téme - zistiť požiadavky občanov  formou ankety, prieskumu abonentov káblovej 
televízie - poukázala na to, že občania si ponuku zvolili už pri podávaní žiadosti a za tú si 
platia  
 
Ing. Perignáthová 
 – informovala prítomných s realizovaním ankety MsÚ pred časom a jej výsledkom -  
nedostačujúca spätná väzba  
 
Mgr. Švirloch 
 - súhlasil s p. poslankyňou Holopovou v súvislosti s  vykonaním prieskumu záujmu 
abonentov káblovej televízie Kežmarok – aké televízie by sa mali nachádzať v rozšírenej 
ponuke  
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p. Nevlazla 
- nesúhlasil s uskutočnenými zmenami bez informovania občanov,  navrhol – zmeny 
programovej ponuky káblovej televízie prerokovávať v komisii  a následne postúpiť pre 
informovanie občanov do médií 
 
p. primátor  
- po diskusii ohľadom obnovenia programovej  ponuky káblovej televízie súhlasil 
s informovanosťou občanov ešte pred vykonaním zmeny 
 
Ing. Grohola 
- poukázal na odhalenú spodnú časť panela Ľubického potoka – potrebná úprava regulovanej 
časti v lokalite od Zimného štadióna smerom k Reštaurácii Severka – konkr. od Okresného 
súdu k Hradnej škole  - navrhol situáciu prerokovať s vedením povodia  
- volebné obvody a poslanci – navrhol rozdelenie obvodov na menšie celky - ulice, ktorým 
budú pridelení jednotliví poslanci  
 
p. primátor 
- uviedol, že v predchádzajúcom volebnom období boli obvody schválené a nie je ich možné 
inak upravovať, vnútorná dohoda v jednotlivých obvodoch je možná a  závisí od poslancov  
 
Ing. Grohola 
- prístupy k bazilike sv. Kríža - navrhol zrekonštruovať uličku okolo Hotela Club, s prípadnou 
spoluúčasťou hotela na rekonštrukcii 
- ZŠ Hradná – nemá športové objekty ako ostatné ZŠ v meste – pre atletickú časť hodín TV 
využívajú okolie školy – z hľadiska bezpečnosti požiadal TS a oddelenie ŽP, SP, ÚP o  
vyasfaltovanie výtlkov v okolí  
- vzhľadom k oslavám pripravovaným k výročiam v tomto roku poukázal aj na 300. výročie 
popravy – Sebastián Toporcer, Martin Lányi, Jakub Kray -  spomienku požiadal zahrnúť do 
prípravy osláv 
 
p. primátor  
– prístupy k bazilike – plánovaná rekonštrukcia jednej z uličiek  
- ZŠ Hradné námestie – pripravený projekt na športovisko 
- k 300. výročiu popravy – poďakoval za interpeláciu, budeme sa tým zaoberať 
 
Mgr. Holopová 
 – povodie rieky Ľubický potok - prostriedky na údržbu - bezpečnosť korýt – prostredníctvom 
vypracovania projektu – štrukturálne fondy - poukázala na využitie možnosti ako jednej 
z ciest v čase hospodárskej krízy  
- súhlasila s interpeláciou v súvislosti s prístupovými cestami ku kostolu sv. Kríža – 
poukázala na sťažený prístup okolo Hotela Club, kníhkupectva alter ego - v súvislosti 
s blízkym termínom otvorenia turistickej sezóny a tohtoročnými oslavami v meste – požiadala 
o skultúrnenie uličky - zasypanie jám štrkom, požiadavka na príslušníkov MsP – parkovanie 
áut na chodníkoch v spomínanej uličke 
 
Ing. arch. Figlár  
-  nevyriešená interpelácia už prerokovaná na oddelení ŽP, SP, ÚP  i s TS  – lokalita 
Kamenná baňa- výškové prevýšenie – vysvetlil problém, zdôvodnil a  požiadal o zmenu 
zimnej údržby  
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Ing. Soliar 
- na požiadanie p. primátora informoval o možnosti solenia v danej lokalite  
 
p. primátor 
- uviedol, že tento problém môžu riešiť TS  aj  samostatne  
 
p. Švedlár  
– v súvislosti so zákazom parkovania na zeleni sa informoval o reálnej možnosti rozšírenia 
parkovacích plôch ul. Bardejovská – Košická 
 
p. primátor 
- parkovacie plochy - informoval o plánovanej výstavbe 3 podlažnej garáže na sídl. Juh 
 
Ing. Figlár 
 - informoval o plánovanom rozšírení jestvujúceho parkoviska - ul. Bardejovská – Košická 
 
Ing. Gallik  
– voľby – pýtal sa na možnosť prehodnotenia okrskových  obvodov do volieb do Európskeho 
parlamentu – poukázal na požiadavky starších občanov, ktorí musia zo sídliska Juh dochádzať 
takmer  do mesta do volebnej miestnosti, v niektorých prípadoch bariérou sú aj schody 
 
p. primátor 
- k interpelácii bezbarierových prístupov - nie sme schopní zabezpečiť  bezbarierové prístupy 
na všetkých volebných miestach – poukázal na využitie možnosti, kde volebná komisia príde 
priamo k voličovi 
 
p. Melikant 
- informoval o rozložení okrskov, na sídlisku Juh nevieme vyriešiť zmenu okrskov –  
vzhľadom na vzdialenosť - odporúčal voličom  spojiť sa s volebnou komisiou, následne 
jednotliví členovia dôjdu  k voličovi domov 
 
Ing. Gallik 
- vzhľadom k povedanému poukázal na vyjadrenie členov okrskovej komisie - MŠ 
Kuzmányho, ktorí sa vyjadrili, žeby  zvládli aj dvojnásobné množstvo voličov v zozname 
vzhľadom na účasť vo voľbách 
- navrhol na základe požiadaviek občanov zväčšiť jeden okrsok o väčší počet ľudí  
 
p. Melikant 
- informoval o možnom  priemere voličov na jeden okrsok – dané zákonom 
 
Ing. Višňovský  
– aké veľké okrsky sa tvoria pre komunálne voľby?  
- poukázal na dezorientovanosť voličov zo sídliska Juh 
- nie je možné rozdelenie volebných okrskov pre všetky voľby tak, ako to bolo pri 
komunálnych voľbách? 
 
p. Melikant 
- pri komunálnych voľbách boli vytvorené o dva okrsky viac 
- poukázal na ekonomické dôvody, ktoré viedli k  zníženiu okrskov – z tohto dôvodu došlo 
k prerozdeleniu -  časť voličov, ktorí volili na ZŠ Dr. Fischera, bola presunutá  na poštu 
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p. primátor 
- ukončil diskusiu, požiadal o ďalšie interpelácie 
 
MUDr. Novotný  
– poukázal na cestu smerom k TS – neprechodná pre blato - požiadal o spojazdnenie  
 
p. primátor  
- uviedol - v tomto úseku je plánovaná rekonštrukcia chodníkov 
 
p. Rochová  
– poukázala na preborenie cesty okolo MŠ Severná smerom k lavičke 
- pred bytovkou Severná 2 – podobná situácia 
- prechod ku Hotelu štart - Pod lesom 17 – po poruche, ktorú odstraňovali plynári porušenie 
cesty -  voda  zateká do vchodov  
 
Ing. Višňovský  
- informoval sa v súvislosti s novým cestným zákonom ohľadom odstránenia starého 
dopravného značenia – vzhľadom na povolenú rýchlosť v obci 50 kilometrov za hodinu 
- pýtal sa na možnosť provizórneho chodníka na sídlisku Juh z ulice Petržalská smerom k  
zastávke MHD 
 
p. primátor 
- odstránenie dopravného značenia – v kompetencii Dopravného inšpektorátu  
- v súvislosti s dopravou v meste poukázal na zmenu hl. ťahu na križovatke pri Tescu smerom 
k Obvodnému oddeleniu PZ  
 
Ing. Perignáth 
 – pripomenul termín – oznámenia poslancov – majetkové priznania – do 31.3.2009 
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28. Záver 
 

Na záver rokovania poďakoval p. primátor prítomným za účasť, zablahoželal  Ing. 
Groholovi k životnému jubileu a poprial pekný zvyšok dňa. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta              prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:               
                                                   p. Nevlazla 
 
 
 
                                                   p. Švedlár 
 
 
 
                                                   
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
Zapísala: Jana Rusnáková 
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