
M E S T O    K E Ž M A R O K  
 

Kežmarok 19.10.2009 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 19.10.2009 

 
Prítomní:     poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:   Mgr. Sylvia Holopová 
        Mgr. Ľubomír Mačko 
        PhDr. Marta Sabolová  
         Ing. Miroslav Perignáth 
 
Ďalší prítomní:    Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta 
         Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta 
         Ing. Miroslav Karpiš – vedúci ekonomického odd. 
                    Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR 
                    Ing. Milan Slota – náčelník MsP 
                               Ladislav Melikant – vedúci odd. OaS 
          Zuzana Purschová – zapisovateľka 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Návrh na udelenie Čestného občianstva, Ceny mesta Kežmarok  
4. Prerokovanie spolufinancovania projektov 

- Rekonštrukcia mestskej knižnice v meste Kežmarok 
            - Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom čistiacej techniky v meste Kežmarok 

5. Záver 
 
 
1. Otvorenie 
 
     Mimoriadne zasadnutie MsZ otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Na úvod 
privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 
     Informoval prítomných o písomnom požiadaní MVDr. Jozefa Klímu o uvoľnenie z funkcie 
riaditeľa  Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, 28.10.2009 bude zasadnutie 
Správnej rady nemocnice, kde bude dočasne poverený riadením nemocnice MUDr. Volák  
 
hlasovanie za predložený program rokovania 
za: 14, proti:0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Brija, Kredátus, Madeja, Nevlazla, Novotný, Šišková,  
     Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Grohola 



neprítomní: Mačko, Hoffmann, Sabolová, Rochová, Holopová 
 
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
- do návrhovej komisie boli zvolení:  Ing. Višňovský, MUDr. Novotný 
 
hlasovanie za predložený návrh 
za: 12, proti:0, zdržal sa: 2 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Brija, Kredátus, Madeja, Nevlazla, Šišková,  
     Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Grohola 
zdržal sa:  Višňovský, Novotný 
neprítomní: Mačko, Hoffmann, Sabolová, Rochová, Holopová 
 
- za overovateľov zápisnice boli určení:  Ing. arch. Figlár, p. Šišková 
 
- zapisovateľka:  Zuzana Purschová 
 
 
3. Návrh na udelenie Čestného občianstva, Ceny mesta Kežmarok 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
*  všetky návrhy boli prerokované v príslušných komisiách 
*  p. Devera sa telefonicky vzdal ocenenia 
*  p. Herz, ktorého navrhol p. poslanec Švirloch bude ocenený cenou Čestné občianstvo mesta  
    Kežmarok,  p. Herz nebude zajtra prítomný na Slávnostnom zasadnutí MsZ, cena mu bude  
    odovzdaná v termíne, ktorý si on navrhne, spôsob odovzdania sa dohodne 
*  Cenou mesta budú ocenení p. Jozef Varga, p. PhDr. Nora Baráthová a p. Otto Krajňák 
*  po termíne sme dostali ďalšie návrhy na udelenie ocenenia Plaketa mesta pre p. Ing.  
    Vojtecha Bodnára, ktorého navrhol p. viceprimátor, pre PhDr. Martu Sabolovú, ktorú  
    navrhli pracovníci školy a vďační občania mesta 
 
Ing. Višňovský 
- informoval sa, či môže p. Herz dostať ako rodený Kežmarčan ocenenie Čestné  občianstvo 
mesta Kežmarok 
 
p. primátor 
- áno, môže dostať toto ocenenie, preverovali sme si to, ide o rodeného Kežmarčana, ktorý 
nemá trvalý pobyt v meste Kežmarok 
 
MUDr. Šoltysová 
- keďže sa p. Devera vzdal ocenenia, navrhuje, aby sa pouvažovalo o tom, či by nemohla byť 
namiesto neho ocenená p. PhDr. Sabolová 
 
p. viceprimátor 
- nemám nič proti tomu, ale netreba zabúdať na jednu vec a to – kto prišiel s touto 
myšlienkou, bol to náš p. primátor, treba pouvažovať, či netreba trošku vyčkať s ocenením p. 
PhDr. Sabolovej 
 



Ing. Gallik 
- v Kežmarských novinách bola zverejnená výzva  na predkladanie návrhov na ocenenia, ja 
som tak urobil, mrzí ma, že nie je medzi návrhmi na udelenie ocenenia Plaketa mesta 
Kežmarok  p. Dobríková 
 
Mgr. Švirloch 
- navrhol, aby sa zverejnil na internetovej stránke mesta Kežmarok zoznam  všetkých 
ocenených občanov 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje pri príležitosti osláv 740. výročia udelenia 
mestských práv udelenie Čestného občianstva mesta Kežmarok Jurajovi Herzovi. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje pri príležitosti osláv 740. výročia udelenia 
mestských práv udelenie Ceny mesta Kežmarok p. Jozefovi Vargovi, p. PhDr. Nore 
Baráthovej, p. Ottovi Krajňákovi. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje pri príležitosti osláv 740. výročia udelenia 
mestských práv  finančnú odmenu za udelenie Ceny mesta Kežmarok vo výške 300 eur 
p. Jozefovi Vargovi, p. PhDr. Nore Baráthovej, p. Ottovi Krajňákovi. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu: 
za: 16, proti:0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Brija, Kredátus, Madeja, Nevlazla, Šišková, Novotný,  
      Višňovský,  Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Grohola, Hoffmann, Rochová 
neprítomní: Mačko,  Sabolová,  Holopová 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 171/2009, č. 172/2009 a č.  173/2009. 
 
 
4. Prerokovanie spolufinancovania projektov: 
- Rekonštrukcia mestskej knižnice v meste Kežmarok 
- Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom čistiacej techniky v meste Kežmarok 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
- vzhľadom k tomu, že neboli presne určené oprávnené výdavky na projekty, bol tento  
   materiál z minulého zasadnutia MsZ stiahnutý. 
 
Po diskusii vo veci určenia výšky oprávnených výdavkov na projekty  sa prešlo k hlasovaniu 
za predložené návrhy uznesení  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP -3.1b-2009/02 ROP za účelom 
realizácie projektu Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice 
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 na 

projekt, t.j. 71 065, 28 Eur z celkových oprávnených výdavkov 1 421 305,52 Eur. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje  

a) predloženie žiadosti s názvom Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom 
čistiacej techniky v meste Kežmarok 

b) celkovú výšku výdavkov na projekt 953 410,20 Eur 
c) celkovú výšku oprávnených výdavkov na projekt 953 410,20 Eur 
d) výšku spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 

47 670,51 Eur 
e) bezhotovostné financovanie projektu z vlastných zdrojov, t.j. z rozpočtu mesta 

Kežmarok 
 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu: 
za: 16, proti:0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Brija, Kredátus, Madeja, Nevlazla, Šišková, Novotný,  
      Višňovský,  Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Grohola, Hoffmann, Rochová 
neprítomní: Mačko,  Sabolová,  Holopová 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 174/2009 a č. 175/2009. 
 
 
 
5. Záver 
 
     Na záver rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta            prednosta úradu 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:     Ing. arch.  Jozef Figlár 

         
       p. Katarína  Šišková 

 
 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Purschová 
 



 


