
M E S T O   K E Ž M A R O K 
 
 

                                                                                             Kežmarok  14.05.2009 
 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.05.2009 

 
Prítomní:   poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:        Mgr. Holopová 
                                   PhDr. Kredátus 
                                   p. Šišková 
 
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 
                                    Ing. Jozef Knapp – odd.  CO MsÚ  
   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  
 p. Mária Vančová – riaditeľka MŠ K. Kuzmányho 
 p. Kamil Pitoňák – riaditeľ ZUŠ ul. Dr. Fischera 

                                    Mgr. Vladimír Janček – riaditeľ STZ 
                                    MUDr. Štefan Volák – primár chir.odd. a preds. Správ. rady nemocnice 
                                    ostatní hostia  
    p. Jana Rusnáková – zapisovateľka 
 
Program: 
 

1. Otvorenie  
2. Sľub poslanca MsZ Kežmarok                             
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
4. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 14. 05. 2009, za 

kontrolované obdobie roka 2009 a predchádzajúce obdobia 
5. Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

následnou kontrolou v roku 2008 
6. a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za 

rok 2008  
b) Záverečný účet mesta za rok 2008 



7. Inventarizácia Mesta Kežmarok a jeho prísp. a rozp. organizácii za rok 2008 
8. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty poslancov mesta Kežmarok do partnerského 

mesta Weilburg 
9. Návrh dotácii pre kultúrne kluby na rok 2009  podľa VZN č. 1/2007 
10. Návrh na pridelenie nových nájomných bytov na ul. Weilburska 
11. Návrh na kúpu pozemku – Bronislava Hazuzová – Uherské Hradiště (ČR) 
12. Voľba členov a predsedu komisií MsZ v Kežmarok 
13. Návrh na zmenu v dozornej rade Kežmarok Invest, s.r.o. 

   14. a) Návrh na zrušenie uznesenia č.25/2009 ( časť Kamenná baňa )  
         b) Návrh na zámenu pozemku v časti Kamenná baňa,  Kežmarok 
             (Patrik Novotný a  Ing.Zuzana Novotná) 
   15. Predloženie rozpočtu Nemocnice Dr. Alexandra v Kežmarku, n.o. na rok 2009 

16. Rôzne 
17. Interpelácie   
18. 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 novým materiálom a navrhol ho zaradiť bodu Rôzne – Návrh na 
predlženie nájomnej zmluvy  
 
* hlasovanie za návrh p. primátora – rozšírenie programu v bode Rôzne ( vyššie uvedené ) 
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Mačko, Madeja, Nevlazla, Novotný, 
Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch   
neprítomní: Holopová, Kredátus, Sabolová, Šišková, Višňovský 
 
Upravený program: 
 

1. Otvorenie  
2. Sľub poslanca MsZ Kežmarok                             
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
4. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 14. 05. 2009, za 

kontrolované obdobie roka 2009 a predchádzajúce obdobia 
5. Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

následnou kontrolou v roku 2008 
6. a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za 

rok 2008  
b) Záverečný účet mesta za rok 2008 

7. Inventarizácia Mesta Kežmarok a jeho prísp. a rozp. organizácii za rok 2008 
8. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty poslancov mesta Kežmarok do partnerského 

mesta Weilburg 
9. Návrh dotácii pre kultúrne kluby na rok 2009  podľa VZN č. 1/2007 
10. Návrh na pridelenie nových nájomných bytov na ul. Weilburska 
11. Návrh na kúpu pozemku – Bronislava Hazuzová – Uherské Hradiště (ČR) 
12. Voľba členov a predsedu komisií MsZ v Kežmarok 
13. Návrh na zmenu v dozornej rade Kežmarok Invest, s.r.o. 



   14. a) Návrh na zrušenie uznesenia č.25/2009 ( časť Kamenná baňa )  
         b) Návrh na zámenu pozemku v časti Kamenná baňa,  Kežmarok 
             (Patrik Novotný a  Ing.Zuzana Novotná) 
   15. Predloženie rozpočtu Nemocnice Dr. Alexandra v Kežmarku, n.o. na rok 2009 
   16. Rôzne - Návrh na predlženie nájomnej zmluvy  

17. Interpelácie   
18. Záver   

 
hlasovanie za upravený program rokovania 
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Mačko, Madeja, Nevlazla, Novotný, 
Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch   
neprítomní: Holopová, Kredátus, Sabolová, Šišková, Višňovský 
 
2. Sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 
 
p. primátor  
- odovzdal slovo p.  Ing. Knappovi 
 
Ing. Knapp 
- informoval o predloženom návrhu 
 
p. primátor 
- prečítal  sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 
a požiadal p. Vojtecha Briju, aby po vyzvaní  podpísal sľub poslanca Mestského 
zastupiteľstva na funkčné obdobie r. 2006 – 2010.   
 
p. Brija 
- po prečítaní sľubu poslanca, zložil a podpísal sľub poslanca MsZ 
 
p. primátor 
- zablahoželal p. Brijovi k podpísaniu sľubu poslanca a vyjadril poďakovanie  Ing. 
Gantnerovej za doterajšiu prácu 
 
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  

 
- do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Mačko, MUDr. Novotný 
hlasovanie za: 12 , proti: 0, zdržal sa: 2 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Madeja, Nevlazla, Rochová, 
Šoltysová, Švedlár, Švirloch   
zdržali sa: Mačko, Novotný 
neprítomní: Holopová, Kredátus, Sabolová, Šišková, Višňovský 
 
 - za overovateľov zápisnice boli určení: p. Švedlár, p. Nevlazla 
 
- zapisovateľka: Jana Rusnáková 
 
p. primátor  
- požiadal návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia z bodu č. 2, za ktoré sa nasledovne 
hlasovalo 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie : 
- zánik poslaneckého mandátu Ing. Janky Gantnerovej vo volebnom obvode  
      č. 2 
- zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva pána Vojtecha Briju, ktorému 

vznikol poslanecký mandát vo volebnom obvode č.2 v Kežmarku 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 14,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch   
neprítomní: Holopová, Kredátus, Sabolová, Šišková, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 76/2009. 
 
p. primátor 
- ospravedlnil riaditeľa nemocnice MVDr. Klímu z neúčasti na rokovaní MsZ, nakoľko sa 
zúčastňuje pracovného rokovania v Bratislave 
- privítal na rokovaní MUDr. Voláka, primára chirurgického oddelenia v Nemocnici Dr. 
Alexandra n.o. v Kežmarku a predsedu správnej rady nemocnice, informoval o možnosti  
v prípade otázok v súvislosti s nemocnicou, obrátiť sa na p. primára, navrhol bod č.15 
prerokovať ako bod č. 4 
- informoval o rokovaní s gen. riaditeľkou VšZP, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.04.2009  
v Bratislave ( predložené požiadavky mesta, podmienky pre štatút všeobecnej  nemocnice  -  
zriadenie centrálneho príjmu, rokovania s neurológom - investícia cez 2 mil. Sk,  v prípade 
zmeny štatútu nemocnice - vypracovanie koncepcie ) 
- informoval o tom, že investor GMT odstupuje od svojho návrhu a navrhuje vstúpiť do 
rokovania s p. Molnárom - informoval o požiadavkách  p. Molnára ( odkúpenie nemocnice ), 
konštatoval možné rokovanie s p. Molnárom  na začiatku mesiaca júl 
- vyjadril sa k otázke LSPP – poukázal na informácie, ktoré už odzneli aj v médiách – LSPP 
bude zabezpečená v plnom rozsahu v priestoroch nemocnice v Kežmarku 
 
Po všeobecnom súhlase prítomných poslancov ohľadom zmeny prerokovania bodu č. 15 sa 
prešlo k prerokovaniu návrhu  - Predloženie rozpočtu Nemocnice Dr. Alexandra v Kežmarku, 
n.o. na rok 2009 ako bod č. 4 
 
4. Predloženie rozpočtu Nemocnice Dr. Alexandra v Kežmarku, n.o. na rok 2009 
 
Mgr. Mačko 
 – konštatoval – pri predpoklade 9,7 mil. Sk schodku rozpočtu nemocnice – rozdiel 
v neobjednaných výkonoch zo strany VšZP, oproti požiadavke zo strany pacientov, poukázal 
na  vytvorenie rezervy v rozpočte mesta pre krytie týchto financií a prijatie uznesenia 
v súvislosti s úpravou rozpočtu 
 
p. primátor  
– súhlasil s názorom poslanca Mgr. Mačka - riešime túto otázku, pripravíme 
 
MUDr. Volák  
– informoval o stanovisku správnej rady k predloženému rozpočtu, poukázal na 2 alternatívy  
rozpočtu - druhá z nich je tzv. rozpočet krízový, ktorý je v štádiu prípravy  



- poukázal na racionalizačné opatrenia vykonané v roku 2008, konštatoval potrebu ďalších 
opatrení, riešiť stratové podnikateľské činnosti  nemocnice – pri charaktere nemocnice, ktorý 
ostáva 
- informoval o ďalších variantoch - zmena charakteru nemocnice ( nulový rozpočet, ale nie za 
predpokladu, že zabezpečíme všetky činnosti ), strategický investor ( cieľ zachovať všetky 
činnosti ) 
 
p. primátor 
- dal do pozornosti článok v denníku Korzár – „Kežmarská nemocnica praská vo švíkoch“- 
konštatoval opodstatnenie nemocnice pre túto spádovú oblasť 
 
Ing. Gnojčáková  
– konštatovala, rezerva by mala byť vo výkonoch plastickej a rekonštrukčnej chirurgie 
a mamografických výkonoch, navrhla reálne prepočítanie, až potom uvedieme akým 
spôsobom  budeme postupovať 
 
p. primátor  
- informoval prítomných ohľadom zazmluvnenia mamografu – prebiehajú rokovania – 
aktuálna  účasť riaditeľa nemocnice na rokovaní v Bratislave   
 
MUDr. Novotný  
- informoval sa ohľadom personálneho zabezpečenia LSPP  
 
MUDr. Volák 
- konštatoval - počet lekárov pre LSPP je 11, zdravotných  sestier – 12, informoval 
o finančnom  ohodnotení lekárov,  priestoroch -  priestory schvaľoval hygienik a sú v súlade 
s vyhláškou, na základe ktorej sme tak  ako personálne i materiálne pripravení 
 
Ing. Karpiš 
- vyjadril sa k požiadavke poslanca Mgr. Mačka – konštatoval, že pokladá za málo 
pravdepodobné, žeby sa v krátkej dobe podarilo vytvoriť nejakú rezervu  - poukázal na 
viazanie bežných rozpočtových výdavkov o 7,1 % 
- vysvetlil, že strata sa  nemôže vykrývať z rezervného fondu, ten je určený na investície 
 
Mgr. Mačko 
 – upozornil na fakt, že otázkou nemocnice sa zaoberáme 7 rokov, poukázal na to, že 
nemocnica nikdy zisk tvoriť nebude, ak nemocnicu chceme v nezmenenom charaktere, 
musíme byť aj my  pripravení na krízový variant 
 
p. primátor  
-  poukázal na politické rozhodnutie, meniace sa podmienky zo strany štátu, ktoré 
neovplyvníme 
- konštatoval, že ľudia o nemocnicu záujem majú, v tejto súvislosti poukázal aj na stratové 
oddelenia 
 
MUDr. Novotný  
- poukázal na nepomer v zazmluvnení výkonov VšZP v jednotlivých mestách 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh plánu nákladov a výnosov 
Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. na rok 2009. 



hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 14,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch   
neprítomní: Holopová, Kredátus, Sabolová, Šišková, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 77/2009. 
 
5. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 
v Kežmarku k 14.05.2009, 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 uznesení 
- spolu. 
 
a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 14.5.2009, za kontrolované obdobie 
roka 2009 a predchádzajúce obdobia. 
b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenia č. 6/2008, 7/2008, 8/2008, 
34/2008. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 14,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch   
neprítomní: Holopová, Kredátus, Sabolová, Šišková, Višňovský 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 78/2009 a č. 79/2009. 
 
6. Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených následnou kontrolou v roku 2008 
 
Ing. Gnojčáková 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledkoch splnenia 
časti opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou kontrolou 
zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu, v zmysle zákona 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, vyplývajúcich zo správy č. 3/2007, na 
Základnej umeleckej škole Kežmarok, ul. Dr. D. Fischera č. 2 (zápisnica č. 3/2009). 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 13,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Mačko, Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, 
Šoltysová, Švedlár, Švirloch   
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Kredátus, Sabolová, Šišková, Višňovský 
 



Prijaté uznesenie dostalo č. 80/2009. 
 
7. a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta        
Kežmarok za rok 2008  
 
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 berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
mesta k návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2008. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 13,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Mačko, Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, 
Šoltysová, Švedlár, Švirloch   
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Kredátus, Sabolová, Šišková, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 81/2009. 
 
b) Záverečný účet mesta za rok 2008 
 
Ing. Karpiš 
- informoval o predloženom návrhu, upozornil – v návrhu uznesenia č. 6 sú predložené 
návrhy na zrušenie uznesení, ktoré boli prerokované a následne zrušené v bode č. 5 b)  
uznesením č. 79/2009, z tohto dôvodu sa v tomto bode programu návrh vypúšťa 
 
p. primátor  
- otvoril k bodu diskusiu 
 
Ing. Gallik  
-  informoval sa ohľadom hospodárenia spoločností s významnou majetkovou účasťou mesta, 
konkr. Tatranská odpadová spoločnosť – podiel 8% na základnom imaní – z 11 mil. Sk sa 
podiel 8% presúva do rezervného fondu? 
 
Ing. Karpiš 
 – vysvetlil – podiel na ZI je síce 8%, ale okrem základného imania tam boli vložené ďalšie 
majetkové vklady, pritom  mesto Kežmarok nevyužilo možnosť vložiť majetkové vklady nad 
rámec zákona imania v takej výške ako majoritný vlastník, tým pádom podiel na skutočnom 
obchodnom imaní, ktoré bolo vložené do tejto spoločnosti je 2, 4 % 
 
Ing. Gnojčáková  
– doplnila informáciu – poukázala na to, že ak spoločnosť investuje alebo dá financie do 
obnovy  nie je pravdepodobné, že podiel zo zisku – 2,4 % bude presunutý do rezervného 
fondu 
 
MUDr. Šoltysová 
 – informovala sa – v kapitole 11 a12 nie je uvedený návrh na vysporiadanie výsledku 
hospodárenia Nemocnice Dr. V. Alexandra n.o. – aká je predstava o tom? 



 
Ing. Karpiš 
- vysvetlil – mesto vysporiadava iba výsledky príspevkových organizácií, všetkých ostatných 
typov organizácií vysporiadava príslušný orgán, konkr. v prípade nemocnice je to správna 
rada, ktorá dala k tomuto stanovisko 
 
Ing. Gnojčaková  
– doplnila – vzťahy, ktoré sa týkajú spoločnosti  s.r.o. , n.o. – sú v kompetencií valných 
hromád a správnych rád  
 
Ing. Grohola  
-  poukázal na najväčšie prečerpanie bežných výdavkov  za činnosť Stavebného úradu , pri 
daniach z úrokov a fin. investíciách – informoval sa, prečo to vzniklo 
- poukázal na odporúčanie audítorky, týkajúce sa prevodu financií z Privat banky  do iného 
bankového subjektu  
- pýtal sa, či mesto bude stále prispievať do spoločnosti Ski park    
 
p. primátor  
– mesto investovalo v čase 2 rokov, keď sa hrala extraliga 16 mil. Sk, informoval o aktuálnej 
situácii, týkajúcej sa hokeja i o rokovaniach, ktoré stále prebiehajú ohľadom budúcnosti 
hokeja 
 - v súvislosti s hospodárskou krízou a situáciou, týkajúcou sa problému  nemocnice,  mesto 
viac neposkytne toľko finančných prostriedkov pre spoločnosť Ski park 
 
Ing. Karpiš  
– oboznámil prítomných s hospodárením Stavebného úradu – vysvetlil stratu 
- daň z úrokov – bola prekročená, ale boli  prekročené aj samotné príjmy z termínovaných 
vkladov – vzájomne vykryté 
- na základe odporučenia audítorky postupne presúvame financie, ktoré sú  uložené 
v dlhopisoch Privat banky do klasických úložiek 
 
Po diskusii požiadal p. primátor návrhovú komisiu o prečítanie návrhov na uznesenie, 
následne prebehlo hlasovanie za predložené návrhy. 
 

1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje celoročné hospodárenie mesta 
Kežmarok za rok 2008 bez výhrad. 

 
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné vysporiadanie 

prebytku rozpočtu mesta Kežmarok: 
 
Z prebytku rozpočtu vo výške 123 024 902,86 Sk (4 083 678,65 €) sa podľa §16 ods. 6 
zákona č. 583/2004 zákona o rozpočtových pravidlách územnej správy v znení 
neskorších predpisov vylučujú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo 
možné použiť z roku 2007 v nasledujúcom roku vo výške (+) 213 293,- Sk (7 080,03 
€) a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2008, ktoré je možné použiť 
v nasledujúcom roku  (-) 1 257 541,54 Sk (41 742,73 €) 

 
 

 



 
Prebytok hospodárenia roku 2008 na vysporiadanie:    121 980 654,32 Sk 

          (4 049 015,94 €) 
 Rozdelenie: 

a) prevod do rezervného fondu     121 980 654,32 Sk 
(4 049 015,94 €) 

 
3. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje hospodárenie príspevkových 

organizácií mesta Kežmarok s nasledovným vysporiadaním výsledkov 
hospodárenia: 
 
A) Mestské kultúrne stredisko:     

 Schodok hospodárenia roku 2008:                        -21 014,18 Sk 
          (-697,54 €) 

 Rozdelenie: 
a) úhrada schodku z rezervného fondu     21 014,18 Sk 

(697,54 €) 
 
B) Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:  
Prebytok hospodárenia roku 2008:                        159 313,26 Sk 
         (5 288,23 €) 

 Rozdelenie: 
a) prevod do rezervného fondu     159 313,26 Sk 

(5 288,23 €) 
 

4. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné vysporiadanie 
prebytku z vedľajšieho hospodárenia za rok 2008: 

 
Prebytok z vedľajšieho hospodárenia za rok 2008:           557 131,89 Sk 
         (18 493,39 €)  

 Rozdelenie: 
a)     prevod do rezervného fondu          557 131,89 Sk 
         (18 493,39 €)  
 

5. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie účtovný výsledok 
hospodárenia roku 2008 z hlavnej činnosti mesta Kežmarok vo výške 
123 779 899,30 Sk (4 108 739,94 €) a jeho prevod do nevysporiadaného výsledku 
hospodárenia minulých rokov vo výške 123 779 899,30 Sk  (4 108 739,94 €). 

 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 13,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Mačko, Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, 
Šoltysová, Švedlár, Švirloch   
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Kredátus, Sabolová, Šišková, Višňovský 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 82/2009, 83/2009,84/2009,85/2009,86/2009. 
 
 
 
 



8. Inventarizácia mesta Kežmarok a jeho prísp. a rozp. organizácii za rok 2008 
 
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 berie na vedomie výsledky inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vrátane návrhov na vysporiadanie 
inventarizačných rozdielov Mesta Kežmarok a jeho nasledovných príspevkových 
a rozpočtových organizácií za rok 2008: 

- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok 
- Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok 
- Materská škola, Cintorínska 
- Materská škola, Kuzmányho 
- Materská škola, Možiarska 
- Materská škola, Severná 
- Základná škola, ul. Dr. Daniela Fischera 2 
- Základná škola, Hradné námestie 38 
- Základná škola, Nižná brána 8 
- Základná umelecká škola A. Cígera 
- Základná umelecká škola,  ul. Dr. Daniela Fischera 2 
- Centrum voľného času 
- Domov dôchodcov 

 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 12  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Mačko, Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, 
Šoltysová, Švedlár 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Kredátus, Sabolová, Šišková, Švirloch  Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 87/2009. 
 
9. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty poslancov mesta Kežmarok do 
partnerského mesta Weilburg 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu, navrhol, aby sa zahraničnej služobnej cesty zúčastnil 
poslanec Ing. Grohola, ktorý bol pri zrode partnerskej zmluvy s mestom Weilburg, 
ospravedlnil p. poslanca Švedlára, ktorý sa nemôže tejto služobnej cesty zúčastniť v tomto 
termíne z dôvodu organizovania Medzinárodného festivalu krojovaných bábik 
- informoval o návšteve primátora partnerského mesta Weilburg Petra Hansa 
Schicka, čestného občana p. Kelblinga a ďalšej delegácie pozostávajúcej z 5 príslušníkov 
Rotary klubu z Weilburgu v meste Kežmarok v dňoch 13.5. – 16.5.2009, ktorí priniesli 
nefinačný dar v hodnote viac ako 100 000,- Sk pre Krízové stredisko v Kežmarku 
- oboznámil prítomných aj s termínom olympiády i jednotlivých športových disciplinách, 
ktorá sa bude konať v partnerskom meste Weilburg v júni 2009 
 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účasť poslanca Ing. Františka Groholu v 
sprievode folklórneho súboru Magura na zahraničnej služobnej ceste do partnerského 
mesta Weilburg v dňoch 29.-31. 05. 2009. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 14 proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Mačko, Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, 
Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Kredátus, Sabolová, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 88/2009. 
 
10. Návrh dotácii pre kultúrne kluby na rok 2009  podľa VZN č. 1/2007 
 
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 dotácie pre kultúrne kluby na rok 2009 
v súlade s VZN č.1/2007 podľa priloženého návrhu. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 10 proti: 0, zdržal sa: 4 
za: Anovčinová, Brija, Grohola, Mačko, Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, 
Švedlár  
zdržali sa: Gallik, Sabolová, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Figlár, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 89/2009. 
 
11. Návrh na pridelenie nájomných bytov na ul. Weilburská 5,7 
 
p. Melikant 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku schvaľuje pridelenie nájomných bytov v 18 
bytovom obytnom dome na ulici Weilburská 5, 7 týmto žiadateľom: 
 
1. Ing. Vojtech Wagner Dr. Alexandra 42, KK ženatý, 2 deti  3-izbový 
2. Ján Šatala   K. Kuzmányho 23, KK ženatý, 2 deti  3-izbový 
3. Slavomír Repaský  K. Kuzmányho 27, KK ženatý, 2 deti  3-izbový 
4. Marek Arpáš  Možiarska 7, KK  ženatý, 2 deti  3-izbový 
5. Miroslav Švirloch  Obrancov mieru 3, KK ženatý   2-izbový 
6. Edita Kosárová  Gen. Štefánika 20, KK s druhom, 2 deti 3-izbový   
7. Monika Kmečová  Garbiarska 15, KK  rozvedená, 3 deti 3-izbový 
8. Martina Seredová  Petržalská 7, KK  rozvedená, 3 deti 2-izbový 
9. Mgr. Daniela Demková Hradné námestie 22, KK rozvedená, 2 deti 2-izbový 
10. Mária Mollová  Hviezdoslavova 10, KK dôchodkyňa, s mamou 2-izbový 
11.Júlia Trajčíková  Petržalská 19, KK  rozvedená, 3 deti, bezbariérový byt 



12. MUDr. Miroslav Hričišák  3-izbový 
13. MUDr. Miloš Koľ   2-izbový 
14. MUDr. Lenka Berežná              2-izbový 
15. Janka Šturmanová   2-izbový 
16. kpt. Ing. Kamil Derner              3-izbový 
17. Soňa Cihrová               2-izbový 
18. Mária Boboková               2-izbový 
 
Náhradníci: 
Jozef Vido   Petržalská 6, KK 
Renáta Schnágerová  Gen. Štefánika 26, KK 
Eva Dlugošová  Gen. Štefánika 38, KK 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15 proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Mačko, Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Kredátus, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 90/2009. 
 
12. Návrh na odkúpenie pozemku – Bronislava Hazuzová – Uherské Hradiště (ČR) 
 
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  s c h v a ľ u j e  odkúpenie pozemku č.parcely KN-
E 514/2, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 36 m2 – k.ú. Kežmarok z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania od Bronislavy Hazuzovej bytom ul. Jaroslava Staňka 
862, Uherské Hradiště – Mařatice ( ČR ) za cenu 22,90 EUR/m2 (  689,89 Sk/m2,   
konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk ).   
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15 proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Mačko, Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Kredátus, Šišková 
Prijaté uznesenie dostalo č. 91/2009. 
 
13. Voľba členov a predsedu komisií MsZ v Kežmarok 
 
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 : 
a) odvoláva Ing. Janku Gantnerovú z pozície predsedníčky a členky Komisie 

financií, správy majetku a lesného hospodárstva MsZ v Kežmarku  
b) volí p. Vojtecha Briju za člena Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a 

podnikateľskej činnosti MsZ v Kežmarku  
c) volí p. Katarínu Šiškovú za členku a predsedníčku Komisie financií, správy 

majetku a lesného hospodárstva MsZ v Kežmarku 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 14 proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Mačko, Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Šišková 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 92/2009, 93/2009,94/2009 
 
14. Návrh na zmenu v dozornej rade Kežmarok Invest, s.r.o. 
 
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 schvaľuje:  
 
a/ odvolanie  

pani Ing. Janky Gantnerovej  z dozornej rady Kežmarok Invest,  s.r.o. 
 
b/ zástupcu mesta 
  pani Katarínu Šiškovú, narodenú, rodné číslo, bytom Kežmarok, Severná 11 za 
členku dozornej rady Kežmarok Invest,  s.r.o. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 14 proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Mačko, Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Šišková 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 95/2009, 96/2009 
 
15. a) Návrh na zrušenie uznesenia č.25/2009 ( časť Kamenná baňa )  
      b) Návrh na zámenu pozemku v časti Kamenná baňa,  Kežmarok 
          (Patrik Novotný a  Ing.Zuzana Novotná) 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
a) Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  zrušuje uznesenie č.25/2009 zo dňa 29.01.2009 
(zámena časti pozemku  v lokalite Kamenná baňa) 



b) Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  schvaľuje  zámenu časti pozemku KN-C 3296/5 
diel „1“ o výmere 16m2, ktorého vlastníkom je Mesto Kežmarok, za časť pozemku KN-
C 3296/101 diel „4“ o výmere 16m2, ktorého bezpodielovými  spoluvlastníkmi sú Patrik 
Novotný a manželka  Ing. Zuzana Novotná, obaja bytom Možiarska 3, Kežmarok.  
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 14 proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Mačko, Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Šišková 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 97/2009, 98/2009 
 
16.Rôzne 
 
A/ Návrh na predĺženie nájomnej zmuvy 
 
p. Melikant 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy na dobu 1 
roka od 1.5.2009 do 30.4.2010 s občanom Jozefom Klempárom s manželkou na byt na 
Hlavnom námestí č. 11.  
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15 proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Mačko, Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Kredátus, Šišková 
 
Prijaté uznesenia dostalo č. 99/2009 
 
B/ Informácia – odblokovanie predaja mestských  bytov na sídlisku JUH 
 
p. primátor  
– informoval prítomných so situáciou ohľadom odpredaja mestských  bytov na sídlisku Juh – 
na spornom území s obcou Ľubica 
 
C/ Informácia – pozvanie primátora partnerského mesta Lanškroun na výstavu  
„ REMESLÁ NEPOZNAJÚ HRANICE“  
 
p. primátor 
- informoval o doručení písomného pozvania od predstaviteľov partnerského mesta 
Lanškroun na slávnosť  spojenú  so zahájením výstavy, ktorá sa uskutoční dňa 23. mája 2009 
v areáli lanškrounského zámku 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa vzhľadom k záujmu o účasť 
 
Záujem o účasť vyjadril Ing. Višňovský, nasledovne prebehlo hlasovanie za predložený 
návrh.  
 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účasť poslanca Ing. Andreja Višňovského 
na zahraničnej služobnej ceste do partnerského mesta Lanškroun v dňoch 22.05. - 24.05. 
2009. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 14 proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Mačko, Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, 
Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch,  
zdržal sa: Višňovský 
neprítomní: Hoffmann, Holopová, Kredátus, Šišková 
 
Prijaté uznesenia dostalo č. 100/2009 
 
D/ Informácia o otvorení ďalšej formy vysokoškolského štúdia v meste Kežmarok 
 
PhDr. Sabolová 
- informovala o otvorení ďalšej formy vysokoškolského štúdia – Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov a mesto Kežmarok 
v spolupráci s Inštitútom manažmentu Kežmarského regiónu v Kežmarku otvárajú v akademickom 
roku 2009/2010 prvý ročník bakalárskeho štúdia a prvý ročník inžinierskeho štúdia v externej forme  
v študijnom programe Ľudské zdroje a personálny manažment. Štúdium bude prebiehať na 
elokovanom, vysunutom pracovisku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Kežmarku 
- bližšie informácie  na web stránke mesta 
 
E/ Požiadavka o vystúpenie občana mesta – p. Benka 
 
Mgr. Švirloch  
– požiadal prítomných  poslancov o možnosť vystúpenia p. Benka v súvislosti 
s informovaním  o probléme na ul. Tehelňa 
 
Na základe hlasovania väčšiny poslancov za vystúpenie p. Benka na zasadnutí, následne 
vystúpil p. Benko a informoval prítomných o probléme na ul. Tehelňa – stavba p. Pospíšila – 
sklad – žiadosti o kúpu predmetného pozemku - podané aj inými občanmi, stavebné povolenie 
pre p. Pospíšila - vydané bez súhlasu ostatných účastníkoch konania ( petícia dotknutých 
občanov ), stavba v rozpore s dokumentáciou, požiadal zaviazať stavebníka dať stavbu do 
súladu s dokumentáciou. 
 
Ing. Faix  
– vyjadril poľutovanie, že takéto odborné veci, pri ktorých je potrebné nahliadnuť do spisu sa 
otvárajú na rokovaní MsZ – poslanci MsZ nemôžu povedať ako má rozhodnúť Stavebný úrad, 
poukázal v tomto na stavebný zákon, ktorý určuje postupy, aké sú kompetencie, informoval 
o následných možných krokoch, týkajúcich sa  postupu v riešení spomínaného problému na 
základe stavebného zákona  
 
Mgr. Mačko  
– nakoľko predaj predmetných pozemkov pre p. Pospíšila sa schvaľoval na rokovaní MsZ, 
požiadal  hl. kontrolórku mesta preveriť komunikáciu -  žiadosti občanov od odkúpenie 
predmetného pozemku, podanie petície a následne informovať o zisteniach  poslancov MsZ 
 
 
 



Ing. Perignáthová 
- uviedla, že bol len jeden záujemca o predmetný pozemok, ktorého záujem  sa stotožňoval s 
územným plánom 
 
Mgr. Švirloch 
- poukázal na to, že MsZ nemá dosah na legislatívu, ale je  potrebné zaregistrovať a evidovať 
takéto problémy , aby sa neopakovali 
 
Ing. Gnojčáková 
– položila otázku p. Benkovi, čo vadí dotknutým občanom na predmetnej stavbe 
 
p. Benko 
- vysvetlil úmysel dotknutých občanov s využitím predmetného pozemku i to, čo im vadí na 
predmetnej stavbe 
 
 Ing. Višňovský  
– informoval občanov o možnosti oslovenia poslancov pri riešení podobných problémov 
pre prípadné usmernenie a nasmerovanie na inštitúcie, ktoré sú kompetentné to riešiť 
a predchádzanie dodatočných trápení 
 
p. primátor  
– po diskusii konštatoval, že problém bude preverený  a postupovať sa bude zákonnou cestou, 
informácie budú podané, dotknutí občania budú upovedomení  
 
O možnosť vystúpenia  požiadala aj p. Eva Košútová. 
 
P. primátor oboznámil p. Košútovú s rokovacím poriadkom. 
Na základe hlasovania väčšiny poslancov za vystúpenie p. Košútovej na zasadnutí, vystúpila 
p. Košútová a informovala  o svojom probléme v súvislosti s hrdzavou  vodou na ul. 
Petržalská, upozornila na vysokú trávu v okolí bytoviek na sídlisku Juh a poukázala na hlučnú 
a nedisciplinovanú mládež na spomínanom sídlisku. 
 
p. primátor 
- problém v súvislosti s hrdzavou vodou – požiadavku budeme tlmočiť na zasadnutí Valného 
zhromaždenia Podtatranskej vodárenskej spoločnosti , ktoré sa uskutoční dňa 25.5.2009 
- k požiadavke kosenia – realizuje sa 
- hlučná a nedisciplinovaná mládež – požiadavka na príslušníkov MsP – preveriť a venovať 
tomu zvýšenú pozornosť 
 
 
17.Interpelácie   
 
MUDr.Novotný 
 – pýtal sa na možnosť rozšírenie parkoviska pri poliklinike na úkor zelene 
 
Ing. Faix 
- prehodnotíme, v prípade ak sa situácia nezlepší kontrolami zo strany príslušníkov MsP 
- poukázal na možnosť rozšírenia na zdevastovaných, nevyužitých  plochách 
 
 



p. Rochová 
- upozornila na nedostatok parkovacích miest na sídlisku Sever, v tejto súvislosti poukázala 
na parkovanie na zeleni – potrebné poskytnúť občanom príležitosť na parkovanie  
 
Ing.arch.  Figlár  
– poukázal na pravidlá pri interpeláciách - v bode, kde sa hovorí, že  v prvom rade sa 
spomínané požiadavky riešia  na príslušných oddeleniach MsÚ , až v prípade nevyriešenia 
cestou MsÚ sa  predkladajú na rokovaní mestského zastupiteľstva 
 
MUDr. Šoltysová 
 – informovala o liste od p. Ing. Zubala – sťažnosť na opakované rušenie nočného kľudu – 
hotel Legenda – bez odpovede 
 
p. primátor  
– situáciu riešime   
 
Ing. Gnojčáková  
– konštatovala, že nie je pravda, že sa týmto nik nezaoberal, informovala o krokoch 
uskutočnených po doručení  sťažnosti na vedomie hl.  kontrolórke mesta i náčelníkovi MsP 
 
p. Melikant 
 – informoval o riešení problému OS oddelením -  do 8 dní bolo na list odpovedané, tento 
problém riešila aj Komisia na ochranu verejného poriadku, MsP  
- poukázal na 2 pohľady – na jednej strane chceme, aby sa mládež mala kde zabávať – 
lokalita výhodná, na druhej strane jej to nechceme dovoliť – sťažnosti pre rušenie nočného 
kľudu  
 
p. Nevlazla  
- informoval o riešení tejto situácie v  Komisii na ochranu verejného poriadku – komisia 
prijala stanovisko zhodné s listom OS oddelenia, ktorý bol zaslaný p. Zubalovi, je to v riešení, 
monitoruje sa MsP 
 
Ing. Slota 
 – informoval o riešení tejto situácie zo strany MsP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18.Záver   
 
     Na záver rokovania poďakoval p. primátor prítomným za účasť a poprial pekný zvyšok 
dňa. 
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