
M E S T O   K E Ž M A R O K 
 
 

                                                                                             Kežmarok  8.10.2009 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
Prítomní:   poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:        Ing. Martin Gallik  
             Mgr. Ľubomír Mačko 
             p. Katarína Šišková  
                                    
Ďalší prítomní:  Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta 
 Ing. Miroslav Perignáth – prednosta MsÚ 
 Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta 
 Ing. Miroslav Karpiš – vedúci 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 – riaditeľka MsKS 
 Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ, Hradné námestie 
 Mgr. Juraj Fabis – riaditeľ ZŠ, Nižná brána 
 Mgr. Milan Halama – riaditeľ ZŠ, Dr. D. Fischera  
 PaedDr. Dušan Tokarčík – riaditeľ CVČ 
 ostatní hostia 
 zapisovateľka: Zuzana Purschová 
  
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 8.10.2009, za 

kontrolované obdobie roka 2009 a predchádzajúce obdobia 
4. Informácia o výsledku následnej kontroly vykonanej v II. polroku  2009 
5. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 5/2009 
6. Návrh VZN č. 6/2009 mesta Kežmarok, ktorým sa mení VZN č. 2/2008 o určení 

výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školských 
zariadení 

7. Návrh na úpravu nájomného za postúpenia výkonu práva poľovníctva pre Štátne lesy 
Tatranského národného parku 

8. Návrh na schválenie zriaďovacej listiny Denného stacionára 
9. Návrh na kúpu pozemku – Nyéková Eva, Nábrežná č. 2, Kežmarok 
10. Návrh na kúpu pozemku – MUDr. Jozef Jordan, Pod lesom 5, Kežmarok 
11. Zriadenie záložného práva na 18 Bytový dom a pozemok na ul. Weilburská č. 5,7 



12. Súhlas na začatie procesu obstarania zmeny ÚPN obce Kežmarok – Krematórium 
Kežmarok- Jozef Galica, Slavkovská 2408/44, Kežmarok 

13. Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku, Jána Legutkého, Družstevná 
48, Malý Slavkov – schválenie 

14. a) Návrh na predĺženie doby nájomných zmlúv o nájme bytu 
b) Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 

     15.  a) Návrh na zrušenie uznesenia č. 137/2009 – ZŠ a MŠ sv. Kríža, Petržalská 21,   
                Kežmarok 
 b) Návrh na prenájom nehnuteľnosti – ZŠ a MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok  
     16.  a) Návrh na zrušenie uznesenia č. 172/2007 – pozemok Kamenná baňa 
 b) Návrh na odpredaj pozemku v časti Kamenná baňa 
     17.  Návrh na odpredaj bytu na ul. Lanškrounská 9, Kežmarok 
     18.  Návrh na odkúpenie pozemku do majetku mesta – Ladislav Kurilla, Komenského 27,  
            Kežmarok 

19. Návrh na predĺženie prenájmu prevádzkovej budovy na autobusovej stanici s.č. 2314  
       a prenájom pozemku – nástupištia – SAD Poprad, a.s., Wolkerova 466, Poprad 
20. Návrh na odpredaj časti pozemkov v k.ú. Kežmarok – Cibulcová Rozália – ROZANA, 

Hlavné námestie č. 38, Kežmarok 
21. a) Rekonštrukcia mestskej knižnice v meste Kežmarok 

b) Nákup multifunkčných áut na postrekovanie a čistenie a údržbu ciest v Kežmarku 
    22.   Rôzne 
    23.   Interpelácie 
    24.   Záver 
 
 
1. Otvorenie 
 
     Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, 
primátor mesta. Na úvod privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom 
rokovania. 
     Informoval prítomných o schválení projektu Rekonštrukcia a modernizácia Základnej 
školy, Hradné námestie Kežmarok. 
     Doplnil program rokovania o nasledovné materiály: 

- Stanovisko k financovaniu okien – informatívny materiál 
- Návrh na úpravu uznesenia č. 204/2008 – prerokovať v bode Rôzne 
- Zapojenosť mesta Kežmarok do grantových programov v roku 2009 – informatívny 

materiál 
Hlasovanie za predložený program rokovania doplnený v bode Rôzne o Návrh na úpravu 
uznesenia č. 204/2008 
 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0  
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková,  Madeja 
 
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
- do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Boris Švirloch,  Emil Hoffman 
 



hlasovanie za predložený návrh 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0  
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková,  Madeja 
 
- za overovateľov zápisnice boli určení:  Ľudmila Rochová,  Juraj Švedlár 
 
- zapisovateľka:  Zuzana Purschová 
 
 
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 
v Kežmarku k 8.10.2009, za kontrolované obdobie roka 2009 a predchádzajúce obdobia 
 
Ing. Gnojčáková 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 8.10.2009, za kontrolované obdobie  
roka 2009 a predchádzajúce obdobia . 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0  
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková,  Madeja 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 143/2009 
 
 
4. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej  v II. polroku 2009 
 
Ing. Gnojčáková 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti čerpania dotácií z vlastných 
príjmov poskytnutých mestom Kežmarok, podľa VZN mesta, právnickým a fyzickým 
osobám podnikateľom – dotácií poskytnutých na základe rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva Kežmarok na kultúrnu činnosť a dotácií poskytnutých na základe 
rozhodnutia primátora mesta Kežmarok – záznam č. 4/2009, vykonanej na Mestskom 
úrade, Hlavné námestie č. 1, Kežmarok za kontrolované obdobia roka 2008. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0  
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Madeja 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková,   
 
Prijaté uznesenie dostalo č.  144/ 2009 



 
5. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok  2009 rozpočtovým opatrením č. 5/2009 
 
Ing. Karpiš 
- informoval o predloženom návrhu 
- v oblasti školstva je navrhnuté uznesenie o zrušení financovania okien z rezervného fondu 
mesta a je navrhnutá taká úprava, ktorá vráti výšku osobných výdavkov ZŠ v oblasti PK 
štátnej správy na pôvodnú zníženú úroveň, výmena okien bude klasifikovaná ako bežný 
výdavok ZŠ Nižná brána  
 
p. primátor 
- dohodli sme sa s firmou Chemstav, že časť finančných prostriedkov týkajúcich sa výmeny 
okien na ZŠ bude hradená tento rok a zvyšok uhradíme budúci rok, táto predložená zmena 
rozpočtu sa nedotkne platov pre učiteľov 
 
p. Rochová 
- informovala sa, ako sa predložená zmena dotkne originálnych kompetencií  

 
Ing. Kroková 
- originálne kompetencie tak, ako boli prerozdelené na začiatku kal. roka budú podľa tohto 
návrhu upravené tak, že tá časť, ktorá bola vyčlenená na financovanie okien bude vrátená  do 
originálnych kompetencii a použitá na dofinancovanie ako na prevádzku a osobné výdaje 
v MŠ, ZUŠ, CVČ 
 
Ing. arch. Figlár 
- čiže školám sa nezoberie nič? 
 
Ing. Karpiš 
- školám sa zoberie z vecných výdavkov ( opravy, údržba) 
 
Ing. arch. Figlár 
- nebude to potom školám chýbať? 
 
p. primátor 
- určitým spôsobom to bude školám chýbať 
 
PhDr. Sabolová 
- tlmočila svoj názor k predloženému návrhu, prirovnala túto situáciu k strednému školstvu, 
nezdá sa jej navrhované  riešenie celkom správne 
 
p. prednosta 
- Prešovský samosprávny kraj nerozdeľuje 100 %  na prevádzkové náklady pre stredné  školy, 
časť peňazí zoberie a dá iným školám 
 
Ing. Višňovský 
- vyjadril svoj názor k predloženému návrhu, nie je dobre ak sa robia rozdiely medzi školami, 
netreba podliehať emóciám 
 
 
 



p. primátor 
- mala by tu byť kolegialita medzi učiteľmi všetkých škôl, nielen základnými ale aj 
materskými, učitelia v MŠ vykonávajú náročnú prácu, majú obrovskú zodpovednosť 
 
Poslanci po všeobecnom súhlase udelili slovo p. riaditeľovi Mgr. Halamovi 
 
Mgr. Halama 
- žiadne emócie  z našej strany tu nie sú  
- my máme schválený rozpočet na rok 2009 vo výške 1 132 236 Eur, stále nám chýba cca 50  
   tis. Eur 
- určite tu nejde o súboj medzi školami, myslím si však, že ak sa niečo opravuje, buduje, malo  
  by sa ísť len do takého rozsahu, na aký máme 
 
p. primátor 
- na mim. zasadnutí MsZ bolo emócií dosť 
- výmena okien na vašej škole bola hradená aj z peňazí úradu 
- učitelia dostali zavadzajúce údaje 
 
Poslanci po všeobecnom súhlase udelili slovo p. riaditeľovi  Mgr. Fabisovi 
 
Mgr. Fabis 
-  prehlásil, že peniaze, ktoré budú ušetrené v budúcich rokoch  z dôvodu tejto rekonštrukcie, 
budú vrátené tým školám, ktoré im teraz pomohli a požičali im 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje vyfinancovanie okien v celkovej výške 
208 483 eur z rezervného fondu mesta. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre 
rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 5/2009 podľa predloženého návrhu. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu  
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 2  
za: Anovčinová, Brija,  Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švirloch, Višňovský, Madeja 
zdržal sa: Figlár, Švedlár 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková,   
 
Prijaté uznesenia dostali č. 145/2009 a č. 146/2009 
 
 
6. Návrh VZN č. 6/2009 mesta Kežmarok, ktorým sa mení VZN č. 2/2008 o určení výšky 
príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení 
 
Ing. Kroková 
- informovala o predloženom návrhu 
 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje VZN č. 6/2009 mesta Kežmarok, ktorým 
sa mení VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej 
umeleckej školy a školských zariadení. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0  
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Madeja 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková,   
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 147/2009  
 
7. Návrh na úpravu nájomného za postúpenie výkonu práva poľovníctva pre Štátne lesy 
Tatranského národného parku 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nájomné za postúpenie výkonu práva 
poľovníctva na poľovných pozemkoch Mesta Kežmarok na území TANAP-u nad Cestou 
slobody pre nájomcu Štátne lesy Tatranská Lomnica, príspevková organizácia zriadená 
rozhodnutím MP SR čís. 3610/187/1994-100 zo dňa 22.12.1994, IČO: 31966977, vo výške  
1 141,40 € za rok ( 34 385,82 Sk/rok). 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0  
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Madeja 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková,   
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 148/2009 
 
8. Návrh na schválenie zriaďovacej listiny Denného stacionára 
 
p. prednosta 
- informoval o  predloženom návrhu 
- v súvislosti s novým zákonom o sociálnych službách nám vyplýva povinnosť toto zariadenie  
   financovať z rozpočtu mesta, keďže ide o dennú starostlivosť bez pobytu, nie o pobytové  
   zariadenie 
- zo zákona nie sme povinní nové zariadenie zriadiť, ale ak sme takéto zariadenie mali pred  
   prijatím tohto nového zákona, sme povinní ho naďalej prevádzkovať, nemôžeme ho zrušiť, 
- v našom zariadení máme aj klientov z iných obcí, ak budú naďalej navštevovať naše  
  zariadenie, je príslušná obec povinná nám prispievať do výšky ekonomicky oprávnených  
   nákladov 
  
p. primátor 
- zrušiť toto zariadenie nemôžeme, prevádzkovať toto zariadenie musíme, peniaze 
nedostaneme 
 
 



 
PhDr. Kredátus 
- nie je možné formou dotácie z Prešovského samosprávneho kraja  získať fin. prostriedky na 
toto zariadenie? 
 
p. prednosta 
-  dotácia je možná, PSK má VZN o dotáciách,  ale dnes sa nevie, akú výšku v rozpočte 
schváli nové zastupiteľstvo na dotácie pre sociálnu oblasť a či vôbec nejakú výšku schvália 
 
MUDr. Novotný 
- nebolo by výhodnejšie to zastrešiť pod nejaký právnický subjekt? 
 
p. prednosta 
- je to jedná z možnosti riešenia, rokovali sme s riaditeľkou zariadenia, nie je za to, aby to 
bolo súkromné zariadenie,  ak by vzniklo súkromné zariadenie, tak by to mohlo  byť 
financované z rozpočtu PSK 
 
p. Nevlazla 
- je potrebné povedať, že sme povinní toto zariadenie zachovať, ale zo zákona nevyplývajú 
sankcie za to, ak ho nebudeme prevádzkovať 
 
p. prednosta 
-zákon sankcie neurčuje, ale je úrad, ktorý vykonáva kontrolu nad tým 
 
Ing. Gnojčáková 
- ja tvrdím, že to nemusíme prevádzkovať, priestory kde je umiestnené toto zariadenie nie sú 
naše, patria štátu, aj s týmto bude problém 
 
p. Brija 
- bolo povedané, že naše zariadenie navštevujú aj z iných obcí, majú tieto obce zákonnú 
povinnosť prispievať na  činnosť zariadenia 
 
p. prednosta 
- ak obec nemôže toto zariadenie zriadiť, je povinná využiť najbližšie zariadenie a prispievať 
na činnosť 
 
p. Brija 
- a čo v prípade, keď obec nebude mať z čoho platiť? 
 
p. primátor 
- je možné pripraviť opatrenia, ktorými by sa to zamedzilo 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku: 

a) schvaľuje zriaďovaciu listinu Denného stacionára „Korytnačka“ podľa 
predloženého návrhu 

b) poveruje vedením Denného stacionára PaedDr. Zuzanu Dučákovú, riaditeľku 
Stacionára – Domova sociálnych služieb pre deti s postihnutím a Domova 
sociálnych služieb pre dospelých v Kežmarku. 



 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0  
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Madeja 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková,   
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 149/2009 
 
9. Návrh na kúpu pozemku – Nyékiová Eva, Nábrežná č. 2, Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
p. primátor 
- navrhuje bod č. 9 a bod č 10 prerokovať spolu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odkúpenie pozemku KN-E 859/1 
o výmere 367 m2 k.ú. Kežmarok do majetku Mesta Kežmarok z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania miestnej komunikácie od Evy Nyékiovej, bytom 
Nábrežná 2, Kežmarok za cenu 6,53 EUR/m2 (konv. kurz:  1€ = 30,1260 Sk). 
 
 
 
10. Návrh na kúpu pozemku – MVDr. Jozef Jordan, Pod lesom 5, Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 69/2007, 56/2008 (MVDr. Jozef 
Jordán – Kežmarok) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odkúpenie pozemku KN-E 5036/10- orná 
pôda o výmere 734 m2 k.ú. Kežmarok do majetku mesta Kežmarok z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania miestnej komunikácie ul. J. Chalúpku od MVDr. 
Jozefa Jordana, bytom Pod lesom 5, Kežmarok za cenu 6,53 €/m2 (konv. kurz: 1 € = 
30,1260 Sk). 
 
Hlasovanie za predložené návrhy uznesení 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0  
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Madeja 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková,  Novotný 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 150/2009, č. 151/2009 a č. 152/2009 
 
 
 
 
 



11. Zriadenie záložného práva na 18 Bytový dom a pozemok na ul. Weilburská č. 5,7 
súpisné číslo 2442 na p.č. KN-C 668/62, Kežmarok v prospech ŠFRB Bratislava 
 
Ing. Faix 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zriadením záložného práva a práva 
postavenia prednostného veriteľa na zabezpečenie povinnosti záložcu – Mesta 
Kežmarok – zabezpečenie pohľadávky úveru na základe zmluvy č. 703/1480/2007, 
v prospech záložného veriteľa – Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04  
Bratislava 37, na nehnuteľnosť: 

1. „Bytový dom“ na ul. Weilburská č. 5,7 súpisné číslo 2442 na pozemku p.č. KN-C 
668/62 v k.ú. Kežmarok 

2. Pozemok p.č. KN-C 668/62 o výmere 331 m2 vedený ako zastavaná plocha 
a nádvorie v k.ú. Kežmarok 

Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1 pre obce a k.ú. Kežmarok, ktorých výlučným 
vlastníkom je záložca – Mesto Kežmarok. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 14,  proti: 0, zdržal sa: 0  
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffman, Kredátus,  Nevlazla, Rochová, Sabolová,  
      Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Madeja 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková, Holopová, Novotný  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 153/2009 
 
 
12. Jozef Galica, Slavkovská 2408/44, Kežmarok „Krematórium Kežmarok“ súhlas na 
začatie procesu obstarania zmeny ÚPN obce Kežmarok 
 
Ing. Faix 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so začatím procesu obstarania zmeny 
Územného plánu obce Kežmarok na zmenu funkčného využitia pozemkov p.č.  5633/ 1 a 
5632/2 z plôch pre priemysel, šport a zeleň na plochy občianskej vybavenosti  - pre 
umiestnenie a realizáciu stavby Krematória v Kežmarku na náklady žiadateľa. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0  
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Madeja 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková,   
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 154/2009 
 
 
 



13. Zmena územného plánu obce Kežmarok – Skládka štrkopieskov v lokalite pri 
Slavkovskom potoku Jána Legutkého, Družstevná 48, Malý Slavkov – schválenie 
 
Ing. Faix 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
I. prerokovalo 
 
v zmysle § 11 ods.4 písm. c a g zákona č 369/1990 Zb. návrh Zmeny ÚPN obce 
Kežmarok – Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku Jána Legutkého , 
Družstevná 48, Malý Slavkov 
 
II. berie na vedomie 
 
II. 1 správu o prerokovaní návrhu Zmeny ÚPN obce Kežmarok – Skládka štrkopieskov     
        v lokalite pri Slavkovskom potoku, Jána Legutkého , Družstevná 48, Malý Slavkov 
II.2 schválený návrh Zmeny ÚPN obce Kežmarok – Skládka štrkopieskov v lokalite pri  
       Slavkovskom potoku  je v určenom rozsahu záväzným a smerným podkladom pre  
       vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie 
II.3 výsledok preskúmania návrhu Zmeny ÚPN obce  Kežmarok – Skládka štrkopieskov  
       v lokalite pri Slavkovskom potoku, Jána Legutkého, Družstevná 48, Malý Slavkov –  
      Krajským stavebným úradom v Prešove, ako príslušným orgánom územného  
      plánovania 
 
III. súhlasí 
 
III.1 s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia  
        prerokovania návrhu Zmeny ÚPN obce Kežmarok – Skládka štrkopieskov  
        v lokalite pri Slavkovskom potoku 
 
IV. schvaľuje 
 
IV.1  návrh Zmeny ÚPN obce Kežmarok – Skládka štrkopieskov v lokalite pri  
         Slavkovskom potoku 
IV.2 Všeobecné záväzne nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2009 zo dňa 08.10.2009,  
         ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny ÚPN obce Kežmarok – Skládka  
         štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku 
 
V. ukladá 
 
V.1 zverejniť záväznú časť Zmeny ÚPN obce Kežmarok – Skládka štrkopieskov  
       v lokalite pri Slavkovskom potoku vyvesením na úradnej tabuli mesta obvyklým  
       spôsobom po dobu 30 dní a doručením dotknutým orgánom 
 
        Zodpovední: Ing. Ladislav Faix 
          vedúci OÚPŽPSP 
          Ing. Eva Kelbelová 
 



V.2 vyhotoviť registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení Zmeny ÚPN obce  
      Kežmarok – Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku a doručiť  
      MVARR SR 
        Zodpovedný: Ing. Eva Kelbelová 
 
V.3 Zmenu ÚPN obce Kežmarok – Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom  
       potoku, po opatrení schvaľovacou doložkou zaslať spolu s výpisom z uznesenia MsZ  
       na spoločný stavebný úrad a Krajský stavebný úrad v Prešove. 

 
Zodpovedný: Ing. Eva Kelbelová 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0  
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Madeja 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková,   
 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 155/2009 
 
 
14. A/ Návrh na predĺženie doby nájomných zmlúv o nájme bytov 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie doby nájomnej zmluvy 
o nájme bytov uvedeným nájomcom: 
 
1.   Božena Vidová   Gen. Štefánika 14/5 
2.   Eva Martonová   Gen. Štefánika 14/6 
3.   Vladimír Tomaškovič  Gen. Štefánika 14/26 
4.   Michal Zatkovský  Košická 12/2 
5.   Karel Knop   Košická 3/1 
6.   Beáta Németková   Košická 3/2 
7.   Anna Bolešová   Košická 3/3 
8.   Jaroslav Hocher   Košická 3/4 
9.   František Slanina  Košická 3/5 
10. Anna Ribovičová  Košická 3/6 
11. Ľubomír Marcinek  Košická 3/7 
12. Matej Vernarský  Košická 3/8 
13. Elena Hlaváčová Bc.  Košická 3/9 
14. Dagmar Kendiová  Košická 1/10 
15. Peter Šiška   Košická 1/12 
16. Jana Rusnáková   Košická 1/13 
17. Gregor Paštéka MVDr.  Košická 1/15 
18. Ondrej Eliáš Ing.  Košická 1/16 
19. Peter Garančovský  Košická 1/17 
20. Miroslava Sisková Ing.  Košická 1/18 
21. Pavol Piatra   Košická 1/19 
22. Peter Šterbák MUDr.  Košická 1/21 



23. Peter Blaho Ing.   Košická 1/22 
24. Stanislav Ludrovský  Košická 1/23 
 
Nájomcom na ul. Gen. Štefánika č. 14 v Kežmarku na dobu jedného roka. Nájomcovi 
Michalovi Zatkovskému predĺženie doby nájmu do 31.01.2012. Nájomcom na ulici 
Košická 1,3 predĺženie doby nájmu do 31.10.2012. Nájomcovi Petrovi Vidovi 
neschvaľuje predĺženie doby nájmu. 
 
 
14. B/  Návrh na uzavretie zmluvy o nájme bytu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
č. 28 na ulici Košická 10 v Kežmarku so žiadateľkou Evou Dlugošovou, Gen. Štefánika 
38, Kežmarok. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu  
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0  
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Madeja 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková,   
 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 156/2009 a č.  157/2009 
 
15. A/  Návrh na zrušenie uznesenia  MsZ č. 137/2009 – ZŠ a MŠ sv. Kríža, Petržalská 
21, Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 137/2009 zo dňa 27.08.2009 – 
prenájom budovy ZŠ a MŠ sv. Kríža. 
 
15. B/  Návrh na prenájom pozemkov a budovy ZŠ a MŠ  sv. Kríža, Petržalská 21, 
Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
rozhoduje 
 
v zmysle § 9 a ods. 9 písm c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že prenájom nehnuteľností – budovy 
Základnej školy s materskou školou sv. Kríža a pozemku KN-C 1989/9 o výmere 326 m2 
pod budovou školy súp. č. 1313, k.ú. Ľubica na ul. Petržalská 21, Kežmarok, IČO: 
42035724, na dobu 20 rokov, za cenu 1 EUR/rok je prípad hodný osobitného zreteľa, 
 



schvaľuje 
prenájom objektu školy súp. č. 1313 na pozemkoch KN-C 1961/65 a KN-C 1989/9, k.ú. 
Ľubica na ul. Petržalská 21, Kežmarok na dobu 20 rokov, za cenu 1 EUR/rok 
a prenájom pozemku KN-C 1989/9 o výmere 326 m2 pod budovou školy súp. č. 1313, 
k.ú. Ľubica, na dobu 20 rokov, za cenu 1 EUR/rok pre Základnú školu s materskou 
školou sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok, IČO: 42035721. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu  
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0  
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová,  Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Madeja 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková, Sabolová  
 
 
Prijaté uznesenia dostali č.  158/2009 a č.  159/2009 
 
16. A/  Návrh na zrušenie uznesenia č. 172/2007 – pozemok Kamenná baňa 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 172/2007 – odpredaj pozemku 
KN-C 3296/95 
 
16. B/  Návrh na odpredaj pozemku z majetku mesta – časť Kamenná baňa 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj pozemku z majetku mesta  
KN-C 3296/95 o výmere 640 m2, k.ú. Kežmarok formou verejnej obchodnej súťaže. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu  
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0  
za: Anovčinová, Brija, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Madeja 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková,  Sabolová, Figlár 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 160/2009 a č. 161/2009 
 
 
17. Návrh na odpredaj bytu na ul. Lanškrounská 9, Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj mestského 3-izbového bytu č. 
46 s príslušenstvom t.j. predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, balkón I. kategórie na VIII. 
poschodí, na ul. Lanškrounská 9, Kežmarok formou verejnej obchodnej súťaže. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0  



za: Anovčinová, Brija, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Madeja 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková, Sabolová, Figlár  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 162/2009 
 
 
18. Návrh na odkúpenie pozemku do majetku mesta Kežmarok – Ladislav Kurilla, 
Komenského 27, Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odkúpenie pozemku KN-E 1-2344/2 
o výmere 132 m2, k.ú. Kežmarok do  majetku mesta Kežmarok z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností za cenu 6,35 EUR/m2 ( 196,72 Sk/m2) 
od vlastníka pozemku, ktorým je Ladislav Kurilla, bytom Komenského 27, Kežmarok. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0  
za: Anovčinová, Brija, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Madeja 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková, Figlár  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 163/2009 
 
 
19. Návrh na predĺženie prenájmu prevádzkovej budovy na autobusovej stanici s.č. 2314 
a prenájom pozemku – nástupištia – SAD Poprad, a.s. Wolkerova 466, Poprad 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mgr. Švirloch 
- je potrebné rázne pripomenúť vedeniu SAD, aby sa starala o čistotu na autobusovej zástavke 
 
p. primátor 
- riešime to 
 
Ing.  Perignáthová 
- rokujeme s nimi, ich stanovisko je také, že by chceli zabezpečiť čistotu na autobusovej 
zástavke,  ale že nemajú na to peniaze,  hospodársky výsledok  je  strata 
 
Mgr. Holopová 
- je to taká jedná zo vstupných brán do mesta, je tam špina, prach,  
 
p. primátor 
- budeme sa snažiť prijať ďalšie opatrenia, aby sa tam udržiavala čistota 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia 



 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
rozhoduje  
v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že prenájom objektu čs. 2314 – prevádzkovej 
budovy autobusovej stanice na pozemku p.č. KN-C 1663/7 a stavby AS na pozemku p.č. 
1663/2 k.ú. Kežmarok pre Slovenskú autobusovú dopravu Poprad, a.s. Wolkerova 466, 
Poprad, IČO 36 479 560 je prípadom hodným osobitného zreteľa, 
 
schvaľuje 
prenájom  objektu čs. 2314 – prevádzkovej budovy autobusovej stanice s výnimkou 
miestnosti č. 2, na pozemku p.č. KN-C 1663/7 a stavby AS na pozemku p.č. 1663/2 k.ú. 
Kežmarok pre Slovenskú autobusovú dopravu Poprad, a.s. Wolkerova 466, Poprad, 
IČO 36 479 560, za cenu 1000 € /rok ( konverzný kurz je: 1 € = 30,1260 Sk, t.j. 30 126 
Sk/rok), na obdobie dvoch rokov. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu  
za: 15 proti: 0, zdržal sa: 0  
za: Anovčinová, Brija, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Madeja 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková, Figlár  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 164/2009 
 
 
20. Návrh na odpredaj časti pozemkov v k.ú. Kežmarok – Cibulcová Rozália – 
ROZANA, Hlavné námestie č. 38, Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
p. primátor 
- myslím si , že táto cena je trošku  nadsadená, jedná sa o  plochu, ktorá slúži na zásobovanie 
predajne,  nebude tam ešte plynová prípojka? 
 
Ing. Faix 
- táto plocha slúži ako príjazd k predajni, územný plán centrálnej mestskej zóny vylúčil inú 
stavbu, plynová prípojka by mala ísť mimo tento pozemok 
 
p. Švedlár 
- nemôže sa stať, že ak my mu to predáme, rozšíri si skladové priestory ? 
 
Ing. Faix 
- platia tu určité zásady, podmienky stavebného úradu, pokiaľ vznikne zo strany majiteľa 
nejaká požiadavka, bude to aj tak posudzovať mesto, stavebný úrad 
 
 
 



p. Nevlazla 
- ide o príjazdovú cestu, predtým bola cena 75O, Sk, vtedy sme im to nepredali, tak 
navrhujem aby sme im to predali za zníženú cenu  
 
p. primátor 
- navrhujem, aby sa to predalo za cenu 40 Eur 
 
Ing.  Grohola 
- súhlasí s návrhom p. primátora, v minulosti sa bral do úvahy názor obyvateľov 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za odpredaj časti pozemku za cenu 40 Eur/m2 
 
Hlasovanie za predložený návrh 
Za: 14, zdržal sa: 1, proti: 0 
za: Anovčinová, Brija,  Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Višňovský, Madeja 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková,  Figlár 
zdržal sa: Švirloch 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 8 pism. b) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odpredaj časti pozemku KN-C p.č. 
588/2 zast. pl. a nádv., diel 5 o výmere 78 m2 pričlenených k parcele KN-C 588/1 a časti 
pozemku KN-E p.č. 24/2 zast. pl. a nádv., diel 1 o výmere 4 m2, pričlenený k pozemku 
p.č. KN-C 586 a diel 2 o výmere 98 m2 pričlenený k pozemku p.č. KN-C 588/1, k.ú. 
Kežmarok, pre Rozáliu Cibulcovú – ROZANA, Hlavné námestie č. 38, Kežmarok za 
cenu 40 €/m2 (konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk, t.j. 1 205 Sk/m2). 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia doplnený o cenu 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Madeja 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková,  Figlár 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 165/2009 
 
21.  Prerokovanie spolufinancovania projektov: 
 
1. Rekonštrukcia mestskej knižnice v meste Kežmarok 
2. Nákup multifunkčných aut na postrekovanie a čistenie a údržbu ciest v Kežmarku 
 
Ing. Bodnárová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Vzhľadom k tomu, že nebola upresnená výška oprávnených výdavkov na projekt, p. primátor 
stiahol tento materiál z rokovania. 
 
 
 
 



22. Rôzne 
 
A)  Návrh na úpravu podmienok – Hrivis dealing, s.r.o. – Galvániho 7/D - Bratislava 
(úprava podmienok uznesenia MsZ č. 166/2008) 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Ing. Faix 
- informoval o riešení terajších križovatiek v meste (križovatky pri Bille, evanjelickom 
kostole budú riešené svetelnou signalizáciou, križovatka pri futbalovom štadióne bude riešená 
ako okružná križovatka) 
 
Mgr. Švirloch 
- pýtal sa kedy sa začne s úpravou týchto križovatiek, a o aký konkrétny obchodný reťazec 
pôjde 
 
p. primátor 
-  s úpravou križovatiek sa začne budúci rok a pôjde o Kaufland 
 
Ing. Faix 
- navrhol upresniť predložený návrh uznesenia 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia upresnený Ing. Faixom 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje úpravu podmienok uvedených v uznesení 
č. 166/2008 zo dňa 9.10.2008 pre kupujúceho Hrivis dealing s r.o. nasledovne: 
 
Hrivis dealing, s.r.o. Bratislava zabezpečí: 

- preložku kanalizácie DN 1000 mimo odpredávaný pozemok, 
- financovanie svetelnej križovatky ciest I/67 a II/536 (pri ev. kostole) a okružnej 

križovatky ciest II/536 a miestnej komunikácie ul. Trhovište, Gen. Štefánika (pri 
fut. štadióne) v Kežmarku. Financovanie zahŕňa prípravu a realizáciu stavieb 
v rozsahu:služby (projektová dokumentácia, inžinierska činnosť, autorský dozor, 
odborný  stavebný dozor )vo výške podľa  výsledkov verejnej súťaže a realizácia 
výstavby križovatiek vo výške podľa rozpočtu, ktorý bude súčasťou projektovej  

      dokumentácie stavieb. 
 
Hlasovanie za doplnený návrh uznesenia 
Za: 14, proti:0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija,  Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Madeja 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková,  Figlár, Novotný 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 166/2009 

 
 
  
 
 



B/  Návrh na výpožičku časti zimného štadióna v Kežmarku SKI PARK Mestský 
hokejový klub Kežmarok, s.r.o. 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 
258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
že výpožička časti objektu Zimného štadióna v Kežmarku  pre SKI PARK Mestský 
hokejový klub Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, 
 
schvaľuje výpožičku časti zimného štadióna na ul. Trhovište, Kežmarok podľa 
predloženého návrhu: 
Ľadovú (hraciu) plochu o výmere 1 752 m2 v rozsahu podľa dohodnutého týždenného 
programu – rozpisu tréningových hodín a zápasov, v rozsahu podľa harmonogramu 
prác – najviac v rozsahu 50 hodín týždenne  
 
a/  
Šatne a sociálne priestory v nasledovnom rozsahu: 
miestnosť č. 4 o výmere 26,80 m2 
miestnosť č. 5 o výmere 34,17 m2 
miestnosť č. 6 o výmere 33,40 m2 
miestnosť č. 7 o výmere 50,63 m2 
miestnosť č. 8 o výmere 57,25 m2 
miestnosť č. 9 o výmere 26,75 m2, na prízemí haly zimného štadióna 
miestnosť č. 10 o výmere 40 m2 
miestnosť č. 11 o výmere 42,75 m2 na prízemí haly zimného štadióna 
b/  
posilňovňu č. 32 o výmere 22,50 m2 na prízemí zimného štadióna 
c/ brusiareň č. 5 o výmere 5,32 m2, na prízemí haly zimného štadióna 
d/dve kancelárie o výmere 32,46 m2 a 30,84 m2 situované na poschodí haly zimného 
štadióna 
na dobu určitú do 31.03.2011 ( okrem obdobia od 01.04.2010 do 30.06.2010, kedy je 
zimný štadión zatvorený z dôvodu údržby), pre SKI PARK Mestský hokejový klub 
Kežmarok, s.r.o. IČO 36657662 
 
 
C/ Návrh na výpožičku časti zimného štadióna v Kežmarku – Mestský hokejový klub 
Kežmarok, o.z. Trhovište 4, 060 01  Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 
258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
že výpožička časti objektu Zimného štadióna v Kežmarku  pre Mestský hokejový klub 
Kežmarok, o.z.  je prípadom hodným osobitného zreteľa, 
 



  
schvaľuje výpožičku časti zimného štadióna na ul. Trhovište, Kežmarok podľa 
predloženého návrhu: 
 
ľadovú (hraciu) plochu o výmere 1 752 m2 v rozsahu podľa dohodnutého týždenného 
programu – rozpisu tréningových hodín a zápasov, v rozsahu podľa harmonogramu 
prác. 
a/ 
Šatne a sociálne priestory v nasledovnom rozsahu: 
miestnosť č. 4 o výmere 26,80 m2, 
miestnosť č. 5 o výmere 34,17 m2, 
miestnosť č. 6 o výmere 33,40 m2, 
miestnosť č. 7 o výmere 50,63 m2, 
miestnosť č. 8 o výmere 57,25 m2, 
miestnosť č. 9 o výmere 26,75 m2, na prízemí haly zimného štadióna 
b/ posilňovňu č. 32 o výmere 22,50  m2 na prízemí zimného štadióna 
c/ sklad č. 8 o výmere 4,03  m2 na prízemí zimného štadióna 
d/ dve kancelárie  o výmere 32,46 m2 a 30,84 m2 situované na poschodí haly zimného 
štadióna 
do 31.03.2011 ( okrem obdobia od 01.04.2010 do 30.06.2010 kedy je zimný štadión 
zatvorený z dôvodu údržby), pre Mestský hokejový klub Kežmarok, o.z., Trhovište č 4, 
060 01  Kežmarok, IČO 37 790013. 
 
Hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Madeja 
Neprítomný: Gallik, Mačko, Šišková,  Figlár 
 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 167/2009 a 168/2009 
 
 
D/ Návrh na úpravu uznesenia  204/2008 
 
Ing. Perignáthová 
-informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 204/2008, písm. b- odkúpenie 
pozemkov od HRIVIS dealing, s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odkúpenie časti pozemku KN-E 5021, 
k.ú. Kežmarok  a to geometrickým plánom novovytvorené parcely KN-C 670/60 
o výmere 100 m2, KN-C 670/68 o výmere 2237 m2 a KN-C 803/51 o výmere 1186 m2, 
k.ú.  Kežmarok od vlastníka spoločnosť HRIVIS group, s.r.o., Galvániho 7/D, 
Bratislava, IČO 35727403, za cenu 53,11 EUR/m2 bez DPH (1600,-Sk/m2 bez DPH, 
konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk). 
 
Hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu: 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
 



za: Anovčinová, Brija, Grohola, Hoffman, Holopová, Kredátus,  Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Madeja 
neprítomní: Gallik, Mačko, Šišková,  Figlár 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 169/2009 a č.  170/2009 
 
 
V bode Rôzne p. primátor informoval prítomných o  zasadnutí slávnostného mestského 
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 20.10.2009 pri príležitosti osláv 740. výročia udelenia 
mestských práv Kežmarku. Požiadal jednotlivé komisie, aby na svojich zasadnutiach navrhli, 
komu budú odovzdané ocenenia počas slávnostného zastupiteľstva 
 
 
23. Interpelácie 
 
p. primátor 
- dostali sme písomnú interpeláciu od p. poslanca Madeju, kde sa p. poslanec pýtal na spôsob 
riešenia priestorov kostolného námestia (či dôjde k úprave a v akom termíne) a tlmočil 
pripomienky týkajúce sa komunikácie na ul. Sihoť a ul. Cintorínska 
 
Ing. Faix 
- čo sa týka rekonštrukcie kostolného námestia, naše odd. začalo s prípravou, aby v budúcom 
roku prebehla jeho rekonštrukcia – predlaždenie   pôvodným materiálom, neuvažujeme o inej 
povrchovej úprave, dôjde aj k zmene dopravného značenia v tejto oblasti, aby sa odbremenili 
uličky od parkovania áut 
- uvažujeme o výstavbe dvoch nových parkovísk – pri hrade a na ul. Garbiarska 
- čo sa týka komunikácie na ul. Sihoť – bola vykonaná oprava chodníka 
  
MUDr. Novotný 
- bol som oslovený p. Ing. Pavažayovou, ktorá poukázala na  akútny nedostatok parkovacích 
miest na ul. Severná, vodiči, ktorí parkujú na zeleni ( z dôvodu nedostatku park. miest) sú 
sankcionovaní MsP,  pýta sa, či sa nedá dať nejaké embargo na pokuty ,pokiaľ sa nevyrieši 
táto situácia 
 
p. primátor 
- budeme to riešiť 
 
Mgr. Švirloch 
- čo sa týka toho embarga na pokuty – je to možné? 
 
Ing. Slota 
- môžem dať pokyn, aby policajti boli trochu tolerantnejší a nedávali týmto občanom pokuty, 
ak nebude vozidlo zaparkované všetkými kolesami na tráve, tak to nebudeme riešiť 
blokovými pokutami 
 
Ing. Faix 
- začíname s realizáciou  nového parkoviska pri materskej škole na Severe, rozšíria sa 
parkoviská 
 
 



Mgr. Švirloch 
- poukázal na potrebu opravy kanála za materskou školou pri trafostanici? 
 
Ing. Faix 
- pôjdeme sa na to pozrieť 
 
p. Nevlazla 
- pri Bille mala byť svetelná križovatka, prečo tá križovatka nie je ešte zrealizovaná 
- ako je to s Kežmarskou chatou? 
- poukázal na rozbité chodníky, zničené cesty v našom regióne vo Vysokých Tatrách 
 
Ing. Perignáthová 
-  čo sa týka situácie ohľadom Kežmarskej chaty, nie sú veci uzavreté nejakými 
rozhodnutiami, sú len návrhy, chata je už súčasťou územného plánu, ďalšie kroky zatiaľ 
nemôžeme uskutočniť, tento územný plán musí byť najprv schválený MsZ 
 
p. primátor 
- ak sa schváli územný plán, je mojim zámyslom, aby sa oslovili ľudia, ktorí majú o výstavbu 
chaty  záujem, a vypracovali štúdiu tejto chaty 
 
p. Anovčinová 
- na ul. Kuzmányho vyviera voda zo zeme, zatiaľ sa s tým nič nerobilo 
- stĺpik pri cirkevnej škole – bude sa tam dávať, auta a motorky si tam robia preteky 
 
p. primátor 
- áno, bude sa tam dávať stĺpik, TS to budú realizovať 
 
Ing. Faix 
- čo sa týka svetelnej križovatky pri Bille, my sme požiadali Slovenskú správu ciest, cez 
projektanta, aby zabezpečil stanovisko k projektu dvoch križovatiek, ( pri pošte a pri Bille), 
SSC nás vyzvala, aby sme projekt doplnili o dopravné posúdenie, na tomto sa teraz pracuje, 
zašleme to SSC a ak príde od nich stanovisko začneme pripravovať stavebné povolenie 
 
Mgr. Holopová 
- poďakovala v mene občanov ul. Toporcerová za nový chodník 
- informovala o návšteve dvoch občanov z ulice Biela voda, ktorí ju upozornili na vytekanie 
vody z rezervoára Biela voda 
- poukázala na kopu lístia na cintoríne 
 
p. primátor 
- cintorín spadá pod Technické služby, budeme musieť to riešiť 
- čo sa týka toho rezervoára, počujem to prvý krát 
 
Ing. Faix 
- každý vodojem má určitú kapacitu, prepadovú hranu, ak sa vodojem naplní, voda potom 
vyteká cez tú prepadovú hranu  
 
p. Hoffmann 
-  v akom štádiu je svetelná križovatka na ul. Michalská?  
 



Ing. Faix 
- máme spracovaný projekt, treba doložiť posúdenie dopravnej situácie, ak budú podklady, 
požiadame SSC o vydanie rozhodnutia 
 
Ing. Grohola 
- smerom od Spišskej Belej, začína Kežmarok až za traťou, hoci Pradiareň patrí pod mesto, 
mali by sme to mať označené ako mestská časť Kežmarku 
- v akom štádiu je rekonštrukcia uličky pri hoteli Club 
 
Ing. Faix 
- čo sa týka označovania mestských častí, na to sú predpisy, neviem či môžeme Pradiareň 
označiť ako mestskú časť, nemá svoje katastrálne územie, správne územie 
- ulička pri hoteli Club, požiadali sme všetkých správcov o zameranie sietí, ako náhle to bude, 
spraví sa návrh, bude sa to riešiť 
 
p. prednosta 
- katastrálne územie to nie je, riešením by mohol byť mestský informačný systém 
 
Ing. Madeja 
- tlmočil rozhorčenie obyvateľov ulice Kostolné námestie, ktorí poukázali na problém  
   s venčením psov v okolí kostola 
- informoval sa o tom, kto má v užívaní starú požiarnu zbrojnicu, vraj tam dochádza  
  k stretávaniu mládeže, k umývaniu áut ( budova mala byť asanovaná) 
- poukázal na potrebu riešenia dopravnej situácie v uličke od kníhkupectva ku kostolu,  
  navrhuje tam dať jednosmerný zákaz státia 
 
Ing. Perignáthová 
- starú požiarnu zbrojnicu využíva dobrovoľný hasičský  zbor  
 
p. primátor 
- čo sa týka parkovania v uličke smerom ku kostolu, poprosil náčelníka MsP, aby sa tam 
častejšie posielali kontroly, budeme sa týmto zaoberať a riešiť to 
 
PhDr. Sabolová  
- informovala prítomných o organizovaní II. ročníka akcie odberu krvi dňa 3.11. 2009 
v priestoroch Strednej odbornej školy na ul. Garbiarska v Kežmarku a zároveň pozvala 
občanov, aby prišli a darovali krv, táto akcia bude pod záštitou mesta Kežmarok 
 
p. Nevlazla 
- požiadal všetkých občanov, ktorí uvidia, že sa v meste robia nekalé veci, nech to ohlásia na 
MsP v Kežmarku 
 
p. primátor 
- požiadal prítomných poslancov, aby si upravili číslovanie uznesení od bodu č. 13, došlo 
k chybe číslovania. 
 
 
 
 
 



24. Záver 
 
     Na záver rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť, poprial príjemný 
zvyšok dňa a pozval ich na malé občerstvenie. 
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