
M E S T O   K E Ž M A R O K 
 
 

                                                                                             Kežmarok  27.08.2009 
 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.08.2009 

 
Prítomní:   poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:        p. Rochová 
                                  MUDr. Šoltysová 
                                   p. Švedlár 
                                   Mgr. Švirloch  
 Ing. Višňovský 
       
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 
                                    Ing. Ladislav Faix – vedúci odd. ÚP, ŽP a SP MsÚ 
                                    Ing. Milan Slota – náčelník MsP 
                                    Mgr. Gabriela Kantorková – MsKS 
                                    Ing. Slávka Miháliková – Spravbytherm s.r.o. 
                                    Ing. Jozef Krok – Technické služby, s.r.o. 

Mgr. Vladimír Janček – STZ 
PaedDr. Zuzana Dučáková – Stacionár - DSS 
p. Mariana Ošková -  ZUŠ ul. D. Fischera 
Mgr. Juraj Fabis – ZŠ  
Mgr. Halama – ZŠ ul. D. Fischera 
Mgr. Juraj Fabis – ZŠ Nižná brána 
p. Ján Levocký – ZUŠ A. Cígera 
Bc. Želmíra Hanisková – MŠ Cintorínska 
PaedDr. Dušan Tokarčík – CVČ 
Pavol Humeník – Noviny Kežmarok 
MUDr. Štefan Volák 
obvodní lekári 

                                    ostatní hostia  
    p. Jana Rusnáková – zapisovateľka 
 
 
 
 
 
 



Program: 
 
1) Otvorenie     
2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
3) Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

k 27. 08.2009, za kontrolované obdobie roka 2009 a predchádzajúce obdobia 
4) Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

následnými finančnými kontrolami v II. polroku 2008 
5) Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 4/2009 
6) Návrh na vyradenie majetku Mesta Kežmarok 
7) Návrh na vyradenie majetku v správe Správy telovýchovných zariadení mesta Kežmarok 
8) Návrh zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Kežmarok 
9) a) Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty primátora mesta Kežmarok do partnerského 

mesta Lanškroun v dňoch 11-12. 9. 2009                                                                                                                                    
b) Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty primátora mesta Kežmarok do poľského 
mesta Serock v dňoch 4 – 6. 9. 2009  

10) Prerokovanie spolufinancovania projektov: 
      1. Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok     

2. Rekonštrukcia a nadstavba zariadenia pre seniorov  v meste Kežmarok 
11) Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2009 O poskytnutí dotácií z vlastných príjmov mesta na 

podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti 
12) Ochranné pásmo Mestskej pamiatkovej rezervácie (MPR) Kežmarok a nehnuteľné 

kultúrne pamiatky 
13) Návrh na predĺženie lehoty platnosti nájomnej zmluvy na výkon práva poľovníctva 

v poľovnom revíre Kežmarok PZ Zlatá hora Kežmarok 
14) Návrh na prenájom mestského bytu na dobu určitú 
15) Návrh VZN č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto 

služby poskytované v Zariadení pre seniorov v Kežmarku 
16) Návrh VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok 
17) Návrh na prenájom budovy ZŠ a MŠ sv. Kríža v Kežmarku 
18) Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do majetku mesta od Ministerstva obrany SR 
19) Návrh na opravu uznesenia MsZ v Kežmarku 
20) Návrh na zmenu Organizačného poriadku MsÚ 
21) Rôzne 
22) Interpelácie 
23) Záver 
 
 
1. Otvorenie 
 
 Zasadnutie MsZ otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Na úvod privítal 
všetkých prítomných.  
 
- informoval o pozvaní zástupcov Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.  
( ďalej PVPS ) na zasadnutie MsZ vzhľadom k opakovanému problému v súvislosti s kvalitou 
( zafarbením ) vody v rôznych lokalitách mesta Kežmarok  
- privítal zástupcov  PVPS, gen. riaditeľa p. Ing. Tencera a p. Ing. Kovalčíka a odovzdal im  
slovo 
 
 
 



Prítomní poslanci boli oboznámení s dôvodmi zakalovania vo verejnom vodovode v meste 
Kežmarok, riešením tohto stavu, ďalším monitorovaním a odporúčaním zo strany PVPS, 
písomnou i ústnou formou. Prijaté opatrenia boli prediskutované a vysvetlené, prítomným 
bola vysvetlená regulácia cien vodného a stočného, ktorú stanovuje Úrad na reguláciu 
sieťových odvetví a investičné plány spracované na opravu vodovodu na Ľubickej ceste. 
 
P. primátor  poďakoval p. gen. riaditeľovi PVPS Ing. Tencerovi  a p. Ing. Kovalčíkovi za 
účasť a informovanie a konštatoval, že tejto otázke sa budeme naďalej venovať.    
 
V druhej časti diskusie p. primátor informoval prítomných o havarijnom stave v budove 
polikliniky počas víkendu. Privítal p. primára chirur. oddelenia MUDr. Voláka a zároveň 
ospravedlnil riaditeľa nemocnice z neúčasti, zdôvodnil. 
Oboznámil prítomných s listom doručeným obvodnými lekármi,  požiadal  o vyjadrenie  
k listu p. primára MUDr. Voláka a otvoril diskusiu. V diskusii vystúpili MUDr. Volák,  
MUDr. Marko, MUDr. Štec  a MUDr. Bartková,  ktorá požiadala o zvolanie stretnutia 
odbornej lekárskej verejnosti so zástupcami poisťovní. Po diskusii p. primátor navrhol 
prekonzultovať a dohodnúť čas stretnutia odbornej lekárskej verejnosti s riaditeľom 
nemocnice, informoval prítomných o intenzívnych rokovaniach so VšZP, požiadal o prejdenie 
k predloženému  programu rokovaniu.  
 
Navrhol do programu rokovania zaradiť návrh na schválenie zriaďovacej listiny Zariadenia 
opatrovateľskej služby a Zariadenia pre seniorov  
„ Orchidea“ pred bod č. 10 – zdôvodnil. 
 
* hlasovanie za návrh p. primátora – vyššie uvedené  
za:14,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný,  Sabolová, Šišková 
neprítomní: Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Upravený program: 
 

1) Otvorenie     
2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
3) Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 

v Kežmarku k 27. 08.2009, za kontrolované obdobie roka 2009 a predchádzajúce 
obdobia 

4) Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených následnými finančnými kontrolami v II. polroku 2008 

5) Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 4/2009 
6) Návrh na vyradenie majetku Mesta Kežmarok 
7) Návrh na vyradenie majetku v správe Správy telovýchovných zariadení mesta 

Kežmarok 
8) Návrh zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Kežmarok 
9) a) Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty primátora mesta Kežmarok do 

partnerského mesta Lanškroun v dňoch 11-12. 9. 2009                                                                                                                                    
b) Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty primátora mesta Kežmarok do 
poľského mesta Serock v dňoch 4 – 6. 9. 2009  

10) Návrh na schválenie zriaďovacej listiny Zariadenia opatrovateľskej služby   
      a Zariadenia  pre seniorov „ Orchidea“ 



11) Prerokovanie spolufinancovania projektov: 
               1. Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok     

         2. Rekonštrukcia a nadstavba zariadenia pre seniorov  v meste Kežmarok 
12) Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2009 O poskytnutí dotácií z vlastných príjmov mesta 

na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti 
13) Ochranné pásmo Mestskej pamiatkovej rezervácie (MPR) Kežmarok a nehnuteľné 

kultúrne pamiatky 
14) Návrh na predĺženie lehoty platnosti nájomnej zmluvy na výkon práva poľovníctva 

v poľovnom revíre Kežmarok PZ Zlatá hora Kežmarok 
15) Návrh na prenájom mestského bytu na dobu určitú 
16) Návrh VZN č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 

tieto služby poskytované v Zariadení pre seniorov v Kežmarku 
17) Návrh VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok 
18) Návrh na prenájom budovy ZŠ a MŠ sv. Kríža v Kežmarku 
19) Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do majetku mesta od Ministerstva obrany SR 
20) Návrh na opravu uznesenia MsZ v Kežmarku 
21) Návrh na zmenu Organizačného poriadku MsÚ 
22) Rôzne 
23) Interpelácie 
24) Záver 

 
hlasovanie za upravený program rokovania 
za:14,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný,  Sabolová, Šišková 
neprítomní: Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  

 
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Hoffmann, p. Šišková  
hlasovanie za: 12, proti: 0, zdržal sa: 2 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Holopová, Kredátus,  Mačko, Madeja, 
Nevlazla, Novotný,  Sabolová 
zdržali sa: Hoffmann, Šišková 
neprítomní: Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
 - za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. arch. Figlár, p.Nevlazla 
 
- zapisovateľka: Jana Rusnáková 
 
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v 
Kežmarku k 27.8.2009, 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 predložený návrh uznesenia. 
 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 27.8.2009, za kontrolované obdobie 
roka 2009 a predchádzajúce obdobia. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:13,  proti: 0, zdržal sa: 1 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, Madeja, 
Nevlazla, Novotný,  Sabolová, Šišková 
zdržal sa: Gallik 
neprítomní: Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 122/2009. 
 
4. Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov  
zistených následnými finančnými kontrolami v II. polroku 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 informáciu o výsledkoch splnenia 
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnými finančnými 
kontrolami v II. polroku 2008 – zápisnice č. 5/2009 a č. 6/2009, vyplývajúce zo správy č. 
3/2008 a č. 4/2008. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:14,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný,  Sabolová, Šišková 
neprítomní: Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 123/2009. 
 
5. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 4/2009 
 
p. primátor  
- požiadal o vysvetlenie Ing. Karpiša, otvoril k bodu diskusiu 
 
Ing. Karpiš 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mgr. Mačko  
- vyjadril výhrady k zníženiu bežných výdavkov rozpočtových organizácií, konkrétne ZŠ – 
kód programu – prvok 9.2.1., 9.2.2, 9.2.3. -  navrhol ponechať rozpočty  ZŠ 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za návrh p. poslanca Mgr. Mačka - ponechať rozpočty  ZŠ 
 
 
 



* hlasovanie za návrh p. poslanca Mgr. Mačka – vyššie uvedené 
za:5,  proti: 0, zdržal sa: 9 
za: Figlár, Gallik, Holopová, Mačko, Sabolová 
zdržali sa: Anovčinová, Brija, Grohola, Hoffmann, Kredátus,  Madeja, Nevlazla, Novotný,  
Šišková 
neprítomní: Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
* Návrh p. poslanca Mgr. Mačka neprešiel. 
 
Následne prebehlo hlasovanie za predložený návrh uznesenia. 
 

1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok 
pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 4/2009 podľa predložené návrhu. 

2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 39/2009. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 7,  proti: 2, zdržal sa: 5 
za: Anovčinová, Brija, Hoffmann, Kredátus,  Madeja, Nevlazla, Šišková 
proti: Gallik, Mačko 
zdržali sa: Figlár, Grohola, Holopová, Novotný, Sabolová 
neprítomní: Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Predložený návrh uznesenia neprešiel. 
 
6. Návrh na vyradenie majetku Mesta Kežmarok 
 
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 vyradenie telefónnej ústredne s inv. 
číslom 022/815 v obstarávacej cene 5 868,52 € (176 795,- Sk). 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:14,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný,  Sabolová, Šišková 
neprítomní: Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 124/2009. 
 
7. Návrh na vyradenie majetku v správe Správy telovýchovných zariadení mesta 
Kežmarok 
 
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 vyradenie nasledovného majetku 
v správe Správy telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:  

- ochranné sklá v obstarávacej cene 26 223,79 € (790 018,- Sk) ako čiastočné 
vyradenie prekrytia zimného štadióna  s inv. číslom 1c 

- ľadová plocha s inv. č. 1b v obstarávacej cene 81 218,88 €  (2 446 800,- Sk) 
 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:14,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný,  Sabolová, Šišková 
neprítomní: Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 125/2009. 
 
8. Návrh zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Kežmarok 
 
Ing. Karpiš 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Zásady rozpočtového hospodárenia 
Mesta Kežmarok podľa predloženého návrhu. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:14,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný,  Sabolová, Šišková 
neprítomní: Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 126/2009. 
 
9.  
1.Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty primátora mesta Kežmarok do 
partnerského mesta Lanškroun v dňoch 11.-12.9.2009 
2.Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty primátora mesta Kežmarok do poľského 
mesta Serock v dňoch 4.- 6. 9. 2009 
   
Ing. Bodnárová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
p. primátor 
- zdôvodnil účasť na pripravovaných služobných cestách 
 
Ing. Gallik 
 – v súvislosti s krízou požiadal pre budúcnosť prehodnotiť nutnosť zahraničných pracovných 
ciest 
 
PhDr. Kredátus  
– ospravedlnil sa z neúčasti zo zahraničnej pracovnej cesty do poľského mesta Serock, 
zdôvodnil 
 



1. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účasť primátora mesta Kežmarok na 
zahraničnej služobnej ceste do partnerského mesta Lanškroun v dňoch 11.-.12. 
septembra 2009. 
 
2.  
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účasť primátora mesta Kežmarok na 
zahraničnej služobnej ceste do poľského mesta Serock v dňoch 4.-.6. septembra 2009. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:14,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný,  Sabolová, Šišková 
neprítomní: Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 127/2009. 
 
10. Návrh na schválenie zriaďovacej listiny Zariadenia opatrovateľskej služby 
a Zariadenia  pre seniorov „ Orchidea“ 
 
Ing. Perignáth 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:  

a) schvaľuje zriaďovaciu listinu  Zariadenia opatrovateľskej služby a Zariadenia 
pre seniorov  „Orchidea“ podľa predloženého návrhu 

b) poveruje vedením zariadenia Ing. Vieru Hajovskú, vedúcu oddelenia sociálnych 
vecí Mestského úradu v Kežmarku  

 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:14,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný,  Sabolová, Šišková 
neprítomní: Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 128/2009. 
 
11. Prerokovanie spolufinancovania projektov: 
      1. Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok 
      2. Rekonštrukcia a nadstavba zariadenia pre seniorov v Kežmarku 
 
   
Ing. Bodnárová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje: 
1. 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 4.1a -2009/01 za účelom realizácie  
    projektu „ Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok“, ktorého ciele sú  v súlade  
   s platným Územným plánom mesta, Územným  plánom centrálnej mestskej zóny       
   mesta Kežmarok a platným Programom rozvoja mesta Kežmarok pre roky 2008-2013, 



 b) zabezpečenie realizácie projektu mestom Kežmarok  po schválení žiadosti o NFP, 
 c) financovanie projektu vo výške  5 % z celkových oprávnených výdavkov 1 576 437,77         
     eur na projekt, t.j.  vo výške 78 821,89 eur. 
 
2. 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 2.1a -2009/01 za účelom  na  
    realizácie projektu Rekonštrukcia a nadstavba Zariadenia opatrovateľskej služby   
    a Zariadenia pre seniorov Orchidea v Kežmarku, ktorého ciele sú v súlade   
    s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho   
    a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky  2008-2013 
 b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP 
 c) financovanie projektu vo výške  5 % z celkových oprávnených výdavkov  
     947 388,23 eur na projekt, t.j 47 369,50  Eur 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za:14,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, 
Madeja, Nevlazla, Novotný,  Sabolová, Šišková 
neprítomní: Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 129/2009 a č. 130/2009 
 
12. Prerokovanie návrhu VZN č.4/2009 O poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta 
na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti 
                                                
Ing. Bodnárová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania 
a zamestnanosti. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:12,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný,  Sabolová, Šišková 
neprítomní: Figlár, Gallik, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 131/2009. 
 
13. Ochranné pásmo Mestskej pamiatkovej rezervácie (MPR) Kežmarok a nehnuteľné 
kultúrne pamiatky 
 
Ing. Faix 
- informoval o predloženom návrhu a návrh prezentoval 
 
Ing. arch. Figlár 
 – konštatoval, že sa týmto návrhom komisia výstavby zaoberala a informoval o stanovisku 
 



Mestské  zastupiteľstvo v Kežmarku  nesúhlasí  s predloženým  návrhom na vyhlásenie  
ochranného pásma MPR Kežmarok a žiada pri vyhlasovaní akceptovať stanoviská č. j. 
ÚPŽPSP/ 1550 – 002 /2007 – Ke  zo dňa 12.6.2007 a ÚPŽPSP/ 3534 – 002/ 2008 – Ke  zo 
dňa 2.12.2008. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:13,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, Madeja, 
Nevlazla, Novotný,  Sabolová, Šišková 
neprítomní: Gallik, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 132/2009. 
 
14. Návrh na predĺženie lehoty platnosti  nájomnej zmluvy na výkon práva poľovníctva 
v poľovnom revíre Kežmarok –    PZ Zlatá hora  Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v   Kežmarku  s ch v a ľ u j e predĺženie lehoty platnosti 
nájomnej zmluvy na  výkon práva poľovníctva na poľovných pozemkoch mesta na 
území TANAPu  pod Cestou slobody na výmere 1 376 ha,  pre Poľovnícke združenie 
Zlatá hora  Kežmarok, IČO 35508825, na dobu do 31.08. 2019, za cenu  v súlade 
s platným  zákonom o poľovníctve. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:13,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, Madeja, 
Nevlazla, Novotný,  Sabolová, Šišková 
neprítomní: Gallik, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 133/2009. 
 
15. Návrh na prenájom mestského bytu na dobu určitú 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje prenájom bytu pre p. Valériu Gáborovú, 
nar. 06.09.1970, na ul. Dr. Alexandra 16, Kežmarok, na dobu 9 mesiacov od 01. 09. 2009  
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 8, proti:1, zdržal sa: 4 
za: Anovčinová, Brija, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla, Novotný  
proti: Figlár 
zdržali sa: Holopová, Mačko, Sabolová, Šišková 
neprítomní: Gallik, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 134/2009. 
 



16.     Návrh VZN č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 
tieto služby poskytované v Zariadení pre seniorov v Kežmarku 
 
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  VZN č. 2/2009  o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby poskytované v Zariadení pre seniorov 
v Kežmarku. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:13,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, Madeja, 
Nevlazla, Novotný,  Sabolová, Šišková 
neprítomní: Gallik, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 135/2009. 
 
17. Návrh VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok 
 
Ing. Perignáth 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych 
služieb na území mesta Kežmarok. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:13,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, Madeja, 
Nevlazla, Novotný,  Sabolová, Šišková 
neprítomní: Gallik, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 136/2009. 
 
18. Návrh na prenájom budovy ZŠ a MŠ sv. Kríža v Kežmarku 
 
p. primátor  
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje prenájom nehnuteľnosti - budovy 
Základnej školy s materskou školou sv. Kríža na ul. Petržalská 21, Kežmarok, IČO: 
42035724, súp.č. 1313 na parcele 1961/65, k.ú. Ľubica na dobu 20-tich rokov, za cenu 
1EUR/rok.   
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:13,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, Madeja, 
Nevlazla, Novotný,  Sabolová, Šišková 
neprítomní: Gallik, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 



Prijaté uznesenie dostalo č. 137/2009. 
 
19. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do majetku mesta od Ministerstva obrany SR 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje odkúpenie nehnuteľností do majetku 
mesta: sklad s.č.2253 na parcele 1938/24, pozemok parc.č.1938/24 o výmere 1172m2, 
zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc.č.1938/35 o výmere 14m2 – zastavané 
plochy a nádvoria, časť pozemku parc.č.1938/2- geometrickým plánom č.18/2009 
novovytvorená parc.č.1938/37 o výmere 2638m2 zapísané na LV č.1329 v k.ú. Kežmarok 
a  príslušenstvo k vyššie uvedenej stavbe a to: 
- plné ohradné múry inv.č.37 – 169,55m2 
- závodové komunikácie asfaltové inv.č.29 – 2638m2 
- ostatné slaboprúdové káblové vedenie inv.č.44 – 69,80bm 
za cenu stanovenú znaleckým posudkom č.6/2009 zo dňa 21.6.2009 vo výške 150 000,- 
EUR (4 518 900,-SKK) od vlastníka, ktorým je Slovenská Republika – Ministerstvo 
Obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO:30845572.    
(Prepočítané konverzným kurzom 1EUR = 30,1260SKK). 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:13,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, Madeja, 
Nevlazla, Novotný,  Sabolová, Šišková 
neprítomní: Gallik, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 138/2009. 
 
20. Návrh na opravu uznesenia MsZ v Kežmarku 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e  opravu chyby v písaní v uznesení 
č.204/2008 zo dňa 6.11.2008 
 
v bode  a./ ...... text 26,56  € sa nahrádza textom ...........  53,11 €/m2 
 
v bode  b./ ...... text 26,56 € sa nahrádza textom ...........  53,11 €/m2 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:13,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, Madeja, 
Nevlazla, Novotný,  Sabolová, Šišková 
neprítomní: Gallik, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 139/2009. 
 
 



21. Návrh na zmenu Organizačného poriadku MsÚ 
 
Ing. Perignáth 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Organizačného poriadku  
Mestského úradu v Kežmarku podľa predloženého návrhu.    
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:13,  proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus,  Mačko, Madeja, 
Nevlazla, Novotný,  Sabolová, Šišková 
neprítomní: Gallik, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 140/2009. 
 
22. Rôzne 
 
p. primátor 
 – informoval o stretnutí s garantom pre VŠ v Kežmarku  - enormný záujem študentov - 
požiadavka na  prenajatie bývalého pionierskeho domu pre potreby VŠ , požiadal členov 
farskej rady tlmočiť požiadavku na zasadnutí farskej rady, nakoľko je to v jej kompetencii 
 
23. Interpelácie 
  
MUDr. Novotný 
 – informoval sa vzhľadom na nový zákon o športe – kde a komu je možné nahlasovanie 
šport. podujatí  
- tlmočil požiadavku občanov z ul. Michalská - včasné informovanie o odstávke vody 
 
p. primátor 
 -  vysvetlil – športové podujatia nahlásiť p. Ing. Škárovi, odstávky vody – okamžite v  
prípade náhlych porúch, z dôvodu údržby nahlásené včas 
 
Mgr. Holopová 
 – poukázala na odkúpené stavebné pozemky zarastené burinou a bodliakmi a pýtala sa na 
možnosť zaviazať vlastníkov takýchto pozemkov, aby sa o pozemky starali aj mimo obytných 
zón – konkr. lokalita Kamenná baňa 
- tlmočila požiadavku občanov z ul. Gen. Štefánika, ktorí sa pravidelne stretávajú s neochotou 
aktivačných pracovníkov, v súvislosti s neporiadkom v okolí a na detských ihriskách, ktorí 
odmietajú upratať s odôvodnením, že ak tam matky s deťmi sedia, tak by si to mali upratať  
 
p. primátor  
– požiadal náčelníka MsP, aby sa v danej lokalite urobila kontrola nevykášaných pozemkov, 
v súčinnosti s majetkovým odd. urobiť nápravu – vyzvať občanov na odstránenie  
- požiadavku na upratovanie – ul. Gen. Štefánika – budeme tlmočiť p. Hajovskej 
 
 
 
 



Ing. Faix  
– informoval o tom, že na odd. ŽP,SP,ÚP bola podaná informácia o nevykášaní pozemkov,  
oddelenie má k dispozíciu evidenciu, po monitoringu budú následne v pondelok odoslané 
oznámenia  
 
Ing. Grohola 
 – informoval sa, kedy sa môžu dávať návrhy do budúcoročného rozpočtu 
- vyjadril poďakovanie odd. ŽP, SP, ÚP za promtné  riešenie požiadavky ohľadom regulácie 
Ľubického potoka 
- tlmočil požiadavku občanov ohľadom kosenia trávnikov na sídlisku Juh 
- poukázal na 2 objekty ul. Hradná 32 – jeden z nich – v dezolátnom stave - odpady, zápach 
 
Ing. Karpiš 
- vyjadril sa k možnosti podávania návrhov do budúcoročného rozpočtu 
 
p. primátor 
- kosenie na sídlisku Juh - zrealizované 
- spomínaný objekt ul. Hradná - o probléme vieme, v riešení, budeme informovať 
 
PhDr. Sabolová 
 – požiadala o spoluprácu Technické služby v súvislosti s vyprázdňovaním odpadkových 
košov cez víkend + osadenie 2 ďalších košov – ul. Garbiarska pred budovou riaditeľstva SOŠ 
- poukázala aj na vysadávanie bezdomovcov a aktivačných pracovníkov v pracovnom čase 
pred budovou školy na ul. Garbiarska – požiadavka na príslušníkov MsP – monitorovanie - 
hliadkovanie 
 
p. Anovčinová 
- poukázala na  
* chodník popri cirkevnej škole – vylomený kolík – túrovanie áut  
* oprava hojdacieho mosta – Pradiareň 
* odstránenie stromov – Petržalská 11 
* oprava chodníkov na sídlisku Juh 
 
p. primátor 
- chodník popri cirkevnej škole – kolík bude osadený, túrovanie áut – v riešení sMsP 
 
Ing. Faix 
- oprava chodníkov na sídlisku Juh – v pláne, no poukázal na neschválenú zmenu rozpočtu - 
prezentoval plánovanie opráv 
- oprava hojdacieho mosta – v riešení, potrebné napnutie lana, ktoré zabezpečia pracovníci 
Technických služieb 
- odstránenie stromov – potrebné podať žiadosť na odd. ŽP, SP,ÚP MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

 
 
 
 

Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta              prednosta úradu 
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                                                          Ing. arch. Figlár 
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