
M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

Kežmarok 19.11.2009 
 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 19.11.2009 

 
 

Prítomní:       poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:    PhDr. Igor Kredátus 
   Mgr. Ľubomír Mačko  
 
Ďalší prítomní: Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta 
   Ing. Miroslav Perignáth – prednosta úradu 
   Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta 
   Ing. Miroslav Karpiš – vedúci ekonomického odd. MsÚ 
   Ing. Agáta Perignáthová – vedúca majetkovoprávneho odd. MsÚ 
   Ing. Ladislav Faix – vedúci odd. ÚP, ŽP a SP 
   p. Ladislav Melikant – vedúci odd. OaS MsÚ 
   Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR, CR a ZV MsÚ 
   Ing. Renáta Kroková – vedúca odd. školstva MsÚ 
   Ing. Viera Hajovská – poverená riadením sociálneho odd. MsÚ 
   Ing. Milan Slota – náčelník MsP 
   Janka Backárová – riaditeľka MŠ, K. Kuzmányho, Kežmarok 
   Mgr. Elena Malinová – riaditeľka MŠ, Možiarska, Kežmarok 
   Ing. Slávka Mihaliková – Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok 
   MUDr. Ján Hencel – EMS 
   PaedDr. Zuzana Dučáková – riaditeľka Stacionár 
   Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ, Hradné námestie, Kežmarok 
   Pavol Humeník – noviny Kežmarok 
   Mgr. Gabriela Kantorková – riaditeľka MsKS 
   Ing. Ján Soliar – riaditeľ Technické služby, s.r.o. Kežmarok 
   p. Zuzana Purschová – zapisovateľka 
 
Program: 
 

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

v Kežmarku k 19.11.2009 
4. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v II. polroku 2009 
5. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 6/2009 
6. Návrh VZN č. 8/2009 o miestnych daniach 
7. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty primátora mesta Kežmarok do partnerského 

mesta Bochnia v dňoch 10.11. – 12.11.2009 
 
 



8. a) Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
b) Návrh na obnovenie nájomnej zmluvy  
c) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov 

     9.    Návrh na zriadenie vecného bremena – Kaufland Bratislava + Vsl. Distribučná a.s.,  
            Košice 

10. Návrh na odpredaj pozemku – Jaroslav a Vojtech Badžo, Kežmarok  
11. Návrh na vklad majetku súvisiaceho s tepelným hospodárstvom do spoločnosti 

Spravbytherm, s.r.o., Kežmarok 
12. Návrh na úplné znenie zriaďovacej listiny 
13. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty primátora mesta Kežmarok do Švédska 

v dňoch 3. – 6. 12. 2009 
14. Zmena štatútu a Správnej rady Nemocnice Dr. V. Alexandra v Kežmarku, n.o. 
15. Rôzne 
16. Interpelácie  
17. Záver 

 
Pred začatím zasadnutia MsZ  p. primátor predstavil prítomným spoločnosť A. S. Partner, 
s.r.o., Košice,  ktorá prezentovala prítomným poslancom hlasovací systém, poslanci si tento 
hlasovací systém vyskúšali počas rokovania. 
 
1. Otvorenie 
 
     Zasadnutie MsZ otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Na úvod privítal 
všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.  
     Informoval prítomných o doplnení predloženého programu v bode č. 5 o pripomienku č. 1 
k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2009, v bode Rôzne o Návrh na zrušenie 
uznesenia č. 166/2009, Návrh na úpravu uznesenia č. 166/2008. K bodu č. 14 dostanú 
poslanci materiál počas rokovania. 
 
hlasovanie za úpravu programu rokovania 
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 
za: Anovčinová,  Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Nevlazla, Novotný,  
      Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
nehlasoval:  Brija 
neprítomní: Kredátus, Mačko 
 
hlasovanie za upravený program rokovania 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija,  Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Kredátus, Mačko,  
 
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
- do návrhovej komisie boli zvolení:  Juraj Švedlár, Ing. František  Grohola 
hlasovanie za predložený návrh: 
za: 14, proti:0, zdržal sa: 2, nehlasoval: 1 
za: Anovčinová, Brija,  Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Nevlazla, Rochová,  
      Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švirloch, Višňovský 



zdržal sa: Novotný, Švedlár 
nehlasoval: Grohola 
neprítomní: Kredátus, Mačko 
 
- za overovateľov zápisnice boli určení:  Mgr. Boris  Švirloch, MUDr. Jaroslav  Novotný 
- zapisovateľka: Zuzana Purschová 
 
 
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 
v Kežmarku k 19.11.2009, 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 19.11.2009, za kontrolované obdobie 
roka 2009 a predchádzajúce obdobia. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17, proti:0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija,  Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Kredátus, Mačko,  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 176/2009 
 
 
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 inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, 
úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia kapitálových finančných prostriedkov 
pridelených v rámci rozpočtu mesta a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, 
vykonanej na Základnej škole Nižná brána č. 8, Kežmarok, za kontrolované obdobie 
roka 2008. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17, proti:0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija,  Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Kredátus, Mačko,  
 
Prijaté uznesenie dostalo č.  177/2009 
 
 
 



 
5. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009  rozpočtovým opatrením č. 6/2009 
 
Ing. Karpiš 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mgr. Švirloch 
- požiadal o vysvetlenie položky  Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta (Nákup 
pozemkov od spoločnosti Hrivis na sídlisku JUH) 
 
Ing. Karpiš 
- mesto bude predávať firme Hrivis pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta, medzitým firma 
Hrivis odkúpila od súkromných vlastníkov  pozemky v tej oblasti, kde uvažovala o svojom 
investičnom zámere. Keďže spomínaná firma odkúpila aj také pozemky, ktoré sú na 
verejných priestranstvách, je v záujme mesta to vysporiadať 
 
Ing. Grohola 
- požiadal o vysvetlenie položky  Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond, stravné v bežných 
výdavkoch 
 
Ing. Karpiš 
- Zmenila sa metodika od 1.1. 2009, samostatne účtujeme príjem za stravné lístky od 
zamestnancov 
 
MUDr. Šoltysová 
-  pred zasadnutím sme dostali Pripomienku č. 1 k zmene rozpočtu, kde je navrhnuté 
poskytnutie dotácie pre nemocnicu z dôvodu úhrady najakútnejších dlhov, chcem sa opýtať, 
o aké dlhy ide a prečo je tento návrh podaný 
 
p. primátor 
- dotácia bude použitá na úhradu pre sociálnu poisťovňu a na úhradu nutných liekov 
 
Mgr. Holopová 
- požiadala o vysvetlenie položky Starý cintorín, bolo tam naplánovaných 26 888 eur 
a nepreinvestovalo sa nič, prečo? 
 
Ing. Faix 
- z dôvodu, že projektová dokumentácia nebola ešte prerokovaná a na pamiatkovom úrade 
bola vyše troch mesiacov, nebolo možné zabezpečiť ďalšiu dokumentáciu k tomu, teraz máme 
už pripravenú štúdiu, v budúcoročnom rozpočte vyčleníme časť prostriedkov, ktoré budú 
použité na rozvod vody na starom cintoríne 
 
Ing. Grohola 
- budú robené aj hygienické zariadenia na starom cintoríne? 
 
Ing. Faix 
- rekonštrukcia a dostavba toho hospodárskeho objektu, ktorý bude mať aj sociálne zariadenie 
je súčasťou celého projektu prestavby a dostavby starého cintorína, okrem chodníkov, 
osvetlenia tam bude aj sociálne zariadenie pre návštevníkov 
 



MUDr. Novotný 
- požiadal o vysvetlenie krátenia  položky Športová viacúčelová hala v kap. výdavkov, 
ovplyvní to rekonštrukciu? 
 
p. primátor 
- bude sa pokračovať, budeme to riešiť v mesiaci december pri celkovom rozpočte, vtedy už 
budeme vedieť, či nám budú vrátené finančné prostriedky, čo sme investovali do chladiaceho 
systému na štadióne, počítame s tým, že nám to bude vrátene 
 
MUDr. Šoltysová 
- podala návrh, aby sa bežné výdavky na dotáciu pre nemocnicu vyňali z predloženého návrhu 
do doby, kým sa neprerokuje bod č. 14 
 
p. primátor 
- musí sa presunúť celý bod 
 
hlasovanie za to, aby sa pod č. 5 presunul za bod č. 14 
za: 15, proti: 2, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Nevlazla,  
      Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
proti: Brija, Novotný 
neprítomní: Kredátus, Mačko,  
 
Bod rokovania č. 5. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009 bol presunutý za bod. 
č. 14 Zmena Štatútu a Správnej rady Nemocnice Dr. V. Alexandra v Kežmarku, n.o.. 
Diskusia k bodu č. 5 bude pokračovať po prerokovaní bodu č. 14.  
 
 
 
6. Návrh VZN č. 8/2009 o miestnych daniach 
 
Ing. Karpiš 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mgr. Holopová 
- informovala sa ohľadom  § 8 – oslobodenie od dane a zníženie dane, v minulom období boli 
oslobodené od  dane stredné  školy ,  tento rok to tam nie je uvedené? 
 
Ing. Karpiš 
-  od roku 2006 je toto odpustenie dane pre stredné školy zo zákona, takže to  netreba dávať 
do VZN 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 
o miestnych daniach podľa predloženého návrhu. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17, proti:0, zdržal sa: 0 
 



za: Anovčinová, Brija,  Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Kredátus, Mačko,  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 178/2009 
 
 
7. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty primátora mesta Kežmarok do 
partnerského mesta Bochnia v dňoch 10.11. – 12.11.2009. 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu a  o účasti na tejto služobnej ceste kde došlo k podpisu 
predĺženia zmluvy medzi Kežmarkom a Bochniou 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účasť primátora mesta Kežmarok 
s manželkou a poslanca p. Milana Nevlazlu na zahraničnej služobnej ceste do 
partnerského mesta Bochnia v dňoch 10. – 12. 11. 2009. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 16, proti:0, zdržal sa: 1 
za: Anovčinová, Brija,  Figlár, Grohola, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
zdržal sa: Gallik 
neprítomní: Kredátus, Mačko,  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 179/2009 
 
 
8.  A/ Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
     B/ Návrh na obnovenie zmluvy o nájme bytu 
    C/ Návrh na predĺženie doby nájmu bytov 
 
p. Melikant 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie zmluvy o nájme bytu č. 11, ul.  
Weilburska č. 7, Kežmarok s nájomcom Dávidom Sabolom, M. Lányiho č. 27, 
Kežmarok na dobu 3 rokov. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie zmluvy o nájme bytu č. 10, ul. 
Gen. Štefánika č. 14, Kežmarok s nájomcom Jurajom Želonkom, Hradné námestie č. 
58/30, Kežmarok na dobu 1 roka. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje obnovenie nájomnej zmluvy o nájme 
bytu č. 1, Severná č. 11 v Kežmarku s pani Danou Hamarovou na dobu jedného roka. 
 
 
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie doby nájmu nájomcom na ul. 
Gen. Štefánika 14 v Kežmarku na dobu jedného roka. Nájomcom, ktorí majú 
nedostatky na nájomnom dobu nájmu predĺžiť až po uhradení nedoplatku, najneskôr 
do dňa ukončenia doby nájmu. 
 
Meno:    Číslo bytu:  Doba nájmu: 
Gábor Gustáv         2   30.11.2009  po úhrade 
Kušmireková Katarína        3   30.11.2009 
Gáborová Marcela       13   30.11.2009 
Dolláková Iveta       17   30.11.2009  po úhrade 
Vasičáková Emília                    19   30.11.2009   
Bergerová Tatiana        1   31.12.2009  po úhrade 
Vojtičko Roman                      15   31.12.2009 
Vasiľová Adriana      20   31.12.2009 
Petrenková Alena        8   31.12.2009 
Madejová Mária      16      31.12.2009 
Macurák Anton        4   31.01.2010  po úhrade 
Gajdušek Miroslav        7   31.01.2010  po úhrade 
Juhásová Veronika        9   31.01.2010  po úhrade 
Lhotová Jana        11   31.01.2010  po úhrade 
 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu 
za: 16, proti:0, zdržal sa: 1 
za: Anovčinová, Brija,  Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
zdržal sa: Sabolová 
neprítomní: Kredátus, Mačko,  
 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 180/2009, č.  181/2009, č.  182/2009, č. 183/2009 
 
9. Návrh na zriadenie vecného bremena 
* Kaufland Slov. republika v.o.s. so sídlom v Bratislave 
* Vsl. Distribučná a.s. Košice 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch KN-C 670/58 a KN-C 670/70 k.ú. Kežmarok na vybudovanie a užívanie 
komunikácie a tým súvisiacich činností k nákupnému areálu Kaufland v prospech 
Kaufland Slovenská republika v.o.s., IČO 35 790 164 a každého ďalšieho vlastníka 
nákupného areálu. Vecné bremeno bude zriadené bezplatne. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zriadenie vecného bremena z dôvodu 
vedenia NN.el.kábla na pozemkoch KN-C 670/58, a KN-C 670/59 k.ú. Kežmarok 
v prospech Vsl. distribučnej a.s. Košice. Vecné bremeno bude zriadené bezplatne. 
 
 



hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu 
za: 17, proti:0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija,  Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Kredátus, Mačko,  
 
Prijaté uznesenie dostalo č.  184/2009, č. 185/2009 
 
10. Návrh na odpredaj pozemku – Jaroslav + Vojtech Badžo, Poľná 42, Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu, ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemku 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 119/2009, 120/2009, 121/2009 
(Jaroslav + Vojtech Badžo). 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 
 

1. odpredaj časti parcely KN-C 2235/2 diel „1“ o výmere 19 m2 ako novovytvorenú 
parcelu KN-C 2235/4, zastavaná plocha o výmere 19 m2, časti parcely KN-C 
4341/12 diel „6“ o výmere 54 m2 ako novovytvorenú parcelu KN-C 4341/37, 
zastavaná plocha o výmere 54 m2, diel „7“ o výmere 9 m2 ako novovytvorenú 
parcelu KN-C 4341/38, zastavaná plocha o výmere 9 m2 a pozemok KN-C 
4341/12, zastavaná plocha o výmere 326 m2, podľa GP 14280922-049/2009 – k.ú. 
Kežmarok pre Jaroslava Badža s manželkou, bytom Poľná 42, Kežmarok za 
cenu 8,30 EUR/m2 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. 

2. odpredaj časti parcely KN-C 4341/12 diel „5“ o výmere 23 m2 ako 
novovytvorenú parcelu KN-C 4341/36, zastavaná plocha o výmere 23 m2 podľa 
GP 14280922-049/209 – k.ú.  Kežmarok pre Vojtecha Badža s manželkou, bytom 
Poľná 42, Kežmarok za cenu 8,30 EUR /m2 z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadania pozemku. 

3. odpredaj časti parcely KN-C 2235/2 diel „2“ o výmere 16 m2 ako novovytvorenú 
parcelu KN-C 2235/5, zastavaná plocha o výmere 16 m2, časti parcely KN-C 
4341/12 diel „8“ o výmere 17 m2 ako novovytvorenú parcelu KN-C 4341/39, 
zastavaná plocha o výmere 17 m2 podľa GP 14280922-049/2009 – k.ú. Kežmarok  
a to: 

......................Jaroslav Badžo s manželkou, Poľná 42, Kežmarok v podiele ½ k celku 

......................Vojtech Badžo s manželkou, Poľná 42, Kežmarok v podiele ½ k celku 
za cenu  8,30 EUR/2 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. 
 

hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu 
za: 17, proti:0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija,  Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Kredátus, Mačko,  

 
 
Prijaté uznesenia dostali č.  186/2009, č. 187/2009                                          



11. Návrh na vklad majetku súvisiaceho s tepelným hospodárstvom do spoločnosti 
Spravbytherm, s.r.o. 

 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nepeňažný vklad majetku súvisiaceho 
s tepelným hospodárstvom – kotolne 

1. Kotolňa Záhradná 1371/11, na pozemku parc. č. KN-C 1630, k.ú. Kežmarok 
2. Kotolňa Možiarska 2376/13, na pozemku parc. č. KN-C 1899, k.ú. Kežmarok 
3. Kotolňa Severná 203/1, na pozemku parc. č. KN-C 2488/2, k.ú. Kežmarok 
4. Kotolňa Južná 1420/4, na pozemku parc. č. KN–C 825, k.ú. Kežmarok 
5. Kotolňa č. 2, čs. 1503, na pozemku parc. č. KN-C 161/23 a komíny na parc. č. 

1962/66 1962/65, k.ú. Ľubica 
6. Kotolňa č. 3, čs. 1504 na pozemku parc. č. KN-C 1961/93 a komín na pozemku 

KN-C 1961/95, k.ú. Ľubica 
7. Kotolňa č. 4, čs. 1643, na pozemku parc. č. KN-C 1961/92 a komín na pozemku 

parc. č. 1961/94, k.ú. Ľubica, 
vrátane technológie, technologických rozvodov a vykurovacích kanálov do základného 
imania spoločnosti Spravbytherm, s.r.o., IČO 36 690 856 v cene podľa znaleckého 
posudku . 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 16, proti:0, zdržal sa: 1 
za: Anovčinová, Brija,  Figlár,  Grohola, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Nevlazla,  
      Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský, Novotný 
zdržal sa: Gallik 
neprítomní: Kredátus, Mačko,  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 188/2009 
 
p. primátor 
- informoval o situácii ohľadom odpredaja bytov na spornom území mesta Kežmarok 
* po určitých rokovaniach  so starostom obce Ľubica, došlo k dohode, p. starosta súhlasil 
s tým, aby boli vydané súpisné čísla na bytovky a na kotolne, ktoré sú na spornom území, na 
katastri je predložený návrh na zápis do katastra, v mesiaci december by to mohlo byť 
zapísané, po zápise sa začne s odpredajom týchto bytov,  občania budú informovaní formou 
novín Kežmarok 
 
 
12. Návrh na úplné znenie zriaďovacej listiny 
 
Ing. Hajovská 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje úplné znenie zriaďovacej listiny 
Zariadenia pre seniorov, Vyšný mlyn 13, Kežmarok. 
 



 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 17, proti:0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija,  Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Kredátus, Mačko,  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 189/2009 
 
 
13. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty primátora mesta Kežmarok do Švédska 
v dňoch 3. – 6. 12.2009 
 
p. primátor  
- informoval o predloženom návrhu, ide o prezentáciu zimných štadiónov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účasť primátora mesta Kežmarok na 
zahraničnej služobnej ceste do Švédska v dňoch 3. – 6. 12. 2009. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 16, proti:0, zdržal sa: 1 
za: Anovčinová, Brija,  Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 
zdržal sa: Gallik 
neprítomní: Kredátus, Mačko,  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 190/2009 
 
 
14.  A/ Zmena Štatútu a Správnej rady Nemocnice Dr. V. Alexandra v Kežmarku, n.o. 
        B/ Návrh na zmeny Správnej rady Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. 
 
 
p. primátor 
- privítal p. MUDr. Voláka,  p. Ing. Tvarůžka zo spol. PP Partnership, s.r.o. Bratislava  
  a MUDr. Száza 
- informoval o rokovaní s gen. riaditeľkou VšZP p. Zvolenskou, s krajským riaditeľom VšZP  
   Dr. Suchým, kde okrem iného bola prerokovaná aj žiadosť o úhradu neuhradených 
priznaných výkonov za roky 2007, 2008, 2009, ako aj zazmluvnenie mamografu od. 1.1.2010,  
spomínané výkony nám budú uhradené, nie však naraz, ale postupne, čo sa týka financovania 
nemocnice zo strany VšZP, financovanie nemocnice bude ako celok, nie po jednotlivých 
oddeleniach  
- informoval o transformácií nemocnice zo všeobecnej na špecializovanú, všetky odd. 
nemocnice zostanú zachované 
- informoval  o nástupe nového primára MUDr. Mageru na interné oddelenie 
- udelil  slovo MUDr. Volákovi 
 
 
 
 



MUDr. Volák 
- rokovali sme  so VšZP  so zmenenou filozofiou, ktorá spočívala v tom, že región (okres 
Kežmarok a okres Poprad) má počas sezóny  22O tis. ľudí a mimo sezóny 180 tis. ľudí, je to 
toľko pacientov, že jedna veľká a jedna menšia nemocnica tu majú svoje opodstatnenie, takže 
sme  ponúkli spoluprácu s nemocnicou v Poprade 
- poukázali sme na to, že sme schopní reštrukturalizácie nemocnice, vysvetlili sme spôsoby, 
ako by to šlo, VšZP prejavila záujem o spoluprácu 
-  rokovali sme aj  s riaditeľom popradskej nemocnice za účasti gen. riaditeľky VšZP 
a krajského riaditeľa VšZP  
- VšZP urobila už prvé ústretové kroky ( napriek pozastaveniu činnosti interného odd. nám 
peniaze presunuli na iné zložky, zazmluvnila nám ďalších 7 lôžok na ODCH, navýšila nám 
o 100 % na SVALZ-y..) 
 
MUDr. Novotný 
- udiali sa v nemocnici    zásadné a veľké zmeny, výrazne sa zmenila  komunikácia, prístup, 
nemocnica je životaschopná 
- môj  osobný názor je, že MVDr. Klíma zlyhal 
- za veľké pozitívum považujem to, že sa začala spolupráca s nemocnicou Poprad 
- poukázal na to, že pred dvoma rokmi mala nemocnica oslavovať 100. výročie  vzniku , akosi 
sa na to pozabudlo 
 
MUDr. Šoltysová 
- chcem zablahoželať vedeniu nemocnice a p. primátorovi, že sa ľady pohli 
- požiadala o predstavenie spoločnosti PP Partnership, s.r.o. Bratislava 
- v dôvodovej správe je uvedené, že pôsobenie tejto spoločnosti upravuje mandátna zmluva 
schválená MsZ v Kežmarku, chcem sa opýtať, kedy došlo k schváleniu tejto zmluvy 
- bol tu spomenutý  výraz  špecializovaná nemocnica – bolo by dobre podrobnejšie vysvetliť, 
čo to bude obnášať, ak sa nemocnica zmení na špecializovanú nemocnicu 
- trošku sa mi zdajú  zavádzajúce slová p. primátora,  že sa zachovajú všetky 4 oddelenia  pri 
type nemocnice ako špecializovaná 
- čo sa týka spolupráce s nemocnicou Poprad,  je to dobrá myšlienka, nemalo by tu ísť 
o konkurenciu, ale o spoluprácu 
 
p. primátor 
- spoločnosť vám bude o chvíľu  predstavená 
- čo sa týka zachovania všetkých 4 oddelení v nemocnici, potvrdila to sama gen. riaditeľka 
VšZP 
- čo sa týka mandátnej zmluvy, tá vám bude predložená na najbližšom zasadnutí MsZ na 
schválenie 
 
p. prednosta 
- predložený materiál je návrh na zmenu Štatútu nemocnice, ktorý hovorí, že spolupráca je 
upravená mandátnou zmluvou, mandátna zmluva bude predložená na schválenie na 
decembrovom zasadnutí MsZ 
 
p. primátor 
- odovzdal slovo p. Tvarůžkovi zo spoločnosti  PP Partnership, s.r.o. 
 
 
 



Ing. Tvarůžek 
- predstavil prítomným činnosť spoločnosti PP Partnership, s.r.o., ktorá pôsobí na Slovensku 
od roku 2004 
- úlohou tejto spoločnosti bola príprava na reštrukturalizáciu a privatizáciu nemocníc PSK 
(nemocnica Humenné, Vranov nad Topľou, Svidník, Stará Ľubovňa) 
- dostal som ponuku na vytvorenie akčného plánu, musím konštatovať, že táto nemocnica nie 
je v dobrej  kondícií, začal som rokovania so VšZP, kde sa spoločne pripravila koncepcia 
transformácie nemocnice s cieľom rozvíjať tie oddelenia, po ktorých je dopyt  
- čo sa týka ekonomiky nemocnice, je tu veľký problém, potrebujeme dostať do nemocnice na 
strane príjmov mesačne 2 mil. Sk naviac, je to úloha, ktorá je určená predovšetkým pre 
zdravotné poisťovne 
- p. MUDr. Száz je lekár, jeho úlohou je predaj zdravotnej starostlivosti poisťovniam, mojou 
úlohou je krízový manažment, dostať nemocnicu do „modrých čísel“ 
 
 
Mgr. Švirloch 
- pochválil vedenie nemocnice a vedenie mesta, že sa  rokovania so VšZP pohli ďalej 
- nemá byť najprv schválená mandátna zmluva a tak zmena štatútu? 
- na základe akého poverenia rokovala  spoločnosť  PP Partnership, s.r.o. so VšZP? 
- v akej forme má táto spoločnosť fungovať v nemocnici? 
- požiadal  o vysvetlenie rozdielu medzi špecializovanou nemocnicou a všeobecnou  
 
p. primátor 
- na základe môjho poverenia rokovala táto spoločnosť so VšZP 
- nejedná sa tu o žiadnu privatizáciu, majetok ostáva mestu, do doby keď bude nemocnica v  
„červených číslach“  sú tu zadarmo, ak bude nemocnica v zisku, táto spoločnosť si vezme 
určitý podiel zo zisku 
- v prípade, že to nepôjde, je tu možnosť výpovede zmluvy 
 
Mgr. Švirloch 
- stále máme málo informácií ohľadom nemocnice  a spomínanej spoločnosti 
 
MUDr. Volák 
- na strane riaditeľa sú určité kompetencie, čo sa týka zamestnanosti, zamestnancov 
a uzatvárania zmlúv do určitej úrovne, je uzatvorená pracovná  zmluva so spoločnosťou, ktorú 
teraz chceme povýšiť na inú zmluvu, na zmluvu o zainteresovaní tejto firmy za určitých 
podmienok, na základe uzatvorenia zmluvy poverila nemocnica túto spoločnosť určitými 
úlohami vo vzťahu k poisťovniam 
- mňa ako štat. zástupcu zaujímajú výsledky tejto spoločnosti, tieto výsledky sú vysoko 
pozitívne a preto sme sa rozhodli pokračovať ďalej v spolupráci za určitých podmienok 
 
Mgr. Švirloch 
- podľa  týchto predložených  materiálov neviem o akú ďalšiu spoluprácu pôjde so 
spomínanou spoločnosťou 
 
MUDr. Volák 
- ak táto spoločnosť privedie nemocnicu do zisku, bude mať určitý podiel na zisku 
 
 
 



MUDr. Novotný 
- ráta sa s lekármi, ktorí odišli z nemocnice  a majú záujem vrátiť sa? 
-  ako si predstavujete väzby s ambulantnými lekármi, všeobecnými lekármi? 
 
p. primátor 
- je v našom záujme, aby sa lekári, ktorí odišli,  vrátili, vzťahy medzi obvodnými lekármi 
a nemocnicou sa zlepšili 
 
MUDr. Volák 
- sú dve veci, ktoré sú nutné na to, aby nemocnica fungovala a to dostatok kvalifikovaných 
pracovníkov, ich stabilizácia a dobrá spolupráca medzi lekármi – obvodnými, nemocničnými, 
 
MUDr.  Šoltysová 
- navrhla, aby namiesto PhDr. Kredátusa v Správnej rade nemocnice bol navrhnutý  p. 
primátor 
- ako členka Dozornej rady nemocnice  chcem upozorniť na to, že nemocnica, n.o. vytvorí aj 
tento rok stratu, zo zákona vyplývajú z toho určité povinnosti ( konkurz) 
- poprosila novú Správnu radu, aby v zmysle Štatútu informovala Dozornú radu, doteraz to 
tak nebolo 
 
p. primátor 
- poďakoval za prejavenú dôveru,  z pracovnej vyťaženosti túto ponuku odmietam 
- čo sa týka informovanosti – bude to zabezpečené 
- čo sa týka toho konkurzu, robíme všetko preto, aby sme sa tomu vyhli, preto je tu aj táto 
úprava rozpočtu 
 
MUDr. Volák 
- v súvislosti s konkurzom nie sme jediná nemocnica na Slovensku, ktorá vykazuje stratu, 
patríme medzi 20 nemocníc, ktoré pracujú so stratou menšou ako 20 mil. Sk 
- na Slovensku je len 7 nemocníc, zo všetkých zdravotníckych zariadení nemocničného typu, 
ktoré nie sú stratové, do konkurzu boli dané dve nemocnice (Bánovce nad Bebravou, Nová 
Baňa) 
- konzultovali sme to aj s audítorkou, ona to konzultovala na ekonomickej sekcii v Bratislave, 
kde bolo povedané, že nie je daný žiadny pokyn, aby sa nemocnice dávali samé do konkurzu, 
chcú, aby nemocnice našli iný spôsob ako riešiť túto situáciu konkurzom 
 
Ing. Grohola 
- som rád, že sa pohli konečne  ľady v nemocnici  
- čo sa týka zmlúv, viem že nie všetky  zmluvy sa  môžu dať na  verejnosť, ale v zmysle 
zákona o obecnom zriadení by sme mali schvaľovať zmluvy, ktoré sa uzatvárajú dopredu, 
môže sa to urobiť aj na neverejnom zasadnutí 
- chcem sa opýtať členov navrhovanej Správnej rady nemocnice, čo hovoria na šumy, ktoré 
kolujú po internete ohľadom ich spoločnosti 
 
p. primátor 
- nie každá zmluva sa schvaľuje MsZ, nie je to povinnosťou 
 
Ing.  Grohola 
- všetky zmluvy týkajúce sa majetku mesta musí schváliť nadpolovičná väčšina poslancov 
MsZ – čl. 20 zákona o obecnom zriadení 



Ing. Gnojčáková 
- máte na mysli asi zmluvné prevody hnuteľného a nehnuteľného majetku – o týchto veciach 
stále rozhoduje MsZ, ale ostatné bežné zmluvy nie sú schvaľované MsZ 
 
p. primátor 
- my nechystáme prevod majetku  
- mandátnu zmluvu budete schvaľovať na decembrovom zasadnutí MsZ 
 
p. Rochová 
- akým mechanizmom sa bude riešiť prípadné hlasovanie dvaja proti dvom,  ak bude mať 
správna rada štyroch členov 
 
p. primátor 
- máte predložený návrh na zmenu členov Správnej rady nemocnice, pôvodný návrh bol, aby 
Správna rada nemocnice mala troch členov, po rokovaní sme sa dohodli, aby Správna rada 
nemocnice bola štvorčlenná – dvaja za spoločnosť, dvaja za mesto 
 
Ing. Gallik 
- poukázal na situáciu nemocnice s pred 8 rokov a teraz, my sme vedeli, že s nemocnicou nie 
je dobre, za tých sedem rokov sme dokázali to, že nemocnica krváca 
- mňa prekvapilo, že v pondelok sa uskutočnilo na MsÚ stretnutie s poslancami, kde neboli 
pozvaní všetci poslanci 
- vyjadril svoj názor na predložený materiál, ak máme rozhodovať o vstupe nejakej 
spoločnosti do nemocnice, mali by sme o tom vedieť viac, ja neviem nič o spoločnosti, 
o ľuďoch, ktorí túto spoločnosť zastupujú 
- nevieme si pomôcť sami, potrebujeme týchto ľudí do správnej rady, prečo si nehospodárime 
na svojom 
- stojíme tu pred rozhodnutím dať z dotácie štátu tejto nemocnici vyše 4 mil. Sk na oddĺženie, 
hoci sme si objednali externú firmu na obchodný vzťah, ktorá by mala túto stratu znížiť, tak 
znižujeme túto stratu my 
- ak máme rozhodovať o vstupe nejakej spoločnosti do nemocnice, myslím si, že by sme mali 
vedieť o každom detaile, ktorý je dôležitý v tomto vzťahu, o každej jednej podmienke 
- táto spoločnosť nie je jediná na Slovensku, ktorá sa touto činnosťou zaoberá 
- poukázal na odchod lekárov z nemocnice 
 
p. primátor 
- ak ste rokovali so spoločnosťou Dalkia, tiež ste nepozývali všetkých 
- ak sa budú lekári chcieť vrátiť do nemocnice, budú sa môcť vrátiť 
- okrem interného odd. nekrvácame nikde 
- nemocnica vyrábala stratu 60 mil. Sk ročne, došlo k privatizácii určitých  oddelení, ktoré 
prinášali zisk ( BIO RTG, rehabilitácia,...) 
- táto spoločnosť už niečo dokázala, ponúka nám pomoc,  
 
Ing. Gallik 
- ja nevidím do čísel nemocníc, z toho čo počúvam, nie je nemocnica na tom lepšie, za tých 
sedem rokov, pokiaľ budeme rozhodovať o článku 6 v Štatúte, bez toho, aby sme vedeli 
bližšie podmienky,  tak nebudem hlasovať za 
 
 
 



p. Šišková 
- trošku má prekvapil názor, že do nemocnice nemáme dať peniaze z dotácie, veď nemocnica 
zamestnáva 300 ľudí, sú to občania nášho mesta, tak prečo im nemáme pomôcť? 
 
p. Anovčinová 
- podporovali  sme hokej, tak si myslím, že môžeme podporiť aj zdravotnú starostlivosť v 
nemocnici 
 
Ing. Gallik 
-  o dosť značnú sumu ideme oddĺžiť nemocnicu, týmto spôsobom pomáhame v obchodnom 
vzťahu tejto firme 
 
p. Nevlazla 
- som rád, že som nebol pritom, keď sa schvaľoval do riadenia nemocnice MVDr.  Klíma, ten 
človek nám narobil viacej zlého ako dobrého, tá jeho zvláštna povaha, zle správanie 
k lekárom, vyvolávalo zlú situáciu v nemocnici  
- podmienky, o ktorých tu hovoríme, sa budú upravovať v mandátnej zmluve, ktorú budeme 
schvaľovať na budúcom zasadnutí MsZ, 
-  mne sa páči, že správna rada bude mať 4 členov, bude to pri rozhodovaní férovejšie 
- dnes zasadala správna rada, z ich strany tu nevidím žiadne pripomienky k novým členom  
- je to veľké riziko, ideme do čohosi neznámeho,  ale čo iné nám ostáva, všetko je o lobingu, 
treba dať šancu, ak to nebude fungovať, tak  to môžeme zrušiť, teraz sa začína trochu 
zlepšovať situácia, treba dať šancu novému vedeniu a tomu ich systému 
- môj názor je taký, že to treba podporiť 
 
MUDr. Novotný 
- zdravotníctvo je celosvetový problém, je  potrebné dať šancu novému vedeniu 
 
Mgr. Holopová 
- sedem rokov, čo sedím v tomto zastupiteľstve, sa stále zaoberáme problematikou 
v nemocnici, nikdy to nešlo tak, ako by  si to predstavovali naši občania mesta , posledné roky  
sme stále poukazovali na problémy, jedným z problémov bolo aj naštrbenie vzťahov medzi 
vedením nemocnice a poslancami, keď sa urobil poslanecký prieskum 
-  zdôrazňovali sme to, aké je chvályhodné, ako nemocnica vyzerá z vonku, ale z vnútra by sa 
dala  prirovnať k zhnitému jablku 
-  dnes ma veľmi zaráža,  že začína pracovať nový manažment a my  začíname s nedôverou, 
to nie je motivácia pre tých ľudí, ak by sme si vedeli pomôcť s nemocnicou sami, tak by sme 
si už za tých sedem rokov pomohli, je to riskantný krok, nastúpená je tu dobrá cesta, skúsme 
prejaviť dôveru, robiť pod tlakom nedôvery nie je ľahké, 
- položme si otázku či chceme nemocnicu alebo nie, ani v nemocnici v Poprade nie je situácia 
ružová 
 
Ing. Gallik 
- tu nejde o nedôveru,  ide tu o zahmlievanie obchodného vzťahu 
 
p. primátor 
- o rok, ak za zníži dlh nemocnice, bude toto sedenie výsledkom 
 
 
 



Ing. Madeja 
- bolo konštatované, že to išlo s nemocnicou dole vodou,  bývalému riaditeľovi sa nedá 
uprieť, že dokázal zmodernizovať nemocnicu, je pravda, že došlo k zlyhaniu vo vzťahu 
k personálnej práci 
- čo sa týka odchodu lekárov, tak lekári neodchádzali preto, lebo boli zlí, málo výkonní, ale 
preto, že tam bol zrejme  problém v pracovnoprávnych vzťahoch 
- čo sa týka firmy, kt. je nám tu predstavená, nevieme o nej veľa, pokiaľ máme tu partnera, že 
dokáže viac ako my, tak dobre, nech to robí 
- dotácia je určená na to, aby do konca roka dokázali v nemocnici  fungovať, situácia je tak 
vážna, že tú injekciu potrebujú 
 
PhDr. Sabolová 
- každému z poslancov ide o dobro vecí, o fungovanie nemocnice, dostatočne dlhý čas sme 
dávali najavo že nám na tej nemocnici záleží, niektoré veci nám zostávajú aj naďalej nejasné, 
mňa by zaujímalo, aká je skutočná ekonomická bilancia v nemocnici, aká je zadĺženosť, 
v akých oblastiach, aký podiel na zisku by mala mať táto spoločnosť 
 
p. primátor 
- podrobný záverečný účet mesta dostávate pravidelne každý rok  
 
PhDr. Sabolová 
- ale chcela som vedieť terajší stav nemocnice, čo sa týka ekonomiky 
 
Ing. Gnojčáková 
- k 30.9. 2009  je strata v nemocnici vo výške  12,8 mil. Sk, čo je dôležité to sú záväzky, saldo 
pohľadávok a záväzkov, ktoré je vo výške 48 mil. Sk 
-  nie som zato, aby sme akýmkoľvek spôsobom  dotovali nemocnicu, ale toto je špeciálny 
stav 
 
Mgr. Švirloch 
- ja osobne potrebujem vedieť, ako bude vyzerať mandátna zmluva 
 
MUDr. Šoltysová 
- existuje už nejaká mandátna zmluva o spolupráci  so spoločnosťou PP Partnership s.r.o. 
 
p. primátor 
- nie neexistuje 
 
MUDr.  Volák 
- mandátna zmluva neexistuje, ale je uzavretá predbežná zmluva o spolupráci 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe návrhu  Správnej rady neziskovej 
organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. podľa ustanovenia 
Článku 11 bod (1) Zakladacej listiny Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku 
n.o. schvaľuje zmenu Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra 
v Kežmarku n.o. podľa predloženého návrhu. 
 
 



hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 12, proti:1, zdržal sa: 4 
za: Anovčinová, Brija,  Figlár, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Nevlazla,  
      Novotný,  Šišková, Šoltysová, Švedlár,  Višňovský 
proti: Gallik 
zdržal sa: Grohola, Rochová, Sabolová, Švirloch 
neprítomní: Kredátus, Mačko,  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 191/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku odvoláva z funkcie člena správnej rady Nemocnica 
Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. MUDr. Štefana Voláka, Mgr. Martu 
Devečkovú, Danielu Anovčinovú, JUDr. Štefana Bieľaka, Jána Režňáka, Ing. arch. 
Jozefa Figlára. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku volí do Správnej rady Nemocnica Dr. Vojtecha 
Alexandra v Kežmarku n.o. týchto členov: 

- PhDr. Igor Kredátus, bytom Lanškrounska 7, 060 01  Kežmarok 
- MUDr. Kamil Száz, bytom G. Bethlena 22, 940 01 Nové Zámky 
- Ing. Tomáš Tvarůžek, MBA,  bytom Šebrov 196, 679 22 Šebrov – Kateřina, 

Česká republika 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení 
za: 11, proti:1, zdržal sa: 5 
za: Anovčinová, Brija,  Figlár,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Nevlazla, Šišková, Šoltysová,  
      Švedlár,  Višňovský 
proti: Gallik 
zdržal sa: Grohola, Novotný, Rochová, Sabolová, Švirloch 
neprítomní: Kredátus, Mačko,  
 
Prijaté uznesenia dostali č. 192/2009 a č. 193/2009 

 
 
 
Po prerokovaní bodu č. 14 sa  poslanci vrátili  k prerokovaniu bodu č. 5. Zmena rozpočtu 
mesta Kežmarok.  
 
 
5. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2009  rozpočtovým opatrením č. 6/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre 
rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 6/2009 podľa predloženého návrhu so 
zapracovaním pripomienky č. 1 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 15, proti:0, zdržal sa: 1 
 
za: Anovčinová, Brija,  Figlár,  Grohola, Hoffmann, Holopová,  Madeja, Nevlazla,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský 



zdržal sa: Gallik, 
neprítomní: Kredátus, Mačko, Višňovský 
 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 194/2009 
 
 
15. Rôzne 
 
A/.  Návrh na zrušenie členstva 
1. Regionálne vzdelávacie centrum- združenie obcí so sídlom v Štrbe 
2. Združenie miest a obcí Spiša 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mgr. Švirloch 
- požiadal o podrobnejšie vysvetlenie 
 
p. prednosta 
- vysvetlil dôvody ukončenia členstva v navrhnutých združeniach 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje členstvo mesta Kežmarok v Regionálnom 
vzdelávacom centre – združenie obcí, so sídlom v Štrbe. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje členstvo mesta Kežmarok v Združení miest 
a obcí Spiša so sídlom v Spišských Tomášovciach. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu 
za: 12, proti:0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 3 
za: Anovčinová, Brija,  Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová,  Madeja,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková,  Švirloch,  
nehlasoval: Figlár, Šoltysová, Švedlár 
neprítomní: Kredátus, Mačko, Nevlazla, Višňovský 
 
 
Prijaté uznesenie dostali č. 195/2009 a  č. 196/2009 
 
 
B/. Návrh na poskytnutie odmeny podľa čl. III. bodu (3) Zásad odmeňovania poslancov 
a členov komisií MsZ v Kežmarku zo dňa 26.08.2004 zástupcovi primátora mesta Kežmarok 
a poslancom Mestského zastupiteľstva v Kežmarku za rok 2009. 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odmenu podľa čl. III. bodu (3) Zásad 
odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ v Kežmarku zo dňa 26.08.2004 za rok 
2009 zástupcovi primátora mesta Kežmarok podľa predloženého návrhu. 
 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odmenu podľa čl. III. bodu (3) Zásad 
odmeňovania poslancov a členov komisií  MsZ v Kežmarku zo dňa 26.08.2004 za rok 
2009 poslancom Mestského zastupiteľstva v Kežmarku podľa predloženého návrhu. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu 
za: 12, proti:0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 2 
za: Anovčinová, Brija,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová,  
     Šišková, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, 
zdržal sa: Gallik 
nehlasoval: Figlár, Grohola 
neprítomní: Kredátus, Mačko, Nevlazla, Višňovský 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 197/2009 a  č. 198/2009 
 
 
C/. Návrh na zrušenie uznesenia č. 166/2009 a Návrh na úpravu uznesenia č. 166/2008 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 166/2009 zo dňa 8.10.2009 
 
 
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 odpredaných pozemkov, 
-výstavbu 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 o rozpočtových nákladoch vo výške 265 550 EUR ( 8 mil. Sk, konv. kurz 1€ 
= 30,1260 Sk). 
 
 
za: 13, proti:0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 2 
za: Anovčinová, Brija,  Hoffmann, Holopová,  Madeja, Novotný, Rochová, Sabolová,  
     Šišková, Šoltysová, Švedlár,  Gallik, Grohola 
nehlasoval: Figlár, Švirloch, 
neprítomní: Kredátus, Mačko, Nevlazla, Višňovský 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 199/2009 a č. 200/2009 
 
 
 
 
16.  Interpelácie 
 
p. Rochová 



- oslovili ma ľudia,  ktorí chodia do práce do Mliekarne a  upozornili na dezolátny stav 
chodníka a chýbajúce osvetlenie 
 
Ing. Faix 
- cesta je miestna komunikácia, osvetlenie je súkromné 
 
p. primátor 
- čo sa týka osvetlenia na ceste smerom na Rakúsy, preveria to Technické služby 
 
Ing. Madeja 
- poďakoval odd.  výstavby a MsP za dopravné úpravy v uličke od kníhkupectva ku bazilike, 
kladne to ocenia aj turisti 
- požiadal o upovedomenie vodičov, aby rešpektovali ten zákaz v spomínanej uličke 
- začali sa obracať na mňa obyvatelia ul. Toporcerova ohľadom parkoviska, dávam na 
vedomie do KTV, že to parkovisko je v jednaní, je spracovaný projekt, nejde to tak rýchlo, 
nezabudlo sa na to 
 
p. primátor 
- momentálne riešime parkoviská na sídlisku Sever, všetko závisí od financií 
 
Ing. Faix 
- teraz sme ukončili parkovisko na Severe, sú pripravené projekty na parkovisko na ul. 
Garbiarskej, Možiarskej – to by sme začali budúci rok , čo sa týka parkoviska na ul. 
Toporcerova, to by sa malo zaradiť do rozpočtu na budúci rok, parkoviská na ul. Kuzmányho 
by sa mali upraviť a rozšíriť,  čo sa týka programu parkovísk, máme  to projekčne 
a rozpočtovo pripravené 
 
MUDr. Novotný 
- mňa by zaujímal mechanizmus vyraďovania školského majetku 
 
Ing. Gnojčáková 
- pri inventarizácii majetku a záväzkov za príslušný rok sa dáva návrh na vyradenie majetku, 
inventarizačná komisia spíše záznam  a dá návrh na likvidáciu 
 
Ing. Karpiš 
-  máme prijaté Zásady hospodárenia s majetkom mesta  
*  do výšky 5 tis. Sk – môže vyradiť majetok príslušný riaditeľ 
*  nad 5 tis. Sk – musí sa podať požiadavka na MsÚ 
*  pokiaľ je to v rámci inventarizácie, návrh sa predkladá inventarizačnej komisii 
*  pokiaľ  je to mimo inventarizácie, je potrebné podať žiadosť na úrad 
*  ak je nadobúdacia hodnota majetku viac ako 20 tis. Sk a zostatková je viac ako 5 tis. Sk,  
     návrh na vyradenie prerokuje MsR a odporúča p. primátorovi, ak je nadobúdacia hodnota  
     majetku viac ako 100 tis. Sk, schvaľuje to MsZ 
 
Ing. Grohola 
- poukázal na to, že bude v budúcnosti málo stomatológov – je potrebné zaoberať sa tým 
- aké sú výsledky geotermálneho prieskumu 
-na  Kostolnom námestí pred Špeciálnou školou sú dve koľaje – bolo by dobre to zaasfaltovať  
- nevyužíva sa bývalá lekáreň, bolo by  dobré vhodným spôsobom to dať do prevádzky 



- návrh rozpočtu pre budúci rok, verím že sa  okrem starého cintorína bude pamätať na opravu 
kvetináča pri Bažante a úpravu cesty po Starom trhu 
 
p. primátor 
- čo sa týka rozpočtu, nie je problém prísť na úrad a dať  svoje návrhy 
- výsledky prieskumu  sú veľmi dobré, pôjdeme do toho 
- o lekáreň  prejavil záujem jeden lekárnik, odstúpil od toho, budeme to musieť riešiť 
- ohľadom Kostolného  námestia – pripravuje sa projekt 
 
MUDr. Novotný 
- je pravda, že zubárov je čoraz menej, my ako zdravotná komisia sa budeme musieť týmto 
zaoberať, je treba nejako týchto lekárov motivovať 
 
p. Švedlár 
- ako to je s ulicou Priekopa, bol by som rád, aby sa to povedalo, ak sa to dokončí, uvažuje sa 
o zjednosmernení ulice? 
 
p. primátor 
- dáme do najbližšieho vydania  kežmarského  magazínu  informáciu 
 
Ing. Faix 
- my sme mali podpísané zmluvy s dodávateľom, on mal svoje kapacity, musel sa presunúť 
inde, sme radi, že neprerušil prácu a že tam robí, ak sa zhorší počasie, tak sa asfalt nebude 
môcť dávať, spevní sa cesta štrkom, urobí sa chodník 
- prebehlo rokovanie s dopravným inšpektorátom vo veci zjednosmernenia ulice, dopravný 
inšpektorát súhlasí  
 
p. Brija 
- aká  je situácia ohľadom zriadenia okresného riaditeľstva PZ v Kežmarku? 
 
p. primátor 
-situácia je patová, jedine  došlo k presadeniu, že  na OO PZ pribudlo 6 policajtov, ktorí sú 
určení  do terénu 
 
17. Záver 
 
     Na záver rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta             prednosta úradu  
 
 
Overovatelia:              Mgr. Boris  Švirloch 

 MUDr. Jaroslav  Novotný 
 
Zapísala: Zuzana Purschová 
 


