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V y h o d n o t e n i e 
stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 

v Kežmarku  k 13.5.2010 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
     Z roku 2005 zostali na plnenie v roku 2010  4 uznesenia.  
Stav k 13.5.2010 : 
- v priebežnom plnení sú evidované 4 uznesenia : 
uznesenia č. : 15, 16, 17, 62.    
 
     Z roku 2006 zostali na plnenie v roku 2010  4 uznesenia. 
Stav k 13.5.2010 : 
- v priebežnom plnení sú evidované  3 uznesenia : 
uznesenia č. : 162, 219, 287.  
 
    Z roku 2007 zostali na plnenie v roku 2010  4 uznesenia. 
Stav k 13.5.2010 : 
- v priebežnom plnení sú evidované  2 uznesenia :  
uznesenia č. : 153, 230. 
 
     Z roku 2008 zostalo na plnenie v roku 2010  18 uznesení.    
Stav k 13.5.2010 : 
- v priebežnom plnení je evidovaných 11 uznesení :  
uznesenia č. :  
25, 54, 93, 96, 97, 99, 101, 137, 187, 205, 237. 
 
     Z roku 2009 zostalo na plnenie v roku 2010  78 uznesení.    
Stav k 13.5.2010 : 
- v priebežnom plnení je evidovaných 29 uznesení :  
uznesenia č. :  
15, 23, 62, 63, 64, 72, 114, 115, 154, 174, 175, 184, 185, 187, 207, 210, 211, 229. 230, 233, 
234, 238, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248. 
 
     V roku 2010, k 13.5.2010, bolo Mestským zastupiteľstvom prijatých 93 uznesení.  
Stav k 13.5.2010 : 
- v priebežnom plnení je evidovaných 34 uznesení : 
uznesenia č.: 
1, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 29, 30, 34, 40, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 80, 
81, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91.  
 
Návrh na uznesenie : 
a)  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 13.5.2010, za kontrolované obdobie 
roka 2010 a predchádzajúce obdobia. 
b)  Ruší uznesenie č. 142/2007.                                                              
 
v Kežmarku: 4.5.2010 
Predkladá : Ing. Gnojčáková 
                   hlavný kontrolór mesta 
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Mesto Kežmarok    
hlavný kontrolór mesta 
ul. Hlavné námestie č. 1 
K e ž m a r o k 
 
 

 
 

I N F O R M Á C I A 
o výsledku splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených  následnou 

finančnou kontrolou v roku 2009  a o výsledkoch následných finančných kontrol      
vykonaných v priebehu I. polroka 2010 

 
     V súlade s  §18 f) ods. 1d) zákona  S N R  č. 369/2004 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon  S N R  č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a  o  zmene  a  doplnení   niektorých   zákonov   a  uznesením   mestského  
zastupiteľstva č. 203/2009 predkladám týmto, mestskému zastupiteľstvu, nasledovnú 
informáciu : 
 
1)                         
   V súlade s poverením na vykonanie následnej finančnej kontroly č. 1b/2010 a  
opatreniami prijatými na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou „inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov“ - správou 
č. 1/2008, na Základnej umeleckej škole A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok, 
po následnej finančnej kontrole splnenia opatrení vykonanej v roku 2009  a po 
následnej finančnej kontrole vykonanej za rok 2009 – zápisnica č. 2/2010,  
v priebehu mesiaca marec – apríl 2010, s cieľom preverenia splnenia povinnosti 
kontrolovaného subjektu v zmysle § 22 ods. 3 zákona 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení 
neskorších predpisov  konštatujem, že prijaté opatrenia boli splnené. 
 
Kontrolovaný subjekt : 
     - vykonal inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, za rok 
2009, v súlade s príkazom riaditeľa základnej umeleckej školy a ďalšími pokynmi 
s ňou súvisiacimi, 
     - zabezpečil dodržanie náležitosti inventúrnych súpisov majetku, určených 
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov,  §  30 ods. 2,  
ktorý určuje ich povinný obsah, inventúrne súpisy majetku sú prehľadne spracované, 
úplné, preukázne a správne,  
     - inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti bola vykonaná v súlade so 
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 4x v roku, 
     - prírastky majetku resp. úbytky majetku sú položkovite identifikované cez zoznam 
prírastkov resp. úbytkov majetku, 
     - majetok evidovaný v podsúvahovej evidencií je doložený, preukázaný, 
     - inventarizačné zápisy z čiastkových inventarizačných komisií vykonaných 
fyzických inventúr a vykonaných dokladových inventúr boli vypracované správne 
a predložené ku kontrole, 
     - výsledky inventarizácie za rok 2009 boli prehodnotené a uzavreté v hlavnej 
inventarizačnej komisií kontrolovaného subjektu.   



 
 
Opatrenia, týkajúce sa : 
     - správneho definovania predmetu inventarizácie, úplného vymedzenia majetku, 
v súlade s Opatreniami MF č. 16786/2007-31 a č. 25755/2007-31, ktorými sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove, o 
usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení účtovnej závierky,       
     - definovania jednoznačných termínov vykonania fyzickej a dokladovej inventúry, 
     - dodržiavania náležitosti inventúrnych súpisov majetku a inventarizačných 
zápisov majetku, určených  §  30 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení zmien a doplnkov,  
     - úplnosť a správnosť hodnotenia výsledkov v hlavnej inventarizačnej komisií, 
 
ostávajú naďalej v  priebežnom sledovaní a plnení zodpovedného zamestnanca 
kontrolovaného subjektu a vedúceho kontrolovaného subjektu.  
 
 
Návrh na uznesenie : 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou – zápisnicu č. 2/2010, vykonanej na Základnej umeleckej 
škole A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok, vyplývajúcu zo správy č. 
1/2008. 
 
 
2) 
A. Následná finančná kontrola zabezpečovania zmien rozpočtu a vedenia 
rozpočtových opatrení, vykonaná v priebehu mesiaca marec 2009, na Mestskom 
úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2009, bola 
ukončená záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly  č. 1/2010. 
 
     Bolo skonštatované, že zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2009, 
rozpočtovými opatreniami, sa týkali najmä viazania výdavkov z titulu zníženia príjmov 
z dôvodov prebiehajúcej ekonomickej krízy, presunov rozpočtovaných prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu, zapájaním rezervného fondu do bežných 
a kapitálových výdavkov a v minimálnom rozsahu zapájaním mimoriadnych 
neplánovaných príjmov a s tým súvisiacim rozpúšťaním výdavkov. 
     Mesto vedie o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu 
rozpočtového roka, v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, osobitne jeho odseku 3, priebežne, operatívnu 
evidenciu, ktorá je zvlášť vedená za rozpočtové opatrenia prijaté mestským 
zastupiteľstvom a zvlášť v rámci rozpočtových položiek schválených primátorom 
mesta. 
     V roku 2009 došlo k  7 rozpočtovým úpravám v rámci mestského zastupiteľstva 
a k 1 úprave z úrovne primátora mesta. 
 
     V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie,  podľa programu kontroly, 
nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem a 
interných predpisov, preto bol vypracovaný záznam o výsledku následnej finančnej 
kontroly. 



Návrh na uznesenie : 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly zabezpečovania zmien rozpočtu a vedenia 
rozpočtových opatrení – záznam č. 1/2010, vykonanej na Mestskom úrade, 
Hlavné námestie 1, Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2009. 
 
 
B. Následná finančná kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia 
bežných a kapitálových finančných prostriedkov pridelených v rámci rozpočtu mesta, 
dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a dodržiavania  zákona o  verejnom 
obstarávaní, vykonaná v priebehu mesiaca marec – apríl 2010, na Materskej škole, 
ul. Cintorínska č. 3 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2009, bola ukončená 
záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly  č. 2/2010. 
 
       Na základe kontroly preverovaných podkladových materiálov - dodávateľských 
faktúr, bankových dokladov, pokladničných dokladov, mzdových dokladov, interných 
dokladov, účtovných písomností a výkazníctva, osobitne čerpania rozpočtu podľa 
odvetví a rozpočtovej klasifikácie,  konštatujem : 
     - doklady súvisiace so zabezpečením bežných a kapitálových výdavkov sú 
dostatočne úplne, preukázateľné a správne, správne triedené tak v rámci účtovníctva 
rozpočtovej organizácie, ako aj v rámci ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 
klasifikácie, 
     - materská škola prostredníctvom pokladne realizovala bežné drobné finančné 
operácie súvisiace so zabezpečením bežných príjmových a výdavkových operácií, 
doklady preukazujú dostatočnú úplnosť a správnosť, 
     - kontrolovaný subjekt bol upozornený, v súvislosti s rešpektovaním zákona 
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, na dôslednejšiu realizáciu zabezpečovania 
náhrad cestovných výdavkov a všetkých dokladov s tým súvisiacimi,     
     - z kontroly čerpania schváleného rozpočtu pre rok 2009 nevyplynuli dôvody pre  
konštatovanie väčších a mimoriadnych výkyvov v čerpaní jednotlivých 
rozpočtovaných položiek,  
     - bežné príjmy boli naplnené na 96,32 %, bežné výdavky na 101,36 %, drobné 
prekročenie bolo zaznamenané v položke poštových a telekomunikačných služieb, 
pri nákupe kníh, časopisov a učebných pomôcok, pri reprezentačných výdavkov, za 
stravovanie,   
     - kapitálové výdavky neboli kontrolovanému subjektu pre rok 2009 pridelené, stav 
dlhodobého hmotného majetku, účtovnej  skupiny 0, je správne vykázaný v súvahe 
organizácie ako aj v inventarizácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,  
     - obstaraný drobný dlhodobý hmotný majetok (od 33,19 € - 995,81 €),  v súlade so 
zákonom o účtovníctve a postupov účtovania pre rozpočtové organizácie, má škola 
zatriedený na podsúvahových účtoch účtovnej triedy 7, skupiny 77, ako aj 
v operatívnej evidencií (0 – 33,19€) , prírastky a úbytky majetku sú v súlade so 
zápisom o inventarizácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
kontrolovaného roka, 
     - inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2009 je 
preukázna a správna, 
     - kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v roku 2009, vzhľadom na 
rozsah požadovaných dodávok a použiteľný objem finančných prostriedkov, 
obstarával len zákazky s nízkymi hodnotami, voľným, rôznorodým výberom 
dodávateľov,  



     - obstarávanie uvádzaných zákaziek bolo uhrádzané z bežných výdavkov 
organizácie, prevažne správne v členení podľa ustanovenej rozpočtovej klasifikácie,   
     - v súvislosti s tým konštatujem, že neboli poskytované preddavky pre obstaranie 
tovarov a služieb, 
      - na základe kontroly dodávateľských faktúr, bankových dokladov 
a pokladničných dokladov konštatujem, že kontrolovaný subjekt zabezpečuje 
predbežnú finančnú kontrolu dokladov priebežne a v dostatočnom rozsahu.  
 
     V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie,  podľa programu kontroly, 
nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem a 
interných predpisov, preto bol vypracovaný záznam o výsledku následnej finančnej 
kontroly. 
 
 
Návrh na uznesenie : 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia 
bežných a kapitálových finančných prostriedkov pridelených v rámci rozpočtu 
mesta, dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a dodržiavania  zákona o  
verejnom obstarávaní – záznam č. 2/2010, vykonanej na Materskej škole, 
Cintorínska 3, Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2009.  
 
 
 
 
Kežmarok 4.5.2010 
predkladá: Ing. Gnojčáková Ľudmila 
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Ing. Miroslav Karpiš 
vedúci ekon. odd.       Kežmarok, 27.4. 2010 
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S T A N O V I S K O 

 
hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Kežmarok za rok 

2  0  0  9 
 
 
     V súlade s §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/2004 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon 
SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám Mestskému 
zastupiteľstvu odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2009. 
 
     Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu 
mesta Kežmarok za rok 2009. 
 
 
A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného 
účtu mesta Kežmarok. 

  
     Pri spracovaní odborného stanoviska a posudzovaní predloženého návrhu záverečného 
účtu mesta som prihliadala na : 

a) zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2009 
b) metodickú správnosť predloženého návrhu záverečného účtu   

 
a) 
     V rámci zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu som prihliadala na dodržanie 
súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a záväznými nariadeniami mesta 
(preverenie, že účtovná závierka za rok 2009 bola vykonaná v súlade so zákonom 
o účtovníctve, obsahuje všetky všeobecné náležitosti, účtovná jednotka vyhotovila súvahu, 
výkaz ziskov a strát a poznámky v súlade so všeobecne právnymi predpismi), ako aj na 
dodržanie informačnej povinnosti a dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta. 
 
     Návrh záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2009 bol spracovaný v súlade so 
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov, s prihliadnutím na ustanovenia zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy, zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych 
predpisov.  
 
     Návrh záverečného účtu mesta za rok 2009, v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 3 zákona č. 
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, bol zverejnený obvyklým 
spôsobom, verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta, pre 
vyjadrenie občanov mesta, v zákonom stanovenej lehote.  
 
     Mesto v zmysle § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si 
splnilo povinnosť overenia účtovnej závierky podľa § 9 ods. 5 zákona o obecnom zriadení. 
     Z názoru nezávislého audítora k riadnej účtovnej závierke mesta za rok 2009 vyplýva, že 
účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú a majetkovú situáciu 
mesta Kežmarok, na výsledky jej hospodárenia a na výsledok rozpočtového hospodárenia za 
rok 2009, ktoré sú v súlade so zákonom o účtovníctve.  



b)  
     Predložený záverečný účet komplexne hodnotí  hospodárenie mesta v rozpočtovom roku 
2009, analyzuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia vrátane výsledkov peňažných 
fondov, jeho finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným organizáciám na území 
mesta, finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, k štátnym fondom, rozpočtom iných obcí 
a rozpočtom vyšších územných celkov.  
     Záverečný účet mesta, v náväznosti na § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, obsahuje údaje o plnení príjmovej a výdavkovej časti 
rozpočtu mesta za rok 2009, v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona, v súlade s rozpočtovou 
klasifikáciou, cez odvetvovú a ekonomickú klasifikáciu a jeho vnútorné členenie na bežný 
rozpočet a kapitálový rozpočet, bilanciu aktív a pasív - majetok mesta a zdroje jeho krytia v 
súvahe mesta, prehľad o stave a vývoji dlhu mesta, prehľad o poskytnutých zárukách za úvery 
mesta podľa jednotlivých príjemcov a prehľad o iných ručeniach mesta, údaje o nákladoch 
a výnosoch podnikateľskej činnosti a údaje o hospodárení príspevkových organizácií v rámci 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, údaje o hospodárení spoločností s podstatným 
vplyvom mesta a hodnotenie plnenia programov obce. 
  
     Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa Metodického usmernenia Ministerstva 
financií Slovenskej republiky k č. MF /010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 
a vysvetlivkám k ekonomickej klasifikácií rozpočtovej klasifikácie, v znení platných 
dodatkov, ktorým bola ustanovená druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia 
rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní 
rozpočtov územnej samosprávy.  
     Rozpočet mesta bol vedený v súlade s metodikou jednotného triedenia príjmov a výdavkov 
a v zmysle ustanovenej rozpočtovej klasifikácie platnej pre rok 2009. 
     Mesto spracovalo a predložilo návrh záverečného účtu za rok 2009 v oblasti plnenia 
rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavných kategórií, kategórií, 
položiek a podpoložiek. 
     Oblasť plnenia rozpočtu výdavkov mesto spracovalo a predložilo podľa funkčnej 
klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na 
úrovni hlavnej kategórie a kategórie, ako aj podľa programovej štruktúry, ktorá rozdeľuje 
výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. 
     
 
B. Spracovanie záverečného účtu 
 
     Pri spracovaní záverečného účtu za rok 2009 Mesto postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje 
o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovalo do záverečného účtu mesta. 
     V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane 
finančných vzťahov k zriadeným resp. založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – 
podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej 
usporiadalo finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtu VÚC.    
     Predložený návrh záverečného účtu mesta za rok 2009 obsahuje povinné náležitosti podľa 
§ 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.      
 
     V rámci vedľajšieho hospodárenia mesta, z činnosti káblovej televízie, bola za rok 2009 
dosiahnutá strata v objeme 17 524 €, pri osobitne evidovaných a vykázaných vo svojich 
výsledkoch tak tržieb za vlastné výkony a finančné výnosy, ako aj výrobných nákladov – 
služieb, osobných nákladov a finančných nákladov. 



     Usporiadanie straty odporúčam zrealizovať z rezervného fondu vedľajšieho hospodárenia, 
zdrojov minulých období, ktorého zostatok je postačujúci.  
 
 
1. Údaje o plnení rozpočtu 
 
     Finančné hospodárenie Mesta Kežmarok sa v roku 2009 riadilo schváleným rozpočtom na 
rok 2009, ktorý bol prijatý uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok č. 215/2008  
dňa 11.12.2008. 
     Rozpočet pre rok 2009, ako celok, bol schválený ako vyrovnaný.   
     B e ž n ý  rozpočet mesta bol schválený ako prebytkový,   k a p i t á l o v ý  rozpočet bol 
schválený ako schodkový, so zapojením predpokladaných finančných operácií príjmových, na 
vyrovnanie rozpočtov a nevyhnutným využitím prebytkov bežného rozpočtu a prebytkov 
minulých rokov (RF, FRB). 
        
     V priebehu roka 2009, rozpočtovými opatreniami č. 1 – č. 7, uzneseniami č. 9/2009, 
37/2009, 89/2009, 141/2009, 146/2009, 194/2009, 213/2009, schválilo Mestské zastupiteľstvo 
mesta Kežmarok úpravy rozpočtu mesta, ktorými sa upravili konečné plánované bežné príjmy 
a výdavky na predpokladaný schodok bežného rozpočtu v objeme 271 818 € (8 189 tis.  Sk) a 
kapitálové príjmy a výdavky na schodok 3 187 978 € (96 041 tis. Sk). 
     Uvažované vykrytie nedostatočných finančných prostriedkov, z finančných operácií, 
predstavovalo sumu 3 459 796 € (104 230 tis. Sk) 
 
     Počas roka 2009, pri schvaľovaní zmien rozpočtu, mesto využilo ustanovenie § 21 c) 
zákona 54/2009, ktorým sa doplnil zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy, keď ustanovenia § 10 ods. 7 a podmienky ustanovené v § 10 ods. 9 - 
zabezpečenie vyrovnanosti bežného rozpočtu nebola obec povinná uplatňovať.  
    Obec takto, pri svojich predpokladoch, uplatnila v roku 2009 použitie prostriedkov 
kapitálového rozpočtu v prospech vykrytia potrieb bežného rozpočtu.  
 
     Dotácie zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté najmä na zabezpečenie preneseného výkonu 
štátnej správy za oblasť základných škôl, na činnosť školského úradu, účelové dotácie  pre 
prenesené kompetencie, decentralizačné dotácie na stravu pre sociálne slabých, štipendiá, 
motivačné príspevky, na činnosť sociálneho zariadenia Domova dôchodcov, sociálneho 
zariadenia Stacionár – domova sociálnych služieb s postihom, na zabezpečovanie komunitnej 
sociálnej práce, na aktivačnú činnosť, činnosť stavebného úradu, činnosť životného 
prostredia, zabezpečenie povodní, bytovej politiky, matričnú činnosť.    
     Decentralizačné dotácie na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v základnom 
školstve, na činnosť Domova dôchodcov a vymedzené finančné prostriedky na zabezpečenie 
originálnych kompetencií ZŠ, MŠ, základných  umeleckých škôl a CVČ, vzhľadom na 
osobitný spôsob zapojenia do rozpočtu mesta, sú zapojené v rozpočtoch rozpočtových 
organizácií a v skutočnom plnení, vo výdavkovej časti rozpočtu mesta, sa nevykazujú. 
     
     Záverečný účet za rok 2009 ale v celom rozsahu premieta plnenie príjmov a výdavkov 
rozpočtu za prenesené činnosti v oblasti zabezpečovania matriky, stavebného úradu, SÚ od 
obcí, bytovej politiky, životného prostredia, opatrovateľskej činnosti, aktivačnej činnosti, 
sociálneho zariadenia Stacionár, pracovníkov školstva a školského úradu, účelových dotácií 
PK, ako aj dotácií na neštátne a súkromné školské zariadenia. 
 



     Z celkovej účtovnej závierky mesta Kežmarok za rok 2009 vyplýva schodok 
hospodárenia v objeme 3 260 414,98 €, pri celkových započítaných príjmov dosiahnutých v 
objeme  11 328 651,70 € a celkových započítaných výdavkov v sume  14 589 066,68 €. 
 
 
R  o  z  p  o  č  e  t     c e l k o m :                                                                     v  € 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                          S ch v á l e n ý       U p r a v e n ý        Č e r p a n i e                                             
                                                       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Príjmy celkom                                 13 615 794              14 261 348             11 328 651,70                                             
 
Výdavky celkom                              16 446 606              17 721 144             14 589 066,68 
 
Hospodárenie mesta – 
prebytok / schodok rozpočtu      -    2 830 812           -    3 459 796          -    3 260 414,98 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                             
B e ž n ý  rozpočet : 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Bežné príjmy celkom                      11 809 281             11 388 114              10 894 991,53  
v tom: 
bežné príjmy mesta                           11 382 805             10 942 216              10 404 411,50 
bežné príjmy  R O                                  426 476                  445 898                   490 580,03 
 
Bežné výdavky celkom                   11 693 989              11 659 932             10 785 628,75   
v tom:                                             
bežné výdavky mesta                         6 606 821                6 398 789                5 500 837,17 
bežné výdavky  R O                           5 087 168                5 261 143                5 284 791,58 
 
Hospodárenie mesta – 
prebytok / schodok rozpočtu              115 292               -   271 818                   109 362,78 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
K a p i t á l o v ý  rozpočet : 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Kapitálové príjmy celkom               1 806 513                2 873 234                    433 660,17            
v tom: 
kapitálové príjmy mesta                     1 806 513                2 873 234                    433 660,17            
kapitálové príjmy  R O                            -                              -                               - 
 
 
Kapitálové výdavky celkom             4 752 617               6 061 212                 3 803 437,93 
v tom:                                                  
kapitálové výdavky mesta                  4 298 823                5 915 247                 3 665 028,16 
kapitálové výdavky  R O                       453 794                  145 965                     138 409,77 
 



Hospodárenie mesta – 
prebytok / schodok rozpočtu        -  2 946 104             -  3 187 978             -   3 369 777,76   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
F i n a n č n é  operácie : 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Príjmové FO celkom                        3 215 462              4 169 067              5 271 439,09   
 
Výdavkové FO celkom                       384 650                  709 271                 705 499,60 
 
Hospodárenie mesta – 
prebytok / schodok rozpočtu           2 830 812              3 459 796              4 565 939,49 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
  
Výsledok hospodárenia za rok 2009  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Rozdiel  -  príjmy – výdavky celkom :                                                         3 260 414,98 
 
Výsledok hospodárenia celkom –  
                 prebytok +  /  schodok  -     :                                                    -   3 260 414,98 
 
 
     Vykázaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 
písm. a) a  b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Metodického 
usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF /010175/2004-42 zo dňa 8. 
decembra 2004 a vysvetlivkám k ekonomickej klasifikácií rozpočtovej klasifikácie a podľa 
opatrenia MF SR č. /16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, 
príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. 
 
     Dosiahnutý výsledok hospodárenia - schodok, po započítaní do výsledku finančných 
prostriedkov poskytnutých zo ŠR v roku 2008 prenesených do roku 2009 v súhrnom objeme 
41 742,74 €  a po redukcií finančných prostriedkov poskytnutých mestu v roku 2009 
presunutých na plnenie do roku 2010 v sume 13 253,70 €, predstavuje objem na 
vysporiadanie celkovú sumu 3 231 926,94 €. 
     Takto upravený výsledok hospodárenia rozpočtu obce, určený na vysporiadanie, v súlade s 
§ 16 ods. 6 zákona 583/2004, neobsahuje nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté 
mestu v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR. 
 
     Analýza dosiahnutého schodku finančného hospodárenia mesta poukazuje na nenaplnenie 
tak bežných ako aj kapitálových príjmov mesta a na rozsiahlu investičnú výstavbu mesta 
v roku 2009, pričom schodok je krytý úvermi zo ŠFRB a prebytkom minulých rokov. 
 
     Vzhľadom na dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu v roku 2009 mesto neuplatnilo 
schválené použitie prostriedkov kapitálového rozpočtu na vykrytie potrieb bežného rozpočtu.  
 
 



 
     Navrhované vysporiadanie výsledku hospodárenia mesta za rok 2009 je plne v súlade 
s platnými zákonmi a predpismi, ako aj možnosťami jeho usporiadania. 
  
    Podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov mesto, v záverečnom účte za príslušný rozpočtový rok, hodnotí 
aj tvorbu a čerpanie peňažných fondov mesta – RF, FRB, RF vedľajšieho hospodárenia a SF. 
     Analýza, konštatujúca pohyby finančných prostriedkov v jednotlivých peňažných fondov 
mesta za rok 2009, jeho prírastkov a úbytkov, je zrejmá z rozboru fondov mesta Kežmarok za 
rok 2009 a z rozboru usporiadania schodku rozpočtu za rok 2009, je úplná a správna. 
 
 
1.1. Plnenie rozpočtu príjmov mesta k 31.12.2009  
  
     V rozpočtovom období roka 2009 predstavovalo celkové skutočné plnenie príjmov mesta 
objem 11 329 tis. €, pri dosiahnutí celkových  bežných príjmov mesta v objeme 10 404 tis. €, 
kapitálových príjmov v sume 434 tis. € a príjmov rozpočtových organizácií  v objeme 491 
tis. €. 
     Z celkových príjmov predstavujú bežné príjmy 91,84 %, kapitálové príjmy 3,83 % 
a príjmy rozpočtových organizácií 4,33 %. 
 
     Vlastné príjmy mesta – vlastné bežné a kapitálové príjmy - bez príjmov určených pre 
rozpočtové organizácie zo ŠR,  ostatných grantov a transferov v celkovej sume 3 785 tis. €, 
vlastných  príjmov RO v objeme 491 tis. € a kapitálových transferov zo ŠR v hodnote 218 tis. 
€, boli dosiahnuté v objeme 6 835 tis. €, čo znamená 60, 33 % z celkových dosiahnutých 
príjmov, pričom vlastné bežné príjmy mesta objemom 6 620 tis. € predstavujú 58,43 % 
a vlastné kapitálové príjmy mesta, objemom 215 ti. €, 1, 90 % z celkových vykazovaných 
príjmov.   
    
     Objem finančných prostriedkov poskytnutých mestu formou dotácií predstavoval celkom  
4 003 tis. €  t. j.  35,33  %  z celkových príjmov, pričom  bežné  dotácie predstavujú 33, 41 % 
a kapitálové dotácie 1,92 % z celkových príjmov.    
     Bežné dotácie na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva vrátane 
nenormatívnych dotácií zo ŠR predstavovali v roku 2009 objem 2 471 tis. €  t. j. 21,81 % z 
celkových príjmov.    
     Dotácia z MF SR určená pre zabezpečenie činnosti Domova dôchodcov, vrátane 
kapitálových dotácií, objemom 646 tis. €,  tvorí 5,7 % z celkového objemu skutočných 
príjmov. 
     Ostatné dotácie zo ŠR spolu s kapitálovými dotáciami objemom 887 tis. € predstavujú 7,82 
% z celkových skutočne započítaných príjmov. 
 
     Z celkového objemu bežných príjmov mesta dosiahli daňové príjmy objem 5 425 tis. € t. j. 
49,79 %  a nedaňové príjmy sumou  1 195 tis. €  10,55 %. 
     Bežné príjmy z cudzích zdrojov – granty a transfery boli dosiahnuté v objeme 3 785 tis. €  
t. j. 34,74 %  bežných príjmov mesta. 
     Celkové účtovne započítané bežné príjmy mesta, voči rozpočtovaným príjmom, boli 
naplnené na 95,66 %, nenaplnenie príjmov je evidované za položku plánovaných grantov 
a transferov (- 671 tis. € ).  
 



     Daňové príjmy boli naplnené na 102,29 % a ich mierne prekročenie bolo zaznamenané za 
výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaných obci, za daň zo stavieb, za daň z bytov 
a nebytových priestorov a za užívanie verejného priestranstva. Príjmy boli preplnené o 122 
tis. €.  
     Nedaňové príjmy boli splnené na 101,04 % a preplnené boli v objeme 12,3 tis. €. 
K miernemu preplneniu príjmov došlo za položku administratívnych a iných poplatkov 
a platieb (110,84 %), k nenaplneniu došlo pri príjmov z podnikania a vlastníctva majetku - z 
prenajatých budov, priestorov a objektov, ako aj strojov, prístrojov a zariadení, kde 
nenaplnenie položky predstavuje objem cca 67 tis. €  ( 91,15 % ). 
     Príjmy z úrokov z domácich úverov, pôžičiek a vkladov boli naplnené na 106,62 %, 
prekročené o cca 6 tis. €.  
     Z posudzovania príjmov bežných grantov a transferov vyplýva ich nenaplnenie o cca 15 % 
čo predstavuje sumu 671 tis. €. 
  
    Kapitálový rozpočet príjmov bol splnený na 15,09 %  t. j.  na 434 tis. €, pričom vlastné 
kapitálové príjmy boli naplnené na 16,75 % - objemom 215  tis. € a tuzemské kapitálové 
príjmy v sume  218 tis. € na 13,76 %. 
     Nenaplnenie príjmov bolo spôsobené neobdržaním finančných prostriedkov za realizované 
granty a nečerpaním finančných prostriedkov na realizáciu rozpracovaných investičných 
akcií.  
 
     Celkové skutočné príjmy mesta – bežné a kapitálové príjmy, voči plánovaným príjmom 
v roku 2009 boli splnené na 79,43 % a index skutočne započítaných celkových príjmov roku 
2009 voči roku 2008 predstavuje  69,15 %, t. z. n. pokles príjmov o 30,85 %..      
 
 
1. 2. Čerpanie rozpočtu výdavkov mesta k 31.12.2009 
 
     V rozpočtovom období roku 2009 predstavovalo skutočné čerpanie výdavkov mesta 
objem celkom 14 589 tis. €. 
     Z celkového objemu výdavkov mesta predstavujú započítané bežné výdavky mesta objem 
10 786 tis. € t. j. 73,93 %  a  kapitálové výdavky sumou 3 803 tis. €  26,07 %.      
 
     Bežné výdavky mesta, bez výdavkov RO, predstavujú z celkového objemu výdavkov 
sumu 5 501 tis. €  t. j.  37,71  % z nich a kapitálové výdavky mesta (bez RO)  sumou 3 665   
tis. €  33,98  %. 
     Bežné výdavky rozpočtových organizácií predstavujú objemom 5 285 tis. € 36,23 %  a 
kapitálové výdavky RO sumou  138 tis. €  0,95 %  z. celkových výdavkov. 
     Výdavky rozpočtových organizácií celkom predstavujú 5 423 tis. €  t. j. 37,17 % 
z celkového objemu výdavkov, pričom z uvedeného objemu, na prenesené kompetencie za  
oblasť základných škôl, bolo použitých 2 926 tis. € (53,96 %), na zabezpečenie originálnych 
kompetencií za oblasť MŠ, ZUŠ a  CVČ 1 591 tis. € (29,33 %) a na sociálnu sféru - Domov 
dôchodcov  906 tis. € (16,71 % ). 
      
     Na vykrytie bežnej činnosti príspevkových organizácií (STZ, MsKS) bolo v roku 2009 
vložené cca 692 tis. €  t.j. 12,57 % celkového objemu bežných výdavkov mesta, bez RO. 
     Na dotáciách podľa VZN mesta ( mestské zastupiteľstvo, primátor) bolo vyčerpaných 
celkom 40 118 € t.j. 0,72 % z objemu bežných výdavkov mesta.  
 
 



     Hodnotené bežné výdavky mesta, bez RO, boli naplnené na 85,97 % a voči rozpočtu boli  
nedočerpané v sume 899 tis. €. 
    Bežné náklady boli prečerpané len pri  niektorých rozpočtovaných položkách, za prípravu 
žiadosti o dotácie, za web stránku mesta a propagačné služby, za civilnú ochranu, za činnosť 
stavebného úradu, pri správe bytov - za správu, opravy a údržbu nájomných bytov, za 
aktivačnú činnosť a malé obecné služby, ambulantnú opatrovateľskú službu, ...  
     Najväčšie prečerpanie bežných výdavkov sa prejavilo za prípravu žiadosti o dotácie a to   
o 18 237 € (čerpané na úkor kapitálových výdavkov), za propagačné služby o 2 720 €, za 
civilnú ochranu o 7 000 €, za činnosť stavebného úradu o 20 852 €, za správu, opravy 
a údržbu bytov o 36 712 €, za aktivačnú činnosť a malé obecné služby o 3 975 €, za 
opatrovateľskú službu o 13 177 €, ...  
 
     Uvažované kapitálové výdavky mesta boli zabezpečené v objeme 3 665 tis. €, splnené na 
61,96 %, pričom 65,55 % plnenie bolo zaznamenané pri obstarávaní kapitálových aktív - pri 
realizácií viacerých stavieb a ich technického zhodnotenia – pri rekonštrukciách ciest, 
výstavbe a rekonštrukciách chodníkov, lesných ciest, cintorínskych služieb, ako aj 21,97 % 
plnenie plánovaných kapitálových transferov. 
     K prečerpaniu finančných prostriedkov určených na kapitálové výdavky došlo len 
v minimálnom rozsahu, pri výstavbe Bytových domov Weilburská 5, 7, Košická 11, 13 
a Lanškrounská 3.   
 
     Celkové skutočne započítané výdavky mesta (vrátane RO) voči plánovaným výdavkom 
predstavujú 82,32 % a skutočné výdavky roku 2009 voči roku 2008 vzrástli o 18,61 %. 
 
     Predložená „Hodnotiaca správa za rok 2009“, spracovaná podľa programovej štruktúry, 
rozdeľujúca výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí – 16 programových 
oblastí, hodnotí úspešnosť samosprávy pri riešení aktuálnych potrieb obyvateľov obce, 
prostredníctvom podprogramov a  prvkov, obsahujúcich zámere, ciele a merateľné 
ukazovatele.  
     Vzhľadom k tomu, že hodnotiaca správa sa nezaoberá triedením výdavkov na bežné 
a kapitálové výdavky v rámci príslušných programových oblastí, odporúčam do pozornosti 
osobitnú tabuľkovú analýzu výdavkov programového rozpočtu, ktorá zachytáva jeho plnenie 
aj podľa rozpočtovej klasifikácie. 
     Plnenie merateľných ukazovateľov vrátane hodnotenia dosiahnutých výsledkov je 
v kompetencií príslušných správcov rozpočtových kapitol  resp. osôb zodpovedných za 
príslušnú programovú oblasť. 
 
 
1.3. Finančné operácie  
  
     Finančné operácie príjmové a výdavkové, zatriedené podľa rozpočtovej klasifikácie v 
hlavnej kategórií 400,  500  a 800, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce, 
realizujú sa nimi návratné zdroje financovania a ich splácanie, predaj a obstaranie 
majetkových účastí a pod. nevstupujú do prebytku a schodku rozpočtu obce a teda 
neovplyvňujú prebytok resp. schodok rozpočtu obce.     
     V súvislosti s uvádzaným konštatujem v roku 2009 prijatie zostatku prostriedkov minulých 
rokov - príjmov z predaja cenných papierov, časti úverov, vrátok pôžičiek a návratných 
finančných výpomoci. 
     Výdavky vyplývajú najmä zo splácania istín - návratných zdrojov financovania, z čerpania 
pôžičiek, účastí na majetku a majetkových vkladov.  



     Plánované použitie prostriedkov vytvorených účelových fondov mesta v priebehu roka 
2009 bolo súčasťou rozpočtu, ich vysporiadanie je predmetom hodnotenia v rámci návrhu 
záverečného účtu mesta za rok 2009.     
 
2. Bilancia aktív a pasív 
 
      Z preskúmania bilancie aktív a pasív mesta Kežmarok, podloženej údajmi vykázanými v 
hlavnej knihe vlastného hospodárenia mesta za rok 2009, údajmi vykázanými vo výkaze 
Súvaha a údajmi v prehľade o inventarizácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov k 31.12.2009, vyplýva ich dostatočná úplnosť, preukázateľnosť a správnosť. 
     Rozdiely vykázané v čiastkových inventarizačných zápisoch a v súhrnom zozname 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2009 sú 
zidentifikované, s opisom príčin ich vzniku.   
 
     V priebehu roka 2009 sa stav obstaraného dlhodobého hmotného majetku (úč.sk.042), 
ktorý zaznamenáva viaceré rozpracované akcie, voči roku 2008 zvýšil o 3 591 619,55 €  t. j. o 
278,60 %,  na celkový objem 5 660 493,37 €. 
     Objem zaradených rozpracovaných investícií do majetku mesta predstavoval sumu 
572 976,98 € - pozemky JUH, okružná križovatka, Dom smútku Nový cintorín, objekt Hradné 
námestie 58/30, Škoda Octavia Combi, technické zhodnotenie nemocnice. 
     Objem prírastkov obstaraného dlhodobého hmotného majetku činí sumu 4 164 596,53 € - 
PD garáže ul. Gen. Štefánika, cesta Priekopa, BD Košická, BD Weilburská, BD 
Lanškrounská, rekonštrukcie - Zimný štadión, TS s.r.o., dom Hlavné námestie 64, ZŠ Nižná 
Brána, spoločensko-športové centrum, Baštová 8, verejné osvetlenie Trhovište, hokejbalové 
ihrisko Dr. Fischera, chodníky JUH a ďalšie akcie.                    
 
     Stav v podielových cenných papierov a podielov v dcérskych účtovných jednotkách 
(úč.sk.061) predstavuje objem 3 295 957,85 €, v roku 2009 stúpol o 6,43 % (+199 164,38 €) 
a to z dôvodu ďalšieho dodatočného peňažného vkladu mesta nezvyšujúceho základné imanie 
do spoločnosti Kežmarok Invest s. r.o., Kežmarok. 
     Nemenný stav voči roku 2008 je evidovaný v podielových cenných papierov a podielov 
v spoločnosti s podstatným vplyvom (40 %) - úč.sk.062 – vklad do spoločnosti SKI PARK, 
MHK Kežmarok, ktorý k 31.12.2009 predstavuje 16,0 mil. Sk.  
     Ostatný dlhodobý finančný majetok (úč.sk.069) objemom 2 923 402,68 € zachytáva 
investované voľné finančné prostriedky mesta Kežmarok, hodnotu akcií mesta v 
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a v Dexií Banke, ako aj vklady mesta do spoločnosti  
TOS Žakovce,  všetko na základe osobitne uzatvorených zmlúv.  
     Stavy v tejto skupine majetku sú preukázateľne doložené a reálne. 
 
     Stav pohľadávok mesta - za účtovnú skupinu 311  a 318 predstavuje k 31.12.2009 objem 
cca 740,5 tis. €. Voči odberateľom (úč.sk.311) – abonentom KTV sú pohľadávky evidované 
v objeme 16,7 tis. € a voči rozpočtovým príjmom nedaňovým (úč.sk.318) sú pohľadávky 
evidované v sume 723,8 tis. €  - za nájomné pozemkov, nebytových priestorov, splátky bytov, 
pozemkov, TKO, odberateľské faktúry,  poplatky rôznych druhov, exekučné záväzky,...  
     Pohľadávky za daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov (úč.sk.319) sú evidované 
za daň z nehnuteľnosti a za daň za psa, k 31.12.2009, v objeme 101,3 tis. €, pričom ich objem 
voči roku 2008 vzrástol o 12,9 %.        
     Pohľadávky za daň z nehnuteľností činia 99, 7 tis. € a cca 80,00 % z nich sú ťažko 
vymožiteľné, z rokov 1999 – 2008. 
 



     Pohľadávky za daň za psa sú evidované v objeme 1,6 tis. €, z toho je cca 25,00 % 
nevymožiteľných. 
 
     Odsúhlasovanie stavu pohľadávok resp. zostatkov pohľadávkových účtov jednotlivými 
dlžníkmi sa pravidelne a priebežne zabezpečuje.   
      
     Záväzky mesta voči dodávateľom neinvestičným, investičným a za MPBH – mestské byty 
(úč.321) k 31.12.2009 sú evidované v celkom objeme  384,1 tis. €. Ich stav voči roku 2008 
stúpol o 417,5 % (292,1 tis. €), hlavne z dôvodu ukončených  a vyfakturovaných investičných 
akcií v druhom polroku roka 2009.  
 
     V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 
znení neskorších predpisov, § 19 ods. 1, sa neuhradené záväzky priebežne analyzovali a 
analyzujú, s dôrazom na neprekročenie stanovených limitov pre zavedenie osobitného 
dohľadu, ozdravného režimu  a  nútenej správy mesta.  
     Pre rok 2009 limit záväzkov predstavoval objem 1 088 tis. €.        
 
     Konštatujem, že nenastali skutočnosti pre zavedenie ozdravného režimu a nútenej 
správy a ustanovené limity boli dodržané.  
 
 
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu 
 
     Návratné zdroje financovania, vzhľadom k pravidlám ich používania v zmysle §17 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, sa aj v roku 2009 využívali len na krytie 
kapitálových výdavkov. 
     Celková suma dlhu mesta, po vyňatí návratných zdrojov financovania poskytnutých podľa 
osobitných predpisov, bola možná do objemu 4 352,4 tis. € a suma ročných splátok 
návratných zdrojov financovania vrátane úrokov bola možná do výšky  1 813,5 tis. €.          
     Úverová zaťaženosť mesta k 31.12.2009 predstavovala celkom objem 4 157,4 tis. €.  
     Po vyňatí zdrojov poskytnutých na základe osobitných predpisov - zo ŠFRB, v objeme cca 
4 064,6 tis. €, predstavuje zostávajúca suma dlhu objem 92,8 tis. €. 
     Započítaním ručiteľských záväzkov mesta voči tretím osobám - za poskytnutie 
prostriedkov z recyklačného fondu pre Technické služby, s.r.o. Kežmarok, v objeme 315,5 tis. 
€, predstavuje hodnotená suma dlhu mesta celkom 408,3 tis. €. 
  
     Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov predstavovala 
v roku 2009 objem 172 tis. €.   
 
    Konštatujem, že obidve hodnotené podmienky stanovené zákonom o rozpočtových 
pravidlách, § 17 ods. 6a) a ods. 6b), boli v roku 2009 splnené. 
 
     Neistý vývoj reálnych ekonomických parametrov štátu v roku 2010, najmä vývoj 
očakávaných príjmov mesta a zabezpečenie povinného prednostného splácania úverov mesta, 
vyžaduje dôsledné zvažovanie prijatia nových úverov ako celok, osobitne obchodných 
úverov.  
  
  
 
 



4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií a iných spoločností, 
v ktorých má mesto majetkovú účasť  
      
     Aj v roku 2009 sú hospodárske výsledky príspevkových organizácií mesta Kežmarok -  
Správy telovýchovných zariadení a Mestského kultúrneho strediska priaznivé, preukázateľne 
podložené, dokumentujúce dostatočnú funkčnosť a stabilitu týchto organizácií. 
     Príspevky, poskytnuté na ich činnosť boli použité v súlade s poskytnutým účelom, vývoj 
stavu pohľadávok a záväzkov bol bezproblémový.     
 
     Hospodárske výsledky predložené organizáciami so 100 % majetkovou účasťou mesta -   
v Technických službách s.r.o. Kežmarok a v spoločnosti Spravbytherm s. r. o. Kežmarok sú 
za rok 2009 vykázané ako priaznivé, na základe čoho možno skonštatovať dobrý potenciál pre 
ich ďalší podnikateľský rozvoj, rast, skvalitňovanie a plnenie činnosti im určených.  
      
     Obchodná spoločnosť Kežmarok Invest s.r.o. dosiahla v roku 2009 stratu. Strata bola 
spôsobená v dôsledku zúčtovania odpisov hmotného majetku do nákladov, ktoré nie sú 
dostatočne kryté výnosmi z prevádzkovania priemyselnej zóny. 
     Spoločnosť v roku 2009 zabezpečovala len správu dopravnej a technickej infraštruktúry, 
za odplatu len voči spoločnosti INSTITUTE EUROPHARM s. r. o.  a taktiež, v súlade 
s plánom, bol zabezpečený geofizikálny prieskum pre geotermálne vody regiónu Kežmarok.  
     Strata z hospodárskej činnosti bola dosiahnutá aj v spoločnosti SKI – PARK, s.r.o., preto 
odporúčam, pre zabezpečenie dosiahnutia vyváženého hospodárskeho výsledku budúcich 
období, väčšiu dizertifikáciu činnosti.  
  
    Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácií“ eviduje kladný hospodársky 
výsledok, vzhľadom na príjem z odpredaja dlhodobého majetku podniku. Keďže likvidácia 
stále prebieha, nie je možné so získanými finančnými prostriedkami voľne nakladať.  
 
     Veľmi nepriaznivá a znepokojujúca situácia je opätovne v Nemocnici Dr. Vojtecha 
Alexandra, n. o. Kežmarok, kde okrem stratového hospodárskeho výsledku za rok 2009, bolo 
vykázané aj nadmerné zaťaženie záväzkami, ktoré je nutné vedením organizácie a správnej 
rady nemocnice osobitne prijatými opatreniami priebežne vysporiadavať, sledovať a  
analyzovať, s cieľom upokojenia a celkového zlepšenia situácie. 
 
     Vykázané výsledky hospodárenia za rok 2009 v obchodných spoločnostiach s 
nepodstatným vplyvom - v Tatranskej odpadovej spoločnosti s.r.o. (8 % na ZI) a  v 
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. (4,6 % na ZI), vzhľadom na nízke podiely v týchto 
spoločnostiach, nemajú podstatnejší vplyv na hospodársky výsledok mesta.     
 
 
     Odporúčam, aby mestské zastupiteľstvo, k správam a stanoviskám k dosiahnutým 
hospodárskym výsledkom, predkladaných prostredníctvom dozorných a  správnych orgánov 
spoločnosti mesta, potvrdzujúcim hospodárske výsledky hodnotených organizácií mesta, 
prijalo osobitné uznesenie, vyjadrujúce, v prípade problematických spoločností, návrhy na 
riešenia a prijatia opatrení.   
 
 
 
 
 



     S prihliadnutím na uvádzané skutočnosti, rešpektovanie pripomienok komisie financií, 
správy mestského majetku a lesného hospodárstva a po prerokovaní v Mestskom 
zastupiteľstve  mesta Kežmarok odporúčam mestskému zastupiteľstvu mesta Kežmarok 
uzatvoriť prerokovanie predloženého návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 
2009 výrokom 
 
 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
 
 
                                                                                                  Ing. Gnojčáková Ľudmila 
                                                                                                  hlavný kontrolór mesta 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie : 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2009. 
 
 
 
 
v Kežmarku  5.5.2010 
 



Ing. Mária Schreterová, audítorka SKAU č. licencie 533 
Kukučínova 26, 060 01 Kežmarok 
Tel:0907947133 
Email: schreterova@mail.t-com.sk 

Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU, číslo licencie 533, Kežmarok 
 
 
 
 
 
 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA  
pre Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok  k 31. 12.2009 
 
 
 

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Mesto Kežmarok, 
Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok, IČO   326 283 ,  ktorá obsahuje 
súvahu k 31. decembru 2009 , výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci 
k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných 
metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.   
 
Zodpovednosť vedenia Mesta Kežmarok  za účtovnú závierku 
 
Vedenie Mesta Kežmarok je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu 
tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. 
v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu 
a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu 
prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti , ďalej 
výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj 
uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.  
 
Zodpovednosť audítora 
 
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe 
nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými 
štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, 
naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná 
závierka neobsahuje významné nesprávnosti.  
 
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov 
o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia 
od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností 
v účtovnej závierke. Pri  posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné 
kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v 
účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných 
okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol 
účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých 



Ing. Mária Schreterová, audítorka SKAU č. licencie 533 
Kukučínova 26, 060 01 Kežmarok 
Tel:0907947133 
Email: schreterova@mail.t-com.sk 

účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov 
uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky 
ako celku.  
 
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné 
a vhodné východisko pre náš názor.  
 
Názor 
 
Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny 
pohľad na  finančnú situáciu Mesta Kežmarok, Hlavné námestie č. 1, 060 
01 Kežmarok  k 31. decembru 2009, na výsledky jej hospodárenia 
a výsledok rozpočtovaného hospodárenia za rok  končiaci k danému 
dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.  
 

Bez vplyvu na názor audítora uvádzam, že majetok Mesta Kežmarok 
po odpočítaní oprávok a opravných položiek  k 31. 12. 2009 predstavuje 
hodnotu 56 288 971  €.  Majetok je krytý  vlastnými zdrojmi v  hodnote      
47 243 476  €   a  záväzky – cudzie zdroje predstavujú  hodnotu 5 253 561 €, 
čo  zabezpečuje veľmi dobrú finančnú situáciu Mesta Kežmarok.  

 
Hospodársky výsledok ako rozdiel nákladov a výnosov predstavuje 

stratu v sume 2 089 901 €, čo bolo spôsobené zaúčtovaním opravných 
položiek do nákladov v sume 1 281 859 € a súčasne sa výrazným spôsobom 
znížili tržby z predaja  dlhodobého majetku v porovnaní s rokom 2008. 
 
 
Kežmarok, 20. apríla 2010 
      
      
     
         Ing. Mária Schreterová 
       Audítorka SKAU č. licencie 533 
 
 
 
 
Prílohy: l. Súvaha k 31. 12. 2009 
     2. Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2009 
     3. Poznámky k účtovnej závierke 

 
 
 



Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 
 

1) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestského 
zastupiteľstvu schváliť: 
 

1. celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2009 bez výhrad. 
 
2. nasledovné usporiadanie schodku rozpočtu Mesta Kežmarok: 

 
Zo schodku rozpočtu vo výške 3 260 414,98 € sa podľa §16 ods. 6 zákona č. 583/2004 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej správy v znení neskorších predpisov vylučujú finančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo možné použiť z roku 2008 v nasledujúcom roku 
vo výške (+) 41 742,74 € a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2009, ktoré je 
možné použiť v nasledujúcom roku  (-) 13 254,70 €. 
 
Schodok hospodárenia roku 2009 na vysporiadanie:    - 3 231 926,94 € 

           
 Usporiadanie: 
a) usporiadanie z úverov Štátneho fondu rozvoja bývania:            900 968,05 € 
b) usporiadanie z rezervného fondu realizované počas roka 2009*:      1 954 418,51 € 
c) usporiadanie z rezervného fondu:          340 949,72 € 
d) usporiadanie z fondu rozvoja bývania realizované počas roka 2009*:             35 590,66 € 

*Počas roka 2009 bolo schválené použitie rezervného fondu uzneseniami MsZ č. 
217/2008, 38/2009, 107/2009 a 212/2009 v celkovej výške 3 104 344 eur. Skutočné 
použitie bolo realizované vo výške 1 954 418,51 eur, rozdiel vo výške 1 149 925,49 eur 
ostáva v rezervnom fonde. Použitie fondu rozvoja bývania schválené uznesením MsZ č. 
218/2008 bolo realizované v plnej výške. 
 

3. hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok s nasledovným vysporiadaním 
výsledkov hospodárenia: 
 
A) Mestské kultúrne stredisko:     
Prebytok hospodárenia roku 2009:             23 466,64 € 

 
 Rozdelenie: 

a) prevod do rezervného fondu     23 466,64 € 
 
B) Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:  
Prebytok hospodárenia roku 2009:             3 166,50 € 

 
 Rozdelenie: 

a) prevod do rezervného fondu     3 166,50 € 
 

4. vysporiadanie schodku z vedľajšieho hospodárenia za rok 2009: 
 

Schodok z vedľajšieho hospodárenia za rok 2009:             - 17 524,32 € 
  

Usporiadanie: 
a) usporiadanie z rezervného fondu vedľajšieho hospodárenia:        17 524,32 € 

 
2) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva berie na vedomie účtovný 

výsledok hospodárenia roku 2009 (stratu) z hlavnej činnosti Mesta Kežmarok vo výške                      
– 2 072 375,97 € a jeho prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 
vo výške 2 072 375,97 €. 



3) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva berie na vedomie 
hodnotiacu správu o plnení programov vrámci programového rozpočtu Mesta Kežmarok. 
 
 
Stanovisko Mestskej rady: 
 
Mestská rada v Kežmarku odporúča predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2009. 
 
 
Návrh na uznesenia Mestského zastupiteľstva: 
 

1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje celoročné hospodárenie Mesta 
Kežmarok za rok 2009 bez výhrad. 

 
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné vysporiadanie 

schodku rozpočtu Mesta Kežmarok: 
 
Zo schodku rozpočtu vo výške 3 260 414,98 € sa podľa §16 ods. 6 zákona č. 583/2004 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej správy v znení neskorších predpisov vylučujú finančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo možné použiť z roku 2008 v nasledujúcom roku 
vo výške (+) 41 742,74 € a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2009, ktoré je 
možné použiť v nasledujúcom roku  (-) 13 254,70 €. 
 
Schodok hospodárenia roku 2009 na vysporiadanie:    - 3 231 926,94 € 

           
 Usporiadanie: 
a) usporiadanie z úverov Štátneho fondu rozvoja bývania:            900 968,05 € 
b) usporiadanie z rezervného fondu realizované počas roka 2009*:      1 954 418,51 € 
c) usporiadanie z rezervného fondu:          340 949,72 € 
d) usporiadanie z fondu rozvoja bývania realizované počas roka 2009*:             35 590,66 € 

*Počas roka 2009 bolo schválené použitie rezervného fondu uzneseniami MsZ č. 
217/2008, 38/2009, 107/2009 a 212/2009 v celkovej výške 3 104 344 eur. Skutočné 
použitie bolo realizované vo výške 1 954 418,51 eur, rozdiel vo výške 1 149 925,49 eur 
ostáva v rezervnom fonde. Použitie fondu rozvoja bývania schválené uznesením MsZ č. 
218/2008 bolo realizované v plnej výške. 
 

3. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje hospodárenie príspevkových 
organizácií Mesta Kežmarok s nasledovným vysporiadaním výsledkov 
hospodárenia: 
 
A) Mestské kultúrne stredisko:     
Prebytok hospodárenia roku 2009:             23 466,64 € 

 
 Rozdelenie: 

a) prevod do rezervného fondu      23 466,64 € 
 
B) Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:  
Prebytok hospodárenia roku 2009:             3 166,50 € 

 
 Rozdelenie: 

a) prevod do rezervného fondu     3 166,50 € 
  
 



4. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné vysporiadanie 
schodku z vedľajšieho hospodárenia za rok 2009: 

 
Schodok z vedľajšieho hospodárenia za rok 2009:             - 17 524,32 € 

  
Usporiadanie: 

a) usporiadanie z rezervného fondu vedľajšieho hospodárenia:        17 524,32 € 
 

5. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie účtovný výsledok 
hospodárenia (stratu) roku 2009 z hlavnej činnosti Mesta Kežmarok vo výške      
- 2 072 375,97 € a jeho prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia 
minulých rokov vo výške 2 072 375,97 €. 

 
6. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie hodnotiacu správu o plnení 

programov vrámci programového rozpočtu Mesta Kežmarok. 



Hospodárenie mesta Kežmarok za rok 2009 - sumárny prehľad

P r í j m y V ý d a v k y 

Bežné príjmy mesta 10 404 411,50 €       Bežné výdavky mesta 5 500 837,17 €                 
 - vlastné bežné príjmy 6 619 801,25 €                  
 - ostatné bežné príjmy 3 784 610,25 €                  

Kapitálové príjmy mesta 433 660,17 €            Kapitálové výdavky mesta 3 665 028,16 €                 
 - vlastné kapitálové príjmy 215 199,05 €                     
 - ostatné kapitálové príjmy 218 461,12 €                     

Príjmy rozpočtových organizácií: Výdavky rozpočtových organizácií:
490 580,03 €            5 423 201,35 €                 

 - kapitálové výdavky 138 409,77 €                              
 - bežné výdavky 5 284 791,58 €                           

Domov dôchodcov 260 473,44 €            Domov dôchodcov 906 283,88 €                    
 - kapitálové výdavky 39 581,65 €                                
 - bežné výdavky 866 702,23 €                              

ZŠ ul. Dr. Fischera 55 495,39 €              ZŠ ul. Dr. Fischera 1 115 389,14 €                 
 - kapitálové výdavky -  €                                          
 - bežné výdavky 1 115 389,14 €                           

ZŠ Hradné námestie 13 614,20 €              ZŠ Hradné námestie 713 008,51 €                    
kapitálové 8 787,75 €                                  
bežné 704 220,76 €                              

ZŠ Nižná brána 33 845,50 €              ZŠ Nižná brána 1 097 671,64 €                 
kapitálové -  €                                          
bežné 1 097 671,64 €                           

MŠ Kuzmányho 20 821,00 €              MŠ Kuzmányho 312 315,00 €                    
kapitálové 4 998,00 €                                  
bežné 307 317,00 €                              

MŠ Cintorínska 17 449,00 €              MŠ Cintorínska 213 053,00 €                    
kapitálové -  €                                          
bežné 213 053,00 €                              

MŠ Možiarska 8 004,00 €                MŠ Možiarska 176 938,00 €                    
kapitálové -  €                                          
bežné 176 938,00 €                              

MŠ Severná 6 991,00 €                MŠ Severná 151 997,00 €                    
kapitálové -  €                                          
bežné 151 997,00 €                              

Centrum voľného času 44 551,85 €              Centrum voľného času 209 469,90 €                    
kapitálové -  €                                          
bežné 209 469,90 €                              

ZUŠ A. Cígera 18 512,39 €              ZUŠ A. Cígera 361 567,76 €                    
 - kapitálové výdavky 85 042,37 €                                
 - bežné výdavky 276 525,39 €                              

ZUŠ ul. Dr. Fischera 10 822,26 €              ZUŠ ul. Dr. Fischera 165 507,52 €                    
kapitálové -  €                                          
bežné 165 507,52 €                              

Bežné príjmy vrátane príjmov rozp. org. Bežné výdavky vrátane výdavkov rozp. org.
10 894 991,53 €       10 785 628,75 €               

Saldo bežného rozpočtu:                      prebytok 109 362,78 €            



Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky vrátane výdav. rozp. org.
433 660,17 €            3 803 437,93 €                 

Saldo kapitálového rozpočtu:                      schodok 3 369 777,76 €-         

s p o l u   p r í j m y 11 328 651,70 €        s p o l u   v ý d a v k y 14 589 066,68 €               
0,00 0,00

výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti: schodok 3 260 414,98 €-         
-  €                                 

Finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v roku 2008 presunuté do roku 2009:
ZŠ Fischera - dopravné 637,26 €                           
ZŠ Fischera - prenesené kompetencie 13 329,94 €                      
ZŠ Hradná - odchodné 132,18 €                           
ZŠ Nižná brána - dopravné 380,87 €                           
ZŠ Nižná brána - prenesené kompetencie 18 157,40 €                      
ZŠ Nižná brána - Športové triedy 9 061,94 €                        
Špeciálne základná škola 43,15 €                             
spolu 41 742,74 €              
O tieto finančné prostriedky sa zvyšuje vysporiadavaný výsledok hospodárenia.

Finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v roku 2009 presunuté do roku 2010:
Dopravné 2 527,58 €                        
ZŠ Nižná brána - vecné výdavky 8 463,23 €                        
Vzdelávacie poukazy 0,60 €                               
Centrum voľného času 2 263,29 €                        
spolu 13 254,70 €              
O tieto finančné prostriedky sa znižuje vysporiadavaný výsledok hospodárenia.

Vysporiadavaný schodok z hlavnej činnosti:  3 231 926,94 €-    

Účtovný výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti: 
výnosy 13 178 685,47 €               
náklady 15 239 089,04 €               
HV pred zdanením 2 060 403,57 €-                 
daň 11 972,40 €                      
HV po zdanení 2 072 375,97 €-         

Účtovný výsledok hospodárenia vedľajšieho hospodárenia: 
výnosy 209 587,29 €                    
náklady 227 105,63 €                    
HV pred zdanením 17 518,34 €-                      
daň 5,98 €                               
HV po zdanení 17 524,32 €-              

Účtovný výsledok hospodárenia spolu po zdanení: 
2 089 900,29 €-    

spracoval: Ing. Miroslav Karpiš
Kežmarok, 21.4.2010
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 Príloha  č. 4 

 
L i s t   p r e  primátora a mestské  zastupiteľstvo MESTA KEŽMAROK 

z overenia účtovnej závierky za rok 2009. 
 
 
I. Impulz  overovania a jeho realizácia 
 
Na základe zmluvy o poskytovaní audítorských služieb  uzatvorenej podľa § 591 a násl. zákona č. 513/1991 

Zb. a podľa zákona č. 540/2007 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení novelizácií  zákona sme 
vykonali audit účtovnej  závierky za rok 2009. 

  
Audit bol zameraný na: 
-   či údaje riadnej účtovnej závierky verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastný majetok, finančnú 

situáciu a výsledok  rozpočtového hospodárenia k 31. 12. 2009 
-   či je hospodárenie mesta v súlade so schváleným rozpočtom mesta za rok 2009 
-   či sa účtovníctvo vedie úplne, preukazným spôsobom a správne.  
 
Povinnosť overenia riadnej účtovnej závierky vyplýva zo zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve a zákona č. 

369/1990  Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Informácie a vysvetlenia k overeniu účtovnej závierky poskytovali p. Ing. Karpiš Miroslav,   osoba zodpo-

vedná za účtovnú závierku. 
 
II. Základné údaje o meste 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  na základe § 11 odst. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení v znení neskorších predpisov schválilo  27.2.2004 nový  ŠTATÚT  MESTA KEŽMAROK ako základnú 
právnu normu mesta, ktorý vymedzuje postavenie mesta ako neziskovej organizácie,   jej financovanie podľa 
schváleného rozpočtu a orgány mesta. Mesto  v zmysle štatútu je právnická osoba, ktorá má právnu subjektivitu. 
Mesto má pridelené  IČO  00326283 a DIČ 2020697184. 

Mestské zastupiteľstvo má 19 poslancov, na mestskom úrade ako výkonnom orgáne k 31.12.2009  pracova-
lo 130 zamestnancov. 

Primátorom mesta je p. Ing. Šajtlava Igor a prednostom mestského úradu je p. Ing. Perignáth Miroslav. 
Mesto má zvoleného hlavnú  kontrolórku, ktorá vykonáva vzorne svoju funkciu a zabezpečuje vnútorný 

kontrolný systém. 
 
 Hlavné činnosti, ktoré mesto v roku 2009 realizovala   sú v súlade so štatútom mesta a všeobecnými záväz-

nými nariadeniami, a schváleným rozpočtom mesta.  Majetok mesta sa používal pre potreby obyvateľov mesta, 
na to, aby boli uspokojované ich potreby zo strany mesta, verejné účely, na  výkon samosprávy mesta a  prená-
jom majetku . 

 
 
III. Overované doklady 
 
Pre výkon overovania ročnej účtovnej závierky  a správnosti vedenia účtovníctva boli predložené nasledov-

né doklady: 
 
- Súvaha k 12/2009 / Súvaha Úč  ROPO SFOV 1-01 / 
- Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov mesta, vyššieho územného celku 
a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti k 12/2009 / Fin SAM 2-04/ 
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- Výkaz ziskov a strát k 12/2009  /Úč ROPO SFOV 2-01/ 
- Poznámky k účtovnej závierke  mesta k 31. 12. 2009 
- Inventarizácia majetku a záväzkov včítane dokladovej inventarizácie účtov 
- Účtovný rozvrh na rok 2009 
- Účtovné doklady / dodávateľské a odberateľské faktúry, pokladničné doklady, 
  interné doklady, bankové výpisy, zostavy NaHIM, obchodné zmluvy/.  
- Hlavné knihy roku  2009 

      -   Vnútropodnikové smernice 
      - Štatút mesta 
      -  Zápisnice z  mestského zastupiteľstva 

 
Uvedené doklady ako aj dodatočné vysvetlenia a dôkazy, ktoré poskytli zástupcovia mesta a ním poverení 

pracovníci slúžili pre overenie účtovnej závierky za rok 2009.  
Vyhlásenia zástupcov mesta o úplnosti informácií a o zaúčtovaní všetkých hospodárskych operácií   sú sú-

časťou dokumentácie. 
 
 
IV. Vedenie účtovníctva 
 
Mesto  vedie účtovníctvo v sústave   podvojného účtovníctva. Pri vedení účtovníctva postupovalo Mesto 

podľa Účtovej osnovy a postupov  účtovania pre  rozpočtové organizácie, štátne fondy ,obce ...schválených 
Opatrením  MF SR /16786/2007-31 z 8. 8. 2007. 

 
Spracovanie účtovníctva  je  zabezpečované automatizovane prostredníctvom programového vybavenia 

CORA Poprad. 
 
Na  vlastné podmienky bol vypracovaný účtový rozvrh na rok 2009. Tento obsahoval syntetické účty, ana-

lytické účty, pri ktorých  boli zohľadnené  doporučená rozpočtová klasifikácia pre mestá  na rok 2009, tj. odvet-
vová  a ekonomická klasifikácia. 

Mesto v zmysle Opatrenia MF SR   č. 25755/2007-31, ktorým sa  ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, 
označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre mesta.. zostavila na  príslušných formulá-
roch výkazy účtovnej závierky mesta k 31. 12. 2009. 

 
K 1. 1. 2009 bol zabezpečený prepočet údajov  na € v súvislosti s prechodom Slovenska na €, a to tým 

spôsobom, že počiatočné stavy sa prepočítali zo slovenských korún  na €. 
 
Účtovníctvo bolo vedené úplne, preukazným spôsobom, je zabezpečená   vzájomná súvislosť medzi účtov-

nými dokladmi a zaúčtovaním v denníku účtovných dokladov a v hlavnej knihe. Účtovné doklady sú originálne 
písomnosti, ktoré  obsahujú náležitosti v zmysle  § 11 zákona o účtovníctve.  

Účtovné doklady sú očíslované a  prehľadne uložené.  Jednotlivé druhy dokladov - dodávateľské faktúry, 
bankové výpisy, pokladničné doklady,  predpis daní a poplatkov, mzdy, majetok a interné doklady sú založené  
prehľadne v samostatných súboroch, a  číslovanie dokladov je  už softwarom zabezpečené pre jednotlivé druhy 
dokladov samostatne.  

 
V. Vecná správnosť účtovníctva a  účtovnej závierky 
 
Ťažiskom overovania účtovnej závierky po vecnej stránke bolo overenie majetku inventarizáciou majetku a 

záväzkov, oceňovanie  majetku a záväzkov, či  výsledok rozpočtového hospodárenia  je  v súlade so schváleným 
rozpočtom mesta. 

V zmysle §29 -30 zákona o účtovníctve mesto  inventarizáciou majetku a záväzkov overila,  že stav v úč-
tovníctve zodpovedá skutočnosti. Pri investičnom majetku a zásobách bola vykonaná fyzická inventúra, pri 
ostatnom majetku a záväzkoch bola vykonaná dokladová inventúra. 
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Inventarizačné rozdiely pri účte pohľadávok   v sume 14,3 tis. € budú zaúčtované až v roku 2010 , 
z dôvodu, že do dátumu predloženia účtovnej závierky , t.j. do 25. 1.2010  nebolo možné  skompletizovať inven-
tarizáciu majetku. 

 
V.1. Evidencia majetku  

 
     Nehmotný a hmotný investičný majetok Mesto eviduje  v operatívnej evidencii na inventárnych kartách au-
tomatizovane v subsystéme Majetok. Inventárne karty obsahujú údaje o investičnom majetku, ktoré   identifikujú 
inventárny predmet, ako aj údaje o ocenení – obstarávacie ceny, oprávky – vrátane odpisov roku 2009,  zostat-
kové ceny. Dlhodobý majetok je evidovaný  v samostatnom subsystéme Majetok. Nie je zabezpečený automa-
tický prenos údajov zo subsystému majetok do účtovníctva,  v dôsledku čoho vznikajú rozdiely medzi ope-
ratívnou evidenciou a účtovníctvom. Doporučujem doriešiť automatizovaný prenos  údajov do účtovníc-
tva. 
 

Neobežný majetok je evidovaný v účtovnej triede 0-Dlhodobý majetok v súlade s postupmi účtovania. 
V roku 2009 v zmysle opatrenia  MF o odpisovaní majetku mesto odpisovala majetok v súlade s odpisovým 

plánom, zákonom o účtovníctve a zákonom o daniach z príjmov č. 595/2003 Z.z. Mesto používa  účtovné odpisy 
v súlade s plánovanou dobou používania dlhodobého majetku . 

Mesto vlastní celkový neobežný  majetok  obstarávacích cenách  v hodnote 61 236 228 €. 
Zostatkové ceny neobežného majetku, včítane  nákladov na obstaranie dlhodobého majetku, pozemkov 

a umeleckých diel - obrazov predstavujú  k 31. 12. 2009 predstavujú hodnotu  47 136 027 €. 
 
V roku 2008 v súlade s Postupmi účtovania účtovná jednotka pri dlhodobom majetku boli rozčlenené  zdro-

je krytia na vlastné a cudzie – financované z dotácií a grantov. Vlastné zdroje krytia sú evidované  na účte 428-
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia  a cudzie zdroje krytia boli zaúčtované na účet 384-Výnosy budúcich 
období, ktoré v časovej a vecnej súvislosti  s odpismi sú rozpúšťane do výnosov bežného obdobia. 

        
Prehľad o neobežnom majetku        
 

Názov neobežného ma-
jetku 

Obst. ceny k 
31.12.2008 

Obst.ceny 
k 31.12.2009 

Rozdiel Oprávky k 
31.12.2009 

Koef. 
Opotreb. 

Dlhodobý nehmotný maj. 352 110  352 110 0 237 985 0,67 
Dlhodobý hmotný maj. 34 216 499 37 717 918 +3 501 419 12 326 499 0,32 
Náklady na obstar. DM 2 068 874 5 707 630 +3 638 756 x x 
Pozemky 17 603 981 17 748 481 +144 500 x x 
Dlhodobý fin. majetok 7 043 934 6 750 463 -293 471 x x 

 
Významnú časť majetku – lesné pozemky a lesné porastu sú  v súčasnosti v prenájme TANAP štátny pod-

nik Tatranská Lomnica. Nebytové  a bytové priestory, ako aj tepelné hospodárstvo. spravuje a užíva majetok na 
základe zmluvy o prenajme spoločnosť Spravbytherm, s.r.o., Kežmarok, kde jediným spoločníkom je Mesto 
Kežmarok . Nezisková organizácia Nemocnica Dr. V. Alexandra v Kežmarku   na základe zmluvy o nájme užíva  
a prevádzkuje nehnuteľný majetok Nemocnice.  Ďalšiu časť majetku spravujú, resp. užívajú ostatné rozpočtové 
a príspevkové organizácie zriadené Mestom Kežmarok. 

 
Pozemky  a nehnuteľný majetok  má obec evidované  v katastrálnom území Kežmarok na liste vlastníctva 

č.1, v katastrálnom území Tatranská Lomnica, list vlastníctva 346 ,v katastrálnom území Mlynčeky 
a v katastrálnom území Ľubica a v menších výmerách ostatný nehnuteľný majetok v iných katastrálnych úze-
miach. 

V súlade s Postupmi účtovania sú pozemky evidované na   účte 031- Pozemky, ktoré sú ocenené 
v obstarávacej  alebo reprodukčnej cene  v súlade s  § 25 Zákona o účtovníctve. 

Pri inventarizácií bol vykonaný súpis pozemkov v subsystéme Majetok na základe operatívnej evidencii, 
ktorá sa priebežne  aktualizuje o zmeny vykonané v priebehu účtovného obdobia, t.j. prírastky a úbytky majetku 
na základe podkladov, ktoré realizuje majetkové oddelenie a následne sa  na základe podkladov aj zaúčtuje do 
účtovných kníh. 
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Na účte 025- Pestovateľské celky trvalých porastov eviduje lesné porasty na základe znaleckého posudku  
č. 1/2009 v sume  4 882 826 €, predovšetkým na území TANAPu. Na základe  nového znaleckého posudku  bolo 
zaúčtované zníženie hodnoty trvalých porastov v sume  3 090 054 €, vzhľadom k tomu, že do roku 2008 boli 
ocenené trvalé porasty na základe znaleckého posudku z roku 1998, ktorý nevyjadroval reálnu hodnotu lesných 
porastov- nebola zohľadnená veterná kalamita a iné poškodenie lesov v roku 2004-2008. 

 
  Lesné porasty na základe zmluvy o prenájme sú v starostlivosti TANAPu, štátny podnik, Tatranská 
Lomnica.  

Mesto Kežmarok  v roku 2009 pokračovalo  v investičnej činnosti: hlavné investičné akcie  sú výstavba 
bytových domov, rekonštrukcia zimného štadiónu, rekonštrukcia areálu TS , rekonštrukcia cesty Priekopa a pod.  
Obstaranie dlhodobého majetku je účtované v súlade s Postupmi účtovania na účet 042-Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku, zostatok účtu k 31.12. 2009 predstavuje hodnotu 5 527 985 €, čo bolo overené inventarizá-
ciou. 

Celkové investičné náklady  do neobežného majetku  predstavovali v  roku 2009 hodnotu 4 164 596  €, 
zaradené investície do užívania boli iba  v hodnote 572 976 €.  Vzhľadom k tomu, že Mesto realizuje rozsiahlu 
investičnú výstavbu a nezabezpečuje  včasne zaradenie do prevádzky na základe kolaudačných rozhodnutí sta-
vieb a inžinierskych sietí došlo k zvýšeniu rozostavanosti -   nákladov na obstaranie dlhodobého majetku 
o hodnotu 3 573 078 €. 

 
Doporučuje sa venovať väčšiu pozornosť  investičnej výstavbe, predovšetkým v etape dokončo-

vania a v súlade s platnými predpismi zaraďovať majetok do účtovníctva, tak aby sa zabezpečilo, že maje-
tok , ktorý sa užíva je aj zaradený do  dlhodobého majetku Mesta  a následne sa zníži aj rozostavanosť 
v investičnej výstavbe. 
      
Mesto je vlastníkom finančných investícii v obchodných spoločnostiach , v ktorých ma rozhodujúci vplyv 
v hodnote 2 739 959 €, a to: Spravbytherm, s.r.o, Kežmarok – za účelom správy nehnuteľného bytového 
a nebytového majetku a prevádzkovanie tepelného hospodárstva, Kežmarok Invest, s.r.o., Kežmarok – za účelom 
výstavby a  správy priemyselnej zóny , Technické služby , s.r.o., Kežmarok ,  SKI PARK MHK Kežmarok, 
s.r.o., Kežmarok. Mesto je zriaďovateľom neziskovej organizácie Nemocnica Dr. V. Alexandra,  n.o. Kežmarok. 
 Súčasne Mesto Kežmarok je zriaďovateľom 11 rozpočtových organizácií Mesta Kežmarok, predovšet-
kým  ZŠ a MŠ. Financovanie bolo prostredníctvom transférov. 
 Ďalej mesto  eviduje v ostatných finančných investíciách akcie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. , kde mesto má minoritný vplyv. 

 Investovanie voľných finančných prostriedkov mesta na základe zmluvy  zabezpečuje Privatbanka, a.s., 
Bratislava. V portfóliu sú   dlhopisy  finančných inštitúcií /. 

  Doporučuje sa zabezpečiť menej rizikové portfólio /napr.    dlhopisy vydané súkromnými inštitúciami 
nahradiť menej rizikovými cennými  papiermi, napr. termínovanými vkladmi/  .     
 

Obežný majetok mesta v porovnaní s dlhodobým majetkom predstavuje podstatne menšiu časť- 16,2 % 
z celkového majetku, čo vyplýva aj  s postavenia mesta ako obhospodarovateľa a správcu  dlhodobého majetku 
Mesta Kežmarok. 
      Pri evidencii pohľadávok bola zabezpečená  evidencia pohľadávok z daní a poplatkov od obyvateľstva, fy-
zických osôb - podnikateľov a právnických osôb, a to tým spôsobom, že pohľadávka  sa zaúčtuje pri predpise 
daní a poplatkov  v danom rozpočtovanom roku  podľa jednotlivých daňovníkov a pri úhrade sa zaevidovala do 
evidencie úhrada pohľadávky s dátumom úhrady, sumou a číslom dokladu v pokladni, resp. bankový výpis.  

Zostatok pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov  predstavuje 880 785 €, pričom pohľadávky 
z daňových príjmov prestavujú hodnotu 19 473 €. Sú  to predovšetkým nedoplatky  na miestnych daniach a po-
platkov z minulých rokov a roku 2009.  V porovnaní s rokom 2008 došlo k miernemu zvýšeniu nedoplatkov na 
dani  o hodnotu 4 473 €, predovšetkým v dôsledku negatívnej finančnej situácií obyvateľstva v dôsledku finanč-
nej krízy. 

Finančný majetok  v hotovosti a na účtoch k 31. 12. 2009 predstavujú hodnotu 3 754 743  €. 
V porovnaní s rokom 2008 došlo k výraznému poklesu finančných prostriedkov, a to z hodnoty 6 133 377  
€ na sumu  3 754 743 €, pokles o 2 378 634 €, čo bolo spôsobené predovšetkým rozsiahlou investičnou vý-
stavbou  v sume 4 369 136 €, ako aj stratou v hospodárení v sume 2 089 901 €.  
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Aj napriek zníženiu finančných prostriedkov Mesto Kežmarok vykazuje veľmi dobrú finančnú si-

tuáciu, ktorá bola ovplyvnená rokom 2008 , kde tržby z  predaja pozemkov v Malom Slavkove výrazným 
spôsobom posilnili finančnú situáciu Mesta Kežmarok. 

 
Finančné prostriedky  boli odsúhlasené na výpisy z bankových účtov a inventarizácie pokladne. 

 
 

V.2. Účtovanie rozpočtovaných  príjmov a výdavkov obcí 
 
Mesto v súlade s postupmi účtovania  účtovalo  rozpočtované príjmy a výdavky  na základe bankových vý-

pisov, alebo pokladničných dokladov. Rozpočtová klasifikácia sa uvádzala pri účtovaní na účte 221-Bankové 
výpisy a 211-Pokladnica 

Pri účtovaní rozpočtových  príjmov, v členení na bežné a kapitálové,  bola uvádzaná formou analytického 
účtu a položky rozpočtová klasifikácia príjmov platná na rok 2009. 

 Bežné príjmy Mesta Kežmarok, včítane príjmov- transferov pre rozpočtové organizácie predstavovali hod-
notu 10 404 411 €, podstatná časť bežných príjmov bola určená na transfery pre rozpočtové organizácie. 

 
Bežné výdavky Mesta Kežmarok predstavovali hodnotu  5 500 837 €  a boli zúčtované do výdajov na zá-

klade podkladov bankových výpisov, dodávateľských faktúr, výdavkových pokladničných dokladov. Súčasne 
v roku 2009 Mesto ako zriaďovateľ rozpočtových organizácií mesta zabezpečovalo financovanie uvedených 
rozpočtových a príspevkových  organizácii zriadených mestom. Finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpoč-
tu na financovanie rozpočtových organizácií na základný bežný účet boli zúčtované do príjmu a súčasne  ako 
zriaďovateľ  rozpočtových organizácií ich prevádzal  na financovanie potrieb   rozpočtových organizácií pro-
stredníctvom transferov . 

Výdavky rozpočtových organizácií zriadených mestom  v roku 2009 predstavovali hodnotu    5 284 792               
€, boli účtované predovšetkým prostredníctvom bežných transferov. 

 
V súlade s Postupmi účtovania v roku 2009 sa financovanie rozpočtových a príspevkových organizácií 

účtovalo prostredníctvom bežných a kapitálových transferov, ktoré boli k 31. 12. 2009 odsúhlasené 
so zriadenými rozpočtovými  organizáciami. 

  Vo výsledkoch  mesta za rok 2009 bežné výdaje rozpočtových organizácií zriadených mestom boli dopl-
nené mimoúčtovne  v sume   5 284 792   € na základe nimi predložených výkazov. 

Kapitálové výdavky boli ovplyvnené predovšetkým rozsiahlou investičnou výstavbou  a predstavovali sumu 
3 665 028  €, čo spôsobilo schodok v kapitálovom rozpočte v sume  3 369 778 €. 

Prijaté dotácie , granty a transfery  boli účelovo použité v zmysle podmienok dohodnutých v zmluve. 
 
Štruktúra príjmov a výdavkov  v roku 2009: 

Názov položky Príjmy Výdaje 
Bežný rozpočet mesta 10 404 411,50 5 500 837,17
Rozpočet rozpočtových organizácií 490 580,03 5 284 791,58 
Spolu bežné príjmy 10 894 991,53 10 785 628,75 
Saldo bežného rozpočtu  prebytok 109 362,78  
Kapitálový rozpočet 433 660,17 3 665 028,16
Kapitálový rozpočet rozpočtových org. 0 138 409,77 
Spolu kapitálové výdavky 433 660,17 3 803 437,93 
Saldo kapitálového rozpočtu schodok -3 369 777,76 x
Spolu schodok hospodárenia -3 260 414,98 x
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Z uvedeného prehľadu vyplýva, že Mesto Kežmarok v roku 2009 hospodárilo so schodkom  bežného 
a kapitálového rozpočtu v sume 3 260 415  €. 

 
Schodok bol krytý finančnými operáciami, predovšetkým úverov a prebytkami minulých rokov. 
 
V.3 Účtovanie nákladov a výnos 
 
V roku 2009 v súlade s Postupmi účtovania sa účtovali náklady do účtovnej triedy 5- Náklady a výnosy do 

účtovnej triedy 6-Výnosy na základe akruálneho princípu, t.j. vecnej a časovej súvislosti  s účtovným obdobím 
roku 2009. 

 
 Mesto Kežmarok  v roku 2009 dosiahla nasledovný hospodársky výsledok ako rozdiel nákladov a výnosov:   
 
   

Názov Rok 2008 Rok 2009 Rozdiel 
výnosy 14 196 716 13 388 273 -808 443 
náklady 10 039 930 15 466 195 -5 426 265 
Daň z príjmov 29 553 11 979 +17 574 
Hospodársky výsledok strata +4 127 233 -2 089 901 -6 217 134 

 
 Hospodársky výsledok ako rozdiel nákladov a výnosov Mesto Kežmarok  sa vykazuje v súlade s Postupmi 

účtovania účinnými od 1. 1. 2008  prvýkrát k 31. 12. 2008.  Strata v roku 2009 v sume 2 089 901 € v porovnaní 
s rokom  2008, kde Mesto dosiahlo výrazný zisk v dôsledku predaja pozemkov v Malom Slavkove, je významná. 

Strata je spôsobená aj výrazným nárastom nákladov  Mesta  Kežmarok, a to o hodnotu 5 426 265 €. 
Najvýraznejší nárast nákladov je z dôvodu tvorby opravných položiek SKI PARK MHK, s.r.o., a  Kežma-

rok Invest, s.r.o., v sume 1 281 859 € na zreálnenie hodnoty finančných investícii ako aj zvýšenie transferov 
z hodnoty  2 809 563 € na sumu 3 913 784 €, prírastok nákladov + 1 104 221 €.  

 
Doporučuje sa pravidelne vyhodnocovať  aj hospodárenie Mesta Kežmarok ako rozdiel nákladov 

a výnosov, t..j. zisk alebo stratu aj v priebehu roku za účelom zvyšovania efektívnosti hospodárenia . 
. 
                  
VI. Majetková a finančná analýza mesta 
 

Aktíva       Stav  
2 31. 12. 2008 

       Stav 
 k 31. 12. 2009 

Rozdiel 

Neobežný majetok 49 341 620 47 136 027 -2 205 593 
Obežný majetok 11 342 432 9 142 240 -2 200 192 
Ostatné aktíva 6 308 10 704 +4 396 
Celkom 60 690 360 56 288 971 -4 401 389 

 
Celkový majetok mesta predstavuje hodnotu 56 288 971 €, z toho neobežný majetok sumu 9 142 240 €. 

V roku 2009 došlo k výraznému zníženiu majetku, a to predovšetkým   v dôsledku zníženia hodnoty lesných po-
rastov v TANAPe na základe nového znaleckého posudku č. 01/2009 o hodnotu   3 090 054 € a tvorby oprav-
ných položiek k finančným investíciám  v sume  1 281 859 €. 

 
 

Pasíva       Stav  
2 31. 12. 2008 

       Stav 
 k 31. 12. 2009 

Rozdiel 

Vlastné zdroje 52 636 950 47 243 476 -5 393 474 
Záväzky 4 333 004 5 253 561 +920 557 
Ostatné pasíva 3 720 406 3 791 934 +71 528 
Celkom 60 690 360 56 288 971 -4 401 389 
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V pasívach mesto  eviduje vlastné zdroje v sume 47 243 476 €. Podstatnú časť predstavujú účet 428-

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, kde v súlade s Postupmi účtovania platnými od 1. 1. 
2008 sa preúčtovali majetkové  a iné účelové fondy. Vlastné zdroje sa znížili  predovšetkým v dôsledku straty 
v sume   2 089 901 € a zaúčtovaniu zníženia hodnoty lesných porastov na základe nového znaleckého posudku 
01/2009 o hodnotu 3 090 054 €. Zníženie hodnoty bolo zaúčtované ako opravy významných súm minulých 
rokov na účet 428-Nerozdelený zisk na základe toho, že k zníženiu hodnoty došlo pri veternej kalamite 
ako aj iného poškodenia lesov v minulých obdobiach, avšak znalecký posudok sa realizuje spravidla v 10-
ročných intervaloch vo väzbe na lesné hospodárske plány podľa zákona o lesoch. 

 
V roku 2008 v súlade s platnými Postupmi účtovania od 1. 1. 2008 sa zaúčtovali na účet 384-Výnosy budú-

cich období zostatkové ceny z prijatých investičných dotácií  ktoré sa zúčtovávajú do výnosov v náväznosti na 
odpisy z majetku, ktorý bol financovaný z dotácií a grantov. Zostatok  výnosov budúcich období predstavuje  3 
791 934 €. 

 
Mesto  eviduje v dlhodobých záväzkov úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania v sume  92 820 €, predo-

všetkým na financovanie investičnej výstavby. Splácanie   úverov je  z predpísaného nájomného bytových do-
mov. Splácanie  je v súlade  s úverovými zmluvami zo Štátnym fondom rozvoja bývania. Úverové zaťaženie je 
na úrovni roku 2008 a je relatívne nízke k celkovým zdrojom Mesta Kežmarok. 

 
V pasívach mesta  vlastné zdroje predstavujú sumu 47 243 476 € a cudzie zdroje - záväzky 5 253 561 

€, čo predstavuje veľmi dobrý pomer medzi vlastnými a cudzími zdrojmi. 
 
V Poznámkach k účtovnej závierke sú uvedené budúce riziká, ktoré vyplývajú zo súdnych sporov, ako aj ri-

zikové pohľadávky. 
 

Z á v e r  
 
Z prehľadu vyplýva, že  Mestský úrad ako výkonný orgán na čele s primátorom mesta  v spolupráci s 

mestským zastupiteľstvom sa vzorne starajú o majetok Mesta Kežmarok. 
 
Negatívum je, že Mesto Kežmarok v roku 2009 hospodárilo so stratou v sume  2 089 901 €, predo-

všetkým v dôsledku zúčtovania opravných položiek k finančným investíciám ako aj  v dôsledku  zvýše-
ných nákladov z titulu transferov pre rozpočtové a príspevkové organizácie Mesta Kežmarok.  

 
V rozpočtovom hospodárení  rok schodok bežného  a kapitálového rozpočtu predstavuje sumu            

-3 260 414,98 €, ktorý je krytý finančnými operáciami  - úvermi so štátneho fondu rozvoja a prebytkom 
minulých rokov. 

 
Účtovníctvo mesta je vedené prehľadne a správne.  
 
 
V Kežmarku,  22. apríl 2010 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Mária Schreterová 
                                                                           Zodpovedný audítor č. licencie  SKAU 533  
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Komentár k plneniu príjmov roku 2009 
 

Súčasťou príjmov Mesta Kežmarok sú bežné príjmy a kapitálové príjmy. Súčasťou 
rozpočtu sú aj príjmové finančné operácie, tie však nie sú súčasťou výsledku hospodárenia.  
 
Bežné príjmy 
 

Bežné príjmy sú tvorené vlastnými príjmami (daňovými a nedaňovými) a inými 
príjmami (granty a transfery). O použití vlastných príjmov môže mesto rozhodovať 
samostatne, iné príjmy sú účelovo viazané (napríklad základné školy, Domov dôchodcov, 
Stavebný úrad, matrika, projekty podporené prostredníctvom štátneho rozpočtu a pod.) 
 
 Daňové príjmy: 
 
Dane z príjmov fyzických osôb: 
- Prepad plnenia dane bol nižší, ako sa predpokladalo, takže plnenie rozpočtu oproti 

upravenému rozpočtu bolo vyššie o 3,29%. Oproti pôvodnému rozpočtu bol však 
dosiahnutý výpadok príjmov vo výške 725 284 eur. Výpad bol spôsobený zmenou 
zákona o dani z príjmov (zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane). Ďalším dôvodom 
bola hospodárska kríza, pre ktorú sa zvýšila nezamestnanosť a tým počet 
zamestnancov, ktorí odvádzajú daň z príjmov.  

 
Dane z majetku: 
- Rozpočet bol plnený na 99,51% z dôvodu, že finančná disciplína daňových subjektov sa 

mierne zhoršila. 
 
Dane na tovary a služby: 
- V tejto položke bol rozpočet naplnený na iba na 94,40 %. Rapídny pokles vymožiteľností 

daňových pohľadávok bol badateľný najmä pri poplatku za komunálne odpady (94,54%.) 
Zlý výsledok bol dosiahnutý napriek zodpovednému prístupu k vymáhaniu pohľadávok. 
Bol totiž zapríčinený hospodárskou krízou, ktorá zhoršila finančnú disciplínu daňových 
subjektov. Pre hospodársku krízu bolo dosiahnuté aj nízke plnenie dane za ubytovanie 
(79,28%), nakoľko turistický ruch patrí medzi sektory, ktorých sa kríza dotkla najviac. 
Pozitívny výsledok bol dosiahnutý iba pri dani za užívanie verejného priestranstva 
(107,21 %).  

 
 Nedaňové príjmy: 
 
Príjmy z podnikania (dividendy): 
- Príjmy z dividend obdržalo mesto od Tatranskej odpadovej spoločnosti, s.r.o., Žakovce 

vo výške 4 919 eur. 
 
Príjmy z vlastníctva:  
- Príjem z prenajatých pozemkov bol splnený na 109,47%, čo bolo spôsobené hlavne 

vyšším príjmom pri prenájme lesných pozemkov a porastov v TANAPe oproti rozpočtu. 
Príjmy z prenájmu týchto pozemkov boli dosiahnuté vo výške 27 439 eur (plnenie 
165,32%). Príjem z prenájmu pozemkov mimo TANAPu len mierne zaostávali za 
plánovaným príjmom, takže celkovo bolo plnenie z príjmu z prenajatých pozemkov 
priaznivé.  

- Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov bol plnený na 87,38 %. Najväčšou 
mierou sa na neplnení príjmov podieľali príjmy z prenájmu kotolní, ktoré boli plnené na 
61,24 % (na 98 833 eur) z dôvodu oneskorenia platieb spoločnosťou Spravbytherm, 
s.r.o.. Táto sa dostala do omeškania dôsledkom vysokých pohľadávok voči kežmarskej 
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nemocnici. Ten istý dôvod môžeme pripísať aj nízkemu plneniu príjmov z prenájmu 
nebytových priestorov v poliklinike vo výške 60,42% (52 649 eur).  

 
Administratívne poplatky: 
- Prekročenie výberu administratívnych poplatkov zabezpečilo plnenie príjmov v tejto 

položke na 109,85 %. Najväčšou príjmovou položkou bol výber poplatkov za výherné 
automaty vo výške 113 077 eur, plnenie na 113,17%. 

- Vysoký nárast príjmov bol ovplyvnený aj vysokými príjmami stavebného úradu, ktorý má 
príjmy aj od obcí, ktoré sú združené do spoločného stavebného úradu (príjem 17 463 
eur, plnenie na 150,31%). 

- Naproti tomu bol dosiahnutý nižší ako plánovaný príjem z ostatných správnych poplatkov 
vyberaných Mestským úradom (16 616 eur, plnenie 76,01%) a matrikou (8 303 eur, 
plnenie 83,38%) z dôvodu zníženia sadieb poplatkov po prechode na euro.  

 
Pokuty, penále a iné sankcie:  
- Zvýšenou kontrolou zameranou hlavne na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky 

s dôrazom na zákazové dopravné značky a dopravné zariadenia vybraté pokuty vo 
výške 15 116 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo plnenie na 130,11%. 
Uvedená suma bola oproti plánu prekročená o 3 498 eur. 

- Pokuty za porušenie predpisov, ktoré nám postupuje Obvodný úrad, činili 1 446 eur.  
- Neplánované úroky z omeškania za prenájmy (zväčša bytov, ktoré spravuje spoločnosť 

Spravbytherm, s.r.o.) predstavovali 5 546 eur. 
- V prospech stavebného úradu sa na pokutách vybralo 2 846 eur. 
 
Poplatky za predaj tovarov a služieb: 

- Celkovo bol rozpočet naplnený na 102,22 %. 
- K priaznivému plneniu prispel hlavne príjem z predaja vyseparovaných komoditít. 

Splnený bol na 148,71% (24 681 eur). 
- Z ďalších významnejších položiek bolo zaznamenané priaznivé plnenie príjmu za 

stravné zamestnancov (34 619 eur, plnenie na 109,55%) a stravné dôchodcov (13 348 
eur, plnenie na 101,12%). 

- Naproti tomu príjem za pult centralizovanej ochrany (MsP) bol splnený iba na 97,52%, 
čo predstavovalo sumu 35.607 €. Dôvodom nenaplnenia plánovaného rozpočtu boli 
finančné problémy podnikateľských subjektov v dôsledku hospodárskej krízy. 

- Aj pri iných významnejších príjmoch za predaj tovarov a služieb boli zaznamenané 
nepriaznivé výsledky – cintorínske poplatky 95,89% (25 463 eur), poplatky za 
opatrovateľskú službu 90,87% (15 084 eur).  

  
Úroky z domácich vkladov: 
- Rozpočet bol prekročený o 6,62 % aj napriek všeobecnému poklesu úrokových sadzieb 

na štvrtinové hodnoty oproti záveru roka 2008. Oproti pôvodnému rozpočtu bolo plnenie 
nižšie iba o 13 036 eur, čo bolo dosiahnuté hlavne vďaka skutočnosti, že termínované 
vklady boli uzavreté hlavne v závere roka 2008 s ročnou dobou viazanosti.   

 
Iné nedaňové príjmy: 
- Iné nedaňové príjmy boli splnené na 230,71 %. Najvyššou položkou bol príjem 

z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (stávkové kancelárie, rulety a pod.). Oproti 
plánu bol príjem splnený na 122,56% (36 768 eur), pritom rozpočet bol už počas roka 
upravovaný. Oproti pôvodnému rozpočtu je plnenie viac ako 4,5-násobné. Je badateľné, 
že tejto oblasti príjmov sa hospodárska kríza nedotkla. 

- Iné daňové príjmy boli okrem toho tvorené aj príjmami z dobropisov, refundácií a pod., 
ktoré sa spravidla nerozpočtujú.   
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Granty a transfery: 
- Tieto príjmy sú účelovo viazané a spravidla, ak nie je poskytnutý príjem, nie je 

realizovaný ani výdavok, a naopak, pri vyššom príjme je aj vyšší výdavok. Tieto príjmy 
majú teda zväčša neutrálny dopad na rozpočet mesta. 

 
 
Kapitálové príjmy 
 
Nedaňové príjmy 
- Celkový príjem z predaja pozemkov bol 187 412,70 eur, v tom najväčšou položkou bol 

predaj pozemku pre IBV v lokalite Kamenná baňa vo výške 110 054 eur Ladislavovi 
Volákovi a predaj pozemkov pri Vajexe Jánovi Legutkému vo výške 49 539,82 eur. 
Nízke plnenie rozpočtu predaja pozemkov (16,13%) bolo spôsobené hlavne 
nerealizovaním niektorých významných plánovaných predajov pozemkov – napr. predaj 
pozemkov spoločnosti HRIVIS dealing, s.r.o. (bol presunutý na rok 2010) a predaj 
pozemkov  spoločnosti S-Drink,s.r.o. - pre IBV v lokalite Kamenná baňa a pozemku na 
výstavbu polyfunkčného domu na sídlisku Juh. 

- Realizovaný nebol ani plánovaný predaj 2 bytov na sídlisku Juh. Byty budú odpredávané 
v obchodnej verejnej súťaži v r. 2010. 

- Rozpočet bol prekročený iba pri správe bytov (plnenie na 176,83%). Okrem   
pravidelných splátok za odpredané byty bolo dosiahnuté aj plnenie za predaj bytov, 
ktoré bolo realizované prostredníctvom spoločnosti Spravbytherm. 

 
Tuzemské kapitálové granty a transfery 
- Granty a transfery sú účelovo viazané, mesto nemá možnosť použiť finančné prostriedky 

podľa vlastného uváženia, takže sú úzko späté s konkrétnymi investičnými akciami. 
 
 
Príjmy finančných operácií 
  

Finančné operácie sú síce súčasťou rozpočtu, nie sú však súčasťou príjmov 
a výdavkov rozpočtu (t.j. neovplyvňujú prebytok ani schodok rozpočtu)! 
 
- Príjem z vrátenia finančnej výpomoci od spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. nebol 

dosiahnutý, nakoľko bol priamo naviazaný na odkúpenie plynovodu spoločnosťou SPP, 
a.s. od spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o.. K odkúpeniu plynovodu však zatiaľ nedošlo. 

- Plánované zapojenie fondu rozvoja bývania a rezervného fondu sa vysporiadava až v 
rámci záverečného účtu, preto je čerpanie rozpočtu pri týchto položkách nulové. 

- Príjmy z predaja cenných papierov je alternatívou k termínovaným vkladom. Príjmy boli 
rozpočtované len do výšky skutočného krytia konkrétnych výdavkov finančných operácií. 
Zväčša však išlo len o plnenie, ktoré nemalo priamy vplyv  rozpočtové hospodárenie, 
nakoľko došlo len k zmene formy finančného majetku z cenných papierov na finančného 
prostriedky na bankových účtoch. Rozpočtovanie týchto finančných operácií by skreslilo 
rozpočet mesta. 

- Rozdiel v plnení prijatých úverov na bytové domy je spôsobený tým, že prijatie úveru je 
rozpočtované podľa predpokladaného čerpania výdavkov na jednotlivé bytové domy 
z dôvody zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu. Príjem z úveru sme však povinný 
zaúčtovať už v momente pridelenia úveru od ŠFRB napriek tomu, že finančné 
prostriedky neobdržíme na náš účet. Vzniká tak skreslenie, ktoré nie je možné za 
predpokladu zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu odstrániť.  
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Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola  
Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok 
 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
programu  380 501 335 866 113 106,69 33,68 

Komentár k programu:  V programe sa hradili najmä výdavky na riadenie mestského úradu. 
Väčšina výdavkov je hradená v rámci administratívy (hlavne vo forme výdavkov na mzdy 
a súvisiacich odvodov  do fondov), iba niektoré výdavky sú rozpočtované samostatne. 

Podprogram 1.1:  Manažment 
Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu  34 521 31 601 31 641,51 100,13 

 
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
 
Rozpočet prvku 16 596 16 096 15 767,09 97,96 

  

Zodpovednosť: Primátor 

Cieľ Zabezpečiť reprezentovanie mesta 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   57 57 60 60    

Skutočná hod-
nota  57 62 69      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet prijatí jubilantov za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   12 12 12 12    

Skutočná hod-
nota  12 12 12      
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Zodpovednosť: Primátor 

Cieľ Zabezpečiť  informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet mediálnych výstupov primátora v miestnych médiách do 

roka 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   54+52 54+52 55+56 56+56    

Skutočná hod-
nota  54+52 65+69 72+ 74      

 
Komentár k prvku: Uskutočnené výdavky súvisia s reprezentačným fondom primátora mes-
ta, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy 
a delegácie (7 596 €) . Okrem toho tu sú zarátané dotácie podľa VZN č. 7/2008, ktoré pride-
ľuje primátor mesta ( 8 500 €). 
Poznámka: mediálne výstupy – v miestnych novinách –  nejde priamo len o citácie, počet 
vyjadruje celkove informovanie obyvateľov o činnosti p. primátora, doložene aj fotografiou -  
72 x, kežmarská televízia – 74 x.  
 
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  0 0 0  

  

Zodpovednosť: Prednosta 

Cieľ  Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených 

(zastupiteľstvom, na poradách a pod.) 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   95  95 98 98    

Skutočná hod-
nota  95 100 100      

Komentár k prvku: Výdavky na mzdu a odvody prednostu a sekretárky prednostu, vecné 
náklady na činnosť sekretariátu prednostu sa nerozpočtujú samostatne, sú rozpočtované v 
rámci programu Administratíva. 
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Prvok 1.1.3: Výkon funkcie poslancov a členov komisií 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  17 925 15 505 15 874,42 102,38 

  

Zodpovednosť: Prednosta 

Cieľ  Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta  

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   80  80 80 80    

Skutočná hod-
nota  80 74 82      

Komentár k prvku: Zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií mesta 
a odmeny poslancom a členom komisií, ich cestovné.  

Podprogram 1.2: Plánovanie  

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu 318 762 279 732 61 415,63 21,96 

 
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  0 0 0  

  

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

Cieľ  Zabezpečiť strategický rozvoj mesta. 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Percento plnených cieľov zo všetkých v rámci Programu rozvoja 

mesta 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   55 65 70 75    

Skutočná hod-
nota  45 49 55      
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Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

Cieľ  Zabezpečiť aktualizáciu Programu rozvoja mesta 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Aktualizácia Programu rozvoja mesta vykonaná v danom kalendár-

nom roku,  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   nie nie áno áno    

Skutočná hod-
nota  áno nie nie      

Komentár k prvku: Hodnotenie plnenia cieľov bolo zabezpečené vlastnými pracovníkmi 
MsÚ, vypracovanie strategických dokumentov bude zabezpečené v roku 2010 a 2011 vlast-
nými pracovníkmi a externými odborníkmi prostredníctvom podaných projektov, výdavky boli 
hradené v rámci programu - administratíva. 

Prvok 1.2.2:  Územné plánovanie 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku   24 066 20 000 12 376 61,88 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť aktualizáciu územného plánu mesta 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet zmien a doplnkov v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   3  5 5 5    

Skutočná hod-
nota  3 4 1      

 

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Digitalizovaný  Územný plán mesta Kežmarok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   nie áno áno áno    
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Skutočná hod-
nota  nie nie nie      

Komentár k prvku: Aktualizácia sa nerealizovala z dôvodu, že je v štádiu prípravy preložka 
cesty I/67, ktorej trasovanie je určujúcim faktorom pre aktualizáciu a následne aj digitalizáciu 
zaktualizovaného ÚPN. V súčasnosti by bola digitalizácia bezpredmetná a nehospodárna. 
 
 

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť investičný rozvoj mesta 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet vypracovaných územnoplánovacích podkladov pre prípravu 

investícií v meste 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   4 4  4 5    

Skutočná hod-
nota  4 1 2      

Komentár k prvku: Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovávanie dokumentá-
cie  zmien územného plánu. Výdavky na činnosti , ktoré sú  spojené s prerokovaním   a 
schválením zmien územného plánu  zabezpečujú zamestnanci mestského úradu a sú hra-
dené z programu administratíva.  

 

Prvok 1.2.3: Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku   294 696 259 732 49 039,63 18,88 

  

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

Cieľ Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet podaných žiadostí o grant v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   15 15 16 16    

Skutočná hod-
nota  14 18 18      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Percentuálna úspešnosť žiadostí za rok meraná podielom žiada-

ných a získaných zdrojov 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   50 50 55 65    

Skutočná hod-
nota  50 41 60      

Komentár k prvku: : Príprava, realizácia a monitoring projektov bol zabezpečovaný pro-
stredníctvom vlastných pracovníkov. V odôvodnených prípadoch bolo vypracovanie žiadosti 
zabezpečené dodávateľsky. V roku 2008 (R-1) sme žiadali o podporu pre 18 projektov  vo 
výške 2 888 712,95 € ( vtedy v SKK), z čoho bolo schválených 10 projektov vo výške 
1 194 558,35 €, t.j. 41,35 %.  V roku 2009 ( R ) sme žiadali o podporu pre 18 projektov vo 
výške 6 765 353,35 €, z čoho nám bolo schválených 8 projektov vo výške 4 093 876,02 €, t.j. 
60,51 %.   

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť 
Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy   

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu  0 0 0  

 

Zodpovednosť Hlavný kontrolór mesta 

Cieľ Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet plánovaných kontrol za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   18 18 18 18    

Skutočná 
hodnota  18 20 15      

 
 

Zodpovednosť Hlavný kontrolór mesta 

Cieľ Zabezpečiť činnosť mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v súlade 
zo zákonom 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení na odstránenie                                              

nedostatkov za rok                              

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   10 8 8 6    
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Skutočná 
hodnota  3 7 5      

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet odstránených nedostatkov z celkového počtu zistených                                                

nedostatkov v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   10 10 10 10    

Skutočná 
hodnota  9 42 24      

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finanč-
nými prostriedkami a majetkom mesta, prostredníctvom MsÚ a organizáciami zriadenými 
mestom (kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov, čerpania dotácií podľa VZN mesta, zabezpečovanie poklad-
ničných operácií mesta a úhrad cestovných náhrad, dodržiavania rozpočtovej klasifikácie – 
bežných a kapitálových výdavkov, dodržiavania a zabezpečovania verejného obstarávania ... 

Plnenie tohto podprogramu zahŕňa mzdu, odvody, ostatné mzdové vyrovnania, režijné ná-
klady na činnosť hlavného kontrolóra, ktoré sa nerozpočtujú samostatne z dôvodu, že nema-
jú vplyv na výsledky kontrolnej činnosti .Tvoria stabilnú zložku v rozpočte, určenú právnymi 
predpismi a pomernými nákladmi na réžiu. 

 

Program 1.4: Daňová politika 
Zámer: Zodpovedná a efektívna daňová politika 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu 1 991 1 000 364,51 36,45 

 
 

Zodpovednosť Ekonomické oddelenie 

Cieľ Zabezpečiť výber predpísaných dani a poplatkov 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu 

v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   98 98 98 98    

Skutočná 
hodnota  98 102,4 97,1      
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Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového 

predpisu v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   97 97 97 97    

Skutočná 
hodnota  97 102,7 92,5      

Komentár k podprogramu: Podstatnú časť správy daní tvorila správa dane z nehnuteľnosti 
a správa poplatku za komunálne odpady. Okrem toho zabezpečovalo ekonomické oddelenie 
správu dane za psa, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty a dane za nevýherné 
hracie prístroje. Najväčšou položkou účtovanou priamo vo výdavkoch na tento podprogram 
je čiastka určená na nákup známok pre psov. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary 
a služby boli čerpané v rámci programu administratíva. Rapídny pokles vymožiteľností daňo-
vých pohľadávok napriek zodpovednému prístupu k ich vymáhaniu bol zapríčinený hospo-
dárskou krízou, ktorá zhoršila finančnú disciplínu daňových subjektov. 

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika a účtovníctvo 
Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu 1 991 1 900 1 659,70 87,35 

 
Prvok 1.5.1: Rozpočtová politika 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  0 0 0  

  

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie 

Cieľ Zabezpečiť účinný  rozpočtový proces mesta 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra dané-

ho roka 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   áno áno áno áno    

Skutočná hod-
nota  áno áno áno      

Komentár k prvku: Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby boli hradené v rámci 
programu - administratíva. 
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Prvok 1.5.2: Audit 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  1991 1 900 1 659,70 87,35 

  

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie 

Cieľ Zabezpečiť nezávislý audit mesta 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Vykonaná kontrola audítorom v danom za rok 

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   áno áno áno áno    

Skutočná hod-
nota áno áno áno áno      

Komentár k prvku: Zabezpečenie nezávislého auditu účtovnej závierky. 

 
Prvok 1.5.3: Účtovníctvo 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku   0 0 0  

  

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie 

Cieľ Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Výrok audítora bez výhrad 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   áno áno áno áno    

Skutočná hod-
nota áno áno áno áno      

Komentár k prvku: Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby boli hradené v rámci 
programu - administratíva. 

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu 6 639 5 700  5 665,63 99,40 
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Zodpovednosť Sekretariát primátora 

Cieľ Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   10 10  10 10    

Skutočná 
hodnota 10 10 11 9      

Komentár k podprogramu:  Uskutočnené výdavky sú výdavkami na členské príspevky zá-
ujmovým organizáciám a združeniam. 

Podprogram 1.7: Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
podprogramu 16 597 15 933 12 359,71 77,57 

 
Prvok 1.7.1: Vzťahy s domácimi „kráľovskými“ mestami 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  4 979 4 979 4 509,29 90,57 

  

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

Cieľ Zabezpečiť úzku spoluprácu v oblastiach cestovného ruchu v rámci značky SKM 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet stretnutí s kráľovskými mestami 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   7 8 8 8    

Skutočná hod-
nota  5 9 9      

Komentár k prvku: V roku 2008 sme uskutočnili  6 pracovných stretnutí a 3x spoločnú účasť 
ba výstavách v Bratislave, Brne a Krakowe. 

     V roku 2009 sme uskutočnili 5 pracovných stretnutí a 3 stretnutia v rámci spoločných pro-
pagačných aktivít na veľtrhoch a výstavách (Bratislava, Krakow, Plzeň) a 1stretnutie v rámci 
prípravy podujatia v Prahe na Slovenskom inštitúte. Prevažná časť výdavkov sa týkala vý-
davkov na propagačné služby- vydanie knihy SKM a výdavkov na technické zabezpečenie 
veľtrhov. 



16 

 

Prvok 1.7.2: Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  11 618 10 954 7 850,42 71,67 

  

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

Cieľ  Zabezpečiť organizáciu Olympiády partnerských miest 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Olympiáda partnerských miest zrealizovaná v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   áno nie nie áno    

Skutočná hod-
nota  áno áno nie      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet účastníkov Olympiády v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   50 - - 50    

Skutočná hod-
nota  40 52 0      

 

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

Cieľ  Podporiť rozvoj spolupráce s partnerskými zahraničnými mestami v rôznych oblas-
tiach 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet stretnutí s partnerskými zahraničnými mestami v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   12 12 13 13    

Skutočná hod-
nota  10 16 12      

Komentár k prvku: Olympiády partnerských miest v Kežmarku v roku 2008 (R-1) sa zúčast-
nilo 43 športovcov z partnerských miest a 9 športovcov z Kežmarku. 

     Stretnutia s partnerskými mestami  v roku 2008 sa uskutočnili 15x. Jednalo sa o stretnutia 
buď v Kežmarku, alebo v partnerských mestách. V roku 2009 klesol počet stretnutí oproti 
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roku 2008 kvôli krízovým opatreniam a úprave rozpočtu. Neboli akceptované pozvania do 
miest Zgierz, Příbram a Kupiškis. 

V tomto prvku sú výdavky, ktoré súviseli  s cestovaním do partnerských miest, ďalej 
s ubytovaním hostí z partnerských a iných zahraničných miest a s nevyhnutnými výdavkami 
spojenými s ich návštevou a za tlmočnícke služby. Úspora v čerpaní rozpočtu bola spôsobe-
ná aj  tým, že plánovaných podujatí sa zúčastnil nižší počet hostí z partnerských miest 

 

Program 2: Propagácia a marketing 
Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum 
 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 programu  194 717 193 469 191 540,79 99 

Komentár k programu:  
Finančné prostriedky boli použité na služby spojené so šírením informácií o meste prostred-
níctvom informačnej agentúry, Kežmarskej televízie, webovej stránky mesta, na služby spo-
jené propagáciou mesta – na doplatok knihy SKM, vydanie propagačných materiálov, plagá-
tov a na reklamné služby a propagačné predmety.  

Podprogram 2.1: Šírenie informácií o meste 
Zámer: Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v meste pre obyvateľov 
a návštevníkov 
 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu  177 455 179 889 181 114,98 100,68 

 
Prvok 2.1.1: Web stránka mesta 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  664 664  883,78 133,10 

  

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

Cieľ  Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet návštevníkov webstránky do roka 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   40 000 40 000 41 000 42 000    
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Skutočná hod-
nota  32 000 120 000 218 460      

 

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

Cieľ Zabezpečiť aktuálnosť informácií na  web stránke mesta 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Percentuálna spokojnosť návštevníkov web stránky s jej aktuál-

nosťou 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   80 80 85 85    

Skutočná hod-
nota  70 100 100      

Komentár k prvku: Mesto zabezpečovalo výrobu, doplňovanie a  udržiavanie webstránky 
www. kezmarok.sk dodávateľským spôsobom. Dennú aktualizáciu  zabezpečoval pracovník  
odd. RR a CR. Za obsahovú stránku aktualizovaných príspevkov zodpovedali jednotliví pri-
spievatelia. Prekročenie plánovaného rozpočtu bolo spôsobené požiadavkami iných oddelení 
na dopracovanie web.stránky. 

     Neuskutočnili sme prieskum hodnotenia kvality web. stránky. Spokojnosť návštevníkov 
webovej stránky hodnotíme ako 100 %, nakoľko sme neobdržali žiadne kritické pripomienky. 

 

Prvok 2.1.2: Mestské promo-materiály a propagačné služby 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  16 597 15 597 18 317 117,44 

  

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

Cieľ Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto  Kežmarok 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku 

v ks 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   10 10 12 12    

Skutočná hod-
nota  10 27 22      
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Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

Cieľ Zabezpečiť zviditeľnenie mesta Kežmarok 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup  Počet prenocovaní turistov 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   7 400 7 500 7 600 8 500    

Skutočná hod-
nota  7 300 10 832 11 217      

Komentár k prvku: Počet druhov propagačných materiálov zahŕňa: printové , úžitkové a 
 dekoratívne predmety. V roku 2008 bolo zabezpečených 27 druhov propagačných predme-
tov a materiálov, v roku 2009 22, z toho  2 knižné publikácie – Slovenské kráľovské mestá 
a Osobnosti Kežmarku ( Táto kniha bola financovaná z rozpočtového výdavku (Monografia). 
Rozpočtové výdavky tohto prvku tvorili  výdavky na printové služby grafické služby, reprint 
existujúcich propagačných materiálov, služby ozvučenia podujatí, udržiavanie informačných 
tabúľ, potlač bilboardov, prenájom plochy na veľtrhoch, reklamné služby.  

     Priemerný počet prenocovaní turistov v roku 2008 bol 10 832 a v roku 2009 - 11 217. 

 

Prvok 2.1.3: Kežmarská informačná agentúra 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  14 938 14 938 14 531,26 97,28 

  

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

Cieľ Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet hodín poskytovania informácií v KIA za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   2 500 2500 2500 2500    

Skutočná hod-
nota  2 500 2500 2500      

Komentár k prvku: Mesto zabezpečovali dodávateľsky informačné služby prostredníctvom 
dodávateľskej agentúry .Minimálny počet hodín poskytovania informačných služieb v 
v priestoroch agentúry bol dodržaný. Šetrenie rozpočtu nastalo v dôsledku získania grantu 
od Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. 
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Prvok 2.1.4: Kežmarská televízia 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet  prvku       97 557 94 765 92 522,48 97,63 

  

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja 

Cieľ  Zabezpečiť televízne informovanie o dianí v meste 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet odvysielaných reportáží o meste do roka 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   500 500 600 620    

Skutočná hod-
nota  450 485 479      

Komentár k prvku: Výdavky na reportáže tvorili výdavky na vlastných zamestnancov a na 
dodávateľské služby spoločnosti vyrábajúcej reportáže. Plánovaný počet reportáží nebol 
dosiahnutý z dôvodu krízových opatrení – rozšírenie magazínu o 10 minút nebolo akcepto-
vané. Taktiež boli vyrobené monografické magazíny, ktoré boli zamerané na dôležité poduja-
tia- EĽRO, oslava 740.výročia a pod, kedy neboli vyrobené iné reportáže, pričom rozsah ma-
gazínu bol dodržaný. V rámci tohto prvku boli zrealizované aj výdavky na výrobu filmu Kež-
marok.  

 

Prvok  2.1.5: Kežmarské noviny 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet  prvku 27 783 25 810 27 783 107,64 

  

Zodpovednosť: Kultúrne stredisko 

Cieľ  Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet výtlačkov do roka 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   50 000 50 000 50 000 50 000    

Skutočná hod-
nota  50 000 52 300 37 500      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Percento predaných výtlačkov zo všetkých vytlačených do roka 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    75 75 75 75    

Skutočná hod-
nota  75 67 75,61      

Komentár k prvku:  Noviny Kežmarok vychádzajú každý druhý týždeň, s prestávkou 
v letnom období. V roku 2009 vyšlo 24 čísiel. Slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí 
v meste. Prostriedky z rozpočtu mesta boli čerpané na mzdy redaktorov a odvody do fondov, 
energie, zákonné sociálne náklady, spotrebný materiál, telefónne služby a časť nákladov na 
tlač novín /35,56%/. 

Projekt  2.1.6: Monografia mesta 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  16 597 25 393 23 677,46 93,24 

  

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

Cieľ Zabezpečiť uchovanie najdôležitejších faktov o meste v knižnej podobe 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Všetky podklady pre knihu o meste pripravené 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   áno áno áno     

Skutočná hod-
nota  Nie áno áno      

Komentár k prvku. Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu zabezpečilo prípra-
vu 1. dielu monografie mesta Kežmarok pod názvom Osobnosti Kežmarku. Vzhľadom 
k tomu, že sa podarilo získať aj granty- cudzie zdroje od VÚC Prešov a od Ministerstva kultú-
ry SR kniha bola v roku 2009 aj vytlačená a dodaná. 

 
Projekt  2.1.7: Dizajn manuál 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  4 979 2 722 3 400 124,91 

  

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

Cieľ Zabezpečiť jednotnú grafickú prezentáciu mesta  

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Dizajn manuál mesta vypracovaný 



22 

 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   nie Áno - -    

Skutočná hod-
nota  Nie    nie Áno      

Komentár k prvku: V roku 2009 bolo zabezpečené vypracovanie loga mesta a súvisiacich 
grafických materiálov, spôsobu použitia. Dizajn manuál skvalitní komunikačnú úroveň mesta 
a prispeje k jednotnému vizuálnemu štýlu. Prekročenie plánovaného rozpočtu bolo spôsobe-
né tým, že bolo nad rámec pôvodne objednaných služieb požadované dopracovanie lôg ďal-
ších inštitúcií mesta Kežmarok a pôvodný rozpočet bol krátený v dôsledku protikrízových 
opatrení. 
 

Podprogram 2.2: Podujatia na zatraktívnenie mesta 
Zámer: Príťažlivé mesto pre obyvateľov i turistov   

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu  6 639 5 968 4 259,81 71,38 

 

Zodpovednosť Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

Cieľ Zabezpečiť prilákanie turistov do mesta 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Celkový počet usporiadaných podujatí v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   5 7 7 5    

Skutočná 
hodnota  5 7 8      

Komentár k podprogramu: V roku 2008 bolo v meste zorganizovaných viacero kultúrnych 
a spoločenských podujatí, ktoré prispeli k zatraktívneniu mesta pre turistov. Najdôležitejšie 
boli:. EĽRO - Európsky festival remesiel, Otvorenie Letnej turistickej sezóny, oslava Sveto-
vého dňa cestovného ruchu, Dni vzájomnosti – organizoval Karpatsko-nemecký spolok,  Zla-
tá podkova primátora mesta, Literárny Kežmarok, Olympiáda partnerských miest – podujatie 
pre amatérskych športovcov. 

V roku 2009 sa uskutočnili tieto najvýznamnejšie podujatia: Zlatá podkova primátora mesta 
2009, Otvorenie Letnej turistickej sezóny, Mediálny deň Slovenských kráľovských miest, Dni  
vzájomnosti – organizoval Karpatsko-nemecký spolok , EĽRO - Európsky festival remesiel, 
Dni keltskej kultúry na hrade, Literárny Kežmarok, Oslavy 740 výročia udelenia mestských 
práv Kežmarku, kedy sa uskutočnil v priebehu mesiac rad rôznych  podujatí 
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Podprogram 2.3: Kronika mesta 
Zámer: História mesta zachovaná pre ďalšie generácie   

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu  1 328 1 328 0  0 

 

Zodpovednosť  Kultúrne stredisko 

Cieľ Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji mesta 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet záznamov v kronike za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   100 100 100 100    

Skutočná 
hodnota  0 0 0      

Komentár k podprogramu: Výdavky na vedenie kroniky mesta neboli čerpané. 

Podprogram 2.4: Grantový systém na podporu PR  
Zámer: Občania aktívne zapojení do propagácie mesta 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
podprogramu  6 639 6 168 6 166 99,97 

 

Zodpovednosť Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

Cieľ Podporiť inovatívne propagovanie mesta 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet zrealizovaných zámerov propagujúcich mesto 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   4 5 6 6    

Skutočná 
hodnota  4 5 4      

Komentár k podprogramu: V roku 2008 bolo podporených 5 projektov v hodnote 410 000.- 
Sk, v roku 2009 4 projekty  v hodnote 6 167 €. 
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Podprogram 2.5: Turistický navigačný systém  

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu  996 116 0 0 

 

Zodpovednosť Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

Cieľ Zabezpečiť orientáciu turistov a občanov v meste  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet  tabúľ a informačných skriniek 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1 445  1 445 1 460 1475     

Skutočná 
hodnota  350 1445 1445      

Komentár k podprogramu: V rokoch 2008 a 2009 neboli dodané nové prvky informačného 
systému. Systém je pravidelne udržiavaný a priebežne sa kontroluje.  

Program 3: Interné služby 
Zámer: Efektívna a flexibilná samospráva 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 programu 457 213 598 553 351 865,44 58,79 

Komentár k programu: Čerpané boli len priame výdavky na zabezpečovanie interných slu-
žieb. 

Podprogram 3.1: Regenerácia zamestnancov MsÚ  
(Rekreačné zariadenie Dolná Strehová) 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu  1 826 1 328 1 297,90 97,73 

 

Zodpovednosť Odborová organizácia ZO SLOVES 

Cieľ Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   60 60 60 60    
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Skutočná 
hodnota  60 72 80      

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Náklady zariadenia v prepočte na počet zamestnancov, ktorí ho 

využívajú za rok v eurách  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   24,9 30,5 33,2 33,2    

Skutočná 
hodnota  24,9 15,9 16,22      

Komentár k podprogramu: Čerpané boli poplatky platené v súvislosti s umiestnením zaria-
denia a výdavky na jeho bežnú údržbu. 

 

Podprogram 3.2: Právne služby 
Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta   

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu  22 240 26 630 16 763,19 62,95 

 

Zodpovednosť Prednosta  

Cieľ Zabezpečiť ochranu práv mesta 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet  prípadov právnej agendy riešených právničkou v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   150 150  150 150    

Skutočná 
hodnota  150 570 1 052      

 

Zodpovednosť Prednosta  

Cieľ Zabezpečiť jasnosť a bezchybnosť právnych vzťahov mesta 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet konzultovaných zmlúv s právničkou počas roka 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   10 10 10 10    
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Skutočná 
hodnota  10 140 226      

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na externe poskytované právne 
služby.  Do počtu konzultovaných zmlúv sú započítané len konzultácie, ktoré boli uskutočne-
né písomnou formou. 

Podprogram 3.3: Interné informačné služby 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu  36 513 31 410 31 675,73 100,85 

 

Zodpovednosť Informatika 

Cieľ Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku počítačovej siete 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Priemerný čas potrebný na odstránenie závady siete v hod.  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1 1  1 1    

Skutočná 
hodnota  1 0 0      

 

Zodpovednosť Informatika 

Cieľ Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Percento preinštalovaných PC staníc na Windows XP zo všetkých 

na MsÚ 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   100 100 100 100    

Skutočná 
hodnota  50 80 90      

Komentár k podprogramu: Hardware, software, bežná spotreba (tonery a pod.), opravy 
a údržba výpočtovej techniky.  

Podprogram 3.4: Správa a údržba majetku mesta 
Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu  396 634 539 185 302 128,62 56,03 



27 

 

 
Prvok 3.4.1: Evidencia hnuteľného majetku mesta 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 0 0 0  

  

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovo právne a správy majetku 

Cieľ Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuteľného majetku mesta 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   0 0  0 0    

Skutočná hod-
nota  0 0 0      

Komentár k prvku: Výdavky sú hradené v rámci programu Administratíva. Sú tam zahrnuté 
výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje evidenciu hnuteľného majetku. 

 

Prvok 3.4.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  151 298 135 763 113 705,08 83,75 

  

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovo právne a správy majetku 

Cieľ  Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   3 678 3 678 3 678 3 678    

Skutočná hod-
nota  3 678 3 602 3 603      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet budov a stavieb  v evidencii mesta ku koncu roka 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   230 230 230 230    
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Skutočná hod-
nota  230 164 168      

 
Komentár k prvku: Z tejto položky boli  hradené výdavky na správu a údržbu majetku, ktoré 
boli zabezpečované dodávateľským spôsobom. Okrem toho boli z tejto položky financované 
geometrické plány, znalecké posudky, správa nebytových priestorov, energie za neobsadené 
nebytové priestory, poistenie majetku  

 
Prvok 3.4.3: Zveľaďovanie majetku mesta 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 245 336 403 422 188 423,54 46,71 

 

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby 

Cieľ Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku 
mesta 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet  zveľaďovaných objektov počas roka 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   10 6 6 6    

Skutočná hod-
nota  10 3 3      

Komentár k prvku: V položke je zahrnuté odkúpenie technického  zhodnotenia objektu 
Hradné námestie 30 (Euroregión) a zateplenie 2 administratívnych budov v areáli Technic-
kých služieb, s.r.o. 

 

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta  
Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu 
 

0 0 0  

 

Zodpovednosť  Prednosta 

Cieľ Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   74 85 91 90    

Skutočná 
hodnota  70 68 64      

Komentár k podprogramu: Výdavky boli hradené prevažne z programu administratíva.  

 

Program 4: Služby občanom 
Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
programu  162 351 158 795 173 535,99 109,28 

 

Podprogram 4.1: Verejné WC 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
programu  18 921 18 921 17 484,76 92,41 

 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet hodín dennej prevádzky v mesiacoch máj až september 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   12 12 12 12    

Skutočná 
hodnota  12 12 8      

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet hodín dennej prevádzky v mesiacoch október až apríl 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   8 8 8 8    

Skutočná 
hodnota  8 8 8      
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Komentár k podprogramu: Mzda zamestnancov WC, odvody, úhrada elektrickej energie, 
vodné a stočné, údržba, všeobecný materiál Pracovná doba počas mesiacov máj až sep-
tember bola upravená z dôvodu zníženia nákladov na prevádzku verejného WC. 

Podprogram 4.2: Stavebný úrad 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu  81 325 81 325 104 317,03 128,27 

 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   70  98   98  100     

Skutočná 
hodnota  70  86 89      

Komentár k podprogramu: Stavebný úrad zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy 
i pre mesto Sp. St. Ves a 38 obcí okresu. Náklady súvisia  priamo s transferom zo štátneho 
rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR podľa počtu obyvateľov a z dotácií od obci, pre 
ktorých stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. 

Podprogram 4.3: Matrika, Osvedčovanie listín a podpisov a evidencia obyvate-
ľov  

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu  53 110 49 790 44 028,72 88,43 

 

Zodpovednosť Oddelenie organizačno-správne 

Cieľ Zabezpečiť činnosť matriky v meste 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu 

roka 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   9 890 7 829 10 000 10 000    

Skutočná 
hodnota 11 885 12 920 13 438 12 654      
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Zodpovednosť Oddelenie organizačno-správne 

Cieľ Zabezpečiť včasné osvedčovanie listín a podpisov 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Percento overení vykonaných na počkanie 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   100 100 100 100    

Skutočná 
hodnota 98 95 100 100      

Komentár k podprogramu:  Zabezpečenie rodnej, úmrtnej, cudzineckej matriky a sobášnej 
agendy. Výdavky predstavujú personálne a materiálne zabezpečenie chodu matriky. 

 

Podprogram 4.4: Občianske obrady 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu  3 319 3 083 2 084,91 67,63 

 

Zodpovednosť Oddelenie organizačno-správne 

Cieľ Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom 

roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    áno áno áno áno    

Skutočná 
hodnota áno áno áno áno      

Komentár k podprogramu:  Výdavky sú použité na vecné zabezpečenie dôstojných ob-
čianskych obradov. Personálne zabezpečenie je hradené z programu - administratíva alebo 
podprogramu matrika – podľa toho, ktorý zamestnanec občiansky obrad zabezpečuje. 

 

Podprogram 4.5: Register občanov   

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu 5 676 5 676 5 620,57 99,02 
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Zodpovednosť Oddelenie organizačno-správne 

Cieľ Zabezpečiť register občanov v meste 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Register občanov  zabezpečená  v súlade s platnou  legislatívou 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   áno áno áno áno    

Skutočná 
hodnota áno áno áno áno      

Komentár k podprogramu:  Zabezpečovanie úkonov pri prihlasovaní občanov k trvalému a 
prechodnému pobytu v meste, evidenciu s tým súvisiacu vo vzťahu k REGOP-u – centrálnej 
evidencii obyvateľstva. Jedná sa o sieťovú evidenciu v rámci mestského úradu a príslušných 
zariadení mesta. 
 
 

Program 5: Bezpečnosť 
Zámer: Kežmarok- bezpečné mesto  

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 programu  530 505 490 349 502 583,97 102,50 

  

Zodpovednosť: Mestská polícia 

Cieľ Zvýšiť bezpečnosť v meste do roku 2011 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Pocit bezpečnosti obyvateľov vyjadrený v % 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   - 70 71 72    

Skutočná hod-
nota  - 69 70      

Komentár k plneniu programu:  
        Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami v priebehu roka 2009 bolo dané 
plnením požadovaných úloh vyplývajúcich z činnosti mestskej polície v zmysle zákona 
č.564/91 Zb.o obecnej polícii v znení neskorších predpisov , právnych noriem a nariadení 
súvisiacich s jej činnosťou. Rozdiely boli spôsobené hlavne plnením nepredvídateľných, ale-
bo neplánovaných úloh. 
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Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 
 
Zámer: Mesto bez kriminality 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu  351 092 327 189 331 794,50 101,41 

 
 
Prvok 5.1.1: Hliadkovanie 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  235 012 319 226 323 612,11 101,37 

  

Zodpovednosť: Mestská polícia 

Cieľ Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup 24-hodinové hliadkovanie zabezpečené 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   áno áno áno áno    

Skutočná hod-
nota áno áno áno áno      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24-hodinové hliadko-

vanie 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   3 3 3 3    

Skutočná hod-
nota 3 3 3 3      

 

Zodpovednosť: Mestská polícia 

Cieľ Zvýšiť bezpečnosť občanov 

Merateľný uka-
zovateľ: Výsledok Percento zníženia počtu oznámení protispoločenských činností 

v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   1 1 1 1    
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Skutočná hod-
nota  - 1 1      

Komentár k plneniu  prvku: Čerpanie finančných prostriedkov bolo použité na  mzdy, od-
vody, poistné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, 
všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá 
a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, údržba špe-
ciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky 
.Mzdové prostriedky boli prekročené z dôvodu vyplatenia jednorazovej odmeny, serž. Mariá-
novi Frankovičovi, ako odškodné za majetkovú ujmu, ktorá mu vznikla požiarom, neznámej 
osoby na jeho osobnom motorovom vozidle počas výkonu policajnej služby. Odmena vo 
výške 1.367 € bola na návrh komisie na OVP schválená primátorom mesta .S vyplatením 
jednorazovej odmeny súviselo aj zvýšené odvodové zaťaženie, čo sa prejavilo prekročením 
o čiastku 163,30 € . 

 

Prvok 5.1.2: Kamerový systém 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  7 801 7 963 8 182,39 102,76 

  

Zodpovednosť: Mestská polícia 

Cieľ  Zabezpečiť ochranu problémových zón 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Percento monitorovaných zón zo všetkých nebezpečných 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   30 35 35 40    

Skutočná hod-
nota  30 30 35      

 

Zodpovednosť: Mestská polícia 

Cieľ Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Percento monitorovaných ulíc zo všetkých 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   20 22 22 24    

Skutočná hod-
nota  20 20 22      
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Komentár k plneniu prvku: Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie služobného 
motorového vozidla, Škoda Octavia Combi Ambiente.A to z dôvodu, že predchádzajúce vo-
zidlo Š-Fabia bolo v zlom technickom stave a vyžadovalo si zvýšené náklady na servis 
a údržbu./6-ročné vozidlo/.Ďalej to boli náklady na údržbu a servis, súvisiaci s prevádzkou 
kamerového systému, ročné  poplatky telekomunikáciám za prenos signálu, nájomné za 
umiestnenie kamier, poplatky za energiu .Poplatok za elektrickú energiu bol prekročený 
o čiastku 1.487,24 € z dôvodu  odberu elektrickej energie počas jarných, letných a zimných 
trhov a počas akcie EĽRO.    

 

Prvok 5.1.3: Pult centralizovanej ochrany 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  101 308 0   

  

Zodpovednosť: Mestská polícia 

Cieľ Zabezpečiť operatívne zásahy pri narušení objektov 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Percento príjazdov k narušenému objektu uskutočnených do 5 

minút  od nahlásenia 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   95 95 95 95    

Skutočná hod-
nota  95 95 95      

 

Zodpovednosť: Mestská polícia 

Cieľ  Zvýšiť počet objektov chránených Pultom centralizovanej ochrany 

Merateľný uka-
zovateľ: Výsledok Percento zvýšenia počtu napojených objektov na PCO 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   1 1 1 1    

Skutočná hod-
nota  1 1 0,5      

Komentár k plneniu prvku: Finančné prostriedky boli čerpané na  mzdy pracovníkov stálej 
služby a zasahujúcej hliadky, mzdy a odvody, servis a údržba spojená s prevádzkou PCO, 
mzda technika PCO, telefónne poplatky, náklady na prevádzku služobných vozidiel, energie, 
všeobecný materiál, pohonné látky, mazivá, oleje, poštovné na faktúry. Výdavky boli zlúče-
né do prvku 5.1.1 Hliadkovanie. 
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Prvok 5.1.4: Prevenčné prednášky a diskusie 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 6 971    

  

Zodpovednosť: Mestská polícia 

Cieľ Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet preventívnych prednášok do roka    /hod../ 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   240 245 250 255    

Skutočná hod-
nota  230 240 245      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet detí, ktoré absolvovali školenie v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   574 594 604 614    

Skutočná hod-
nota  564 733 644      

Merateľný uka-
zovateľ: Výsledok Percento hlásení na mládež zo všetkých v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   70 68 67 66    

Skutočná hod-
nota  70 70 68      

Komentár k plneniu  prvku: Náklady boli spojené s odprednášanými hodinami, tlačou pre-
venčných letákov, zakúpením notebooku na prednášky, kontrolou záškoláctva a podávania 
alkoholu maloletým a mladistvým osobám v reštauračných zariadeniach. Prednáškami krimi-
nálnej prevencie – POVEDZ DROGÁM NIE, DOPRAVNÁ VÝCHOVA, prednáškami senio-
rom, obchodníkom  (prevencia proti lúpežiam), bezpečný prechod cez cestu. Výdavky boli 
zlúčené do prvku 5.1.1 Hliadkovanie 
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Podprogram 5.2: Civilná ochrana 
Zámer:  Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti 
 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu  4 481 3 249 10 249,25 315,46 

 

Zodpovednosť Ing. Jozef  Knapp  (odd. organizačno-správne) 

Cieľ Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o postupoch a činnostiach v prípade vzniku 
mimoriadnej udalosti 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet článkov informujúcich o CO v miestnych médiách za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   12 8 7 8    

Skutočná 
hodnota 8 7 5 7      

 

Zodpovednosť Ing. Jozef  Knapp (odd. organizačno-správne) 

Cieľ Zabezpečiť včasné varovanie obyvateľov pred hrozbou 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet vybudovaných prvkov včasného varovania za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   2 2 2 2    

Skutočná 
hodnota 0 0 1 1      

Komentár k podprogramu: Elektrická energia, plyn, telefónne poplatky – pevná telefónna 
linka, nákup všeobecného a špeciálneho materiálu CO, náklady na revízie elektrických  a 
 plynových zariadení, školenia, kurzy. 
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Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana 
Zámer: Mesto bez požiarov 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu 4 647 4 647 4 187,15 90,10 

 

Zodpovednosť Jozef Knapp (odd. organizačno-správne) 

Cieľ Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiaru v budovách mesta 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet preventívne skontrolovaných budov za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   14 30 32 34    

Skutočná 
hodnota 3 2 3 1      

Komentár k podprogramu:  Úhrady elektrickej energie a plynu, povinné poistenie vozidiel 
MHZ, doplnenie a  výmena špeciálneho materiálu (požiarnych hadíc a pod.), kvapaliny, ma-
zivá a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku, údržba, opravy budovy požiarnej zbrojnice. 

 

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie 
Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu  141 074 149 713 150 653 100,63 

 
Prvok 5.4.1: Rozširovanie VO 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 9 958    

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ  Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   (25) (25) (10) (10)    
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Skutočná hod-
nota  (25) 9 22      

Komentár k prvku: Vybudovanie osvetlenia na ulici Trhovište a Priekopa v roku 2009 
a v roku 2008 osvetlenie prechodov pre chodcov, montáž svietidiel na ul. Slavkovská a Gen. 
Štefánika.  

Prvok 5.4.2: Bežná údržba a oprava VO 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 28 215 32 215 33 877,89 105,16 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   3  3 3 3    

Skutočná hod-
nota  3 3 3      

Komentár k prvku: Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom 
čase, aj cez víkend. 

Prvok 5.4.3: Renovácia VO 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 26 555 2 000 2 745,22 137,26 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zlepšiť technický stav VO 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Percento zrenovovaných rozvádzačov VO zo všetkých 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   15 % 50%  35% 0    

Skutočná hod-
nota  15% 4% 0%      

Komentár k prvku: Realizácia renovácie rozvádzačov sa nerealizovala. 
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Prvok 5.4.4: Prevádzka VO 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 76 346 76 346 74 666,29 97,80 

 

Zodpovednosť:  Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet svetelných bodov VO v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1 227 1 250 1 262 1 272    

Skutočná hod-
nota  1 218 1 227 1 249      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Priemerné náklady na elektrickú energiu jedného svetelného bodu 

v danom roku v eurách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   56,42 56,42 56,42 56,42    

Skutočná hod-
nota  56,42 50,23 59,78      

Komentár k prvku:. Úhrada zálohových platieb za elektrickú energiu 

 

Podprogram 5.5: Ochrana pred túlavými psami 
Zámer: Mesto bez túlavých psov 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu  5 975 5 551 5 581,07 100,54 

 

Zodpovednosť Mestská polícia 

Cieľ Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet venčovísk v meste v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   1 1 2 2    



41 

 

Skutočná hod-
nota  0 1 15      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Priemerné náklady na m2 zriadeného venčoviska 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   17 17 34 34    

Skutočná hod-
nota  0 0 15      

 

Zodpovednosť  Mestská polícia 

Cieľ Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými a zatúlanými psami  

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet odchytených  psov za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   15 20 25 25    

Skutočná hod-
nota  15 21 30      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet psov umiestnených do útulku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   10 15 20 20    

Skutočná hod-
nota  10 19 26      

Komentár k plneniu  podprogramu: Finančné prostriedky boli použité na výrobu nálepiek, 
výrobu a osadenie kovových tabuliek a stĺpikov a ich osadenie, nakúp narkotizačných látok 
a príslušenstva súvisiaceho s odchytom psov,  služby veterinárneho lekára, zriaďovanie ven-
čovísk. Zahrnutý je tu aj jednorazový príspevok na prevádzku útulku  pre psov (120 tis. Sk) 
3.983,27€. 
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Podprogram 5.6: Ochrana pred hlodavcami 
Zámer: Mesto bez hlodavcov 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu  23 236 0 119 0 

 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred hlodavcami na verejných priestranstvách  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Plocha s vykonanou deratizáciou v danom roku v ha 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   0 20,85  11,90 11,90    

Skutočná 
hodnota 0 0 0 0      

Komentár k podprogramu:  Náklady na vykonanie plošnej deratizácie verejných priestran-
stiev na území mesta. 

 

Program 6: Odpadové hospodárstvo  
Zámer: Kežmarok - Čisté mesto  

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
programu  719 976 703 692 710 623,60 100,99 

Komentár k programu: Výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie, resp. separáciu 
odpadu, údržbu dažďovej kanalizácie a čistenie mesta. 
 

Podprogram 6.1: Zber a zneškodnenie odpadu 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu  507 535 494 921 500 135,16 101,05 

 
 

Prvok 6.1.1: Cyklický zber odpadu 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 319 326 306 712 311 072,17 101,42 
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Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ  Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu  

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 

Hodnota 
  95%  95% 95% 95%    

Skutočná hod-
nota  95% 95% 95%      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Priemerné náklady na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v 

eurách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   65,39  65,39 65,72 66,06    

Skutočná hod-
nota  65,39 75,15 76,89      

Komentár k prvku: Náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku, obnova zberných 
nádob. 

 
Prvok 6.1.2: Zneškodňovanie odpadu 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  156 011 156 011 156 407,38 100,25 

 

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu 

Cieľ  Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   4 400 4 600 4 800 4 900     

Skutočná hod-
nota  4 300 4 603 4 374      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku 

v euro 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   31,24 32,86 33,19 36,51    

Skutočná hod-
nota  30,54 33,65 35,75      

Komentár k prvku:  Náklady na uloženie odpadu na skládke. 

Prvok 6.1.3: Likvidácia čiernych skládok 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  3 983 3 983 2 287,05 57,42 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí.       

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet zlikvidovaných skládok  v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   2  2 2 2    

Skutočná hod-
nota  2 2 4      

Komentár k prvku:  Náklady na odstraňovanie čiernych skládok, novovzniknutých aj sta-
rých. 

Prvok 6.1.4: Vývoz objemného a nebezpečného odpadu 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 28 215 28 215 30 368,56 107,63 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľi  Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet vyvezených veľkoobjemových kontajnerov s objemným od-

padom na skládku za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   420 391 420 430    

Skutočná hod-
nota  400 415 625      
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Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Hmotnosť vyzbieraného nebezpečného odpadu v danom roku 

v tonách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   30  25 25 25    

Skutočná hod-
nota  30 23 28      

Komentár k prvku: Náklady na vývoz objemného odpadu  a zber , uskladnenie 
a odovzdanie nebezpečného odpadu spracovateľom. 

Podprogram 6.2: Separácia odpadu 
Zámer: Separujúce mesto 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu  149 373 138 373 135 459,22 97,89 

 

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvážaného na skládku 

Merateľný uka-
zovateľ: Výsledok Percento zníženia množstva vyvezeného neseparovaného komu-

nálneho odpadu 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   25  25 25 10    

Skutočná hod-
nota  25 25 20      

 
 
Prvok 6.2.1: Zvoz a triedenie separovaného odpadu 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  142 734 131 734 135 459,22 102,83 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ  Zabezpečiť zvoz a triedenie vyseparovaného odpadu 
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Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne v danom 

roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   90%  90% 90% 90%    

Skutočná hod-
nota  90% 90% 95%      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v euro 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   358,49 365,13 381,73 298,75    

Skutočná hod-
nota  351,86 90,3 75,88      

Komentár k prvku: Doprava vytriedeného odpadu na zberný dvor a jeho doseparovanie.  
Nákup vriec na separovaný odpad pre občanov v rodinných domoch.  

 

Prvok 6.2.2: Zneškodňovanie odpadu zo separácie 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  6 639 6 639 0 0 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ  Zabezpečiť zhodnotenie odpadu 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Percento vyseparovaného odpadu zo všetkého odpadu zozbierané-

ho na separáciu v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   75  75 75 90    

Skutočná hod-
nota  75 75 80      

Komentár k prvku: Odvoz odpadu vzniknutého pri doseparovaní zvezeného separovaného 
odpadu na skládku. 
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Podprogram 6.3: Údržba dažďovej kanalizácie 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu  9 958 11 288 13 003,48 115,20 

 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet čistených uličných vpustí do roka v ks 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   584 627 639 653    

Skutočná 
hodnota  584 567 590      

Komentár k podprogramu: Čistenie uličných vpustí správcom miestnych komunikácií – TS, 
s.r.o Kežmarok. 

Podprogram 6.4: Čistenie mesta 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu 53 110 59 110 62 025,74 104,93 

 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Výmera čistených priestranstiev v m2 za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   137 560  137 560 137 560 137 560    

Skutočná 
hodnota  137 560 137 560 137 560      

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Výmera čistených chodníkov v m2 za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   79 140  79 140 79 140 79 140    
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Skutočná 
hodnota  79 140 79 140 79 140      

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Priemerné náklady na čistenie  v m2 v danom roku v euro 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   0,28 0,29 0,30 0,31    

Skutočná 
hodnota  0,28 0,28 0,29      

Komentár k podprogramu: Náklady na čistenie chodníkov po zime, čistenie odpadkových 
košov, okopávanie obrubníkov, zametanie a upratovanie. 

 

Program 7: Komunikácie 
Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie 
  

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
Programu 894 908 1 101 293 802 864,19 72,90 

Komentár k programu:  Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, 
dopravného značenia, v rámci výkonu štátneho odborného dozoru a výkonu  Cestného 
správneho orgánu v zmysle cestného zákona  zabezpečenie ochrany pozemných komuniká-
cií na území mesta a pod 
 

Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu  512 514 788 195 489 772,18 62,14 

 
 
Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  319 989 489 000 383 127,27 78,35 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť  v meste 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup m2 zrekonštruovaných ulíc v danom roku 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   10 100 4 820 890 1 410    

Skutočná hod-
nota  5 500 5 330 7 232      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Náklady na m2 rekonštrukcie ulíc v eurách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   66,39 66,39 73,03 73,03    

Skutočná hod-
nota  59,75 66,39 66,39      

Komentár k prvku: Výstavba nových komunikácií v rámci dobudovania infraštruktúry mesta, 
predĺženia a úpravy existujúcich komunikácií, úplné rekonštrukcie a rekonštrukcie vrchného 
krytu po dobe svojej životnosti v rámci zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky a pod. 
Konkrétne úpravy v roku 2009 ul. Priekopa, ul. Pri zastávke, ul. Gen. Štefánika pri garážach, 
časť ul. Gabiarska.  

 

Prvok 7.1.2: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  60 413 93 413 52 718,73 56,44 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup m2 vystavaných chodníkov v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   3 500 930 0 0    

Skutočná hod-
nota  2 600 1 280 350      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Náklady na m2 vystavaných chodníkov v danom roku v eurách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   43,15 49,79 - -    
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Skutočná hod-
nota  41,49 44,81 48,13      

 

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ  Zabezpečiť modernú sieť chodníkov v meste 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup m2 zrekonštruovaných chodníkov v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   215 270 0 0    

Skutočná hod-
nota  200 265 3 165      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Náklady na m2 zrekonštruovaných chodníkov v danom roku v eu-

rách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   36,51 39,83 - -    

Skutočná hod-
nota  33,19 36,51 39,83      

Komentár k prvku: Výstavba nových chodníkov, predĺženia a úpravy existujúcich chodní-
kov,  úplné rekonštrukcie a rekonštrukcie vrchného krytu po dobe svojej životnosti v rámci 
zabezpečenia bezpečnosti chodcov a pod. ul. Nižná brána, ul. Kuzmányho – bezbariérové 
prepojenie, ul.Južná, Petržalská, Bardejovská, Levočská, Lanškrounská.  

 

Prvok 7.1.3: Výstavba a rekonštrukcia parkovísk 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 72 363 146 033 48 396,07 33,14 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú sieť parkovísk  v meste 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup m2 zrekonštruovaných parkovísk v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   - 330 0 0    
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Skutočná hod-
nota  - - 150      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Náklady na m2 rekonštrukcie parkovísk v eurách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   - 49,79 - -    

Skutočná hod-
nota  - 49,79 49,79      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup m2 vybudovaných parkovísk v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   800 1 000 0 0    

Skutočná hod-
nota  1 815 0 1100      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Náklady na m2 vybudovaných parkovísk v eurách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   49,79 54,44 - -    

Skutočná hod-
nota  36,51 49,79 53,11      

Komentár k prvku: Výstavba nového parkoviska na uliciach Košická - Bardejovská, Sever-
ná, rekonštrukcia Levočská a Petržalská. 
 
Projekt 7.1.4: Výstavba svetelnej križovatky pri Bille 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  59 749 59 749 5 530,11 9,26 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť svetelné riadenie križovatky 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Funkčná svetelná križovatka pri Bille 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 
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Plánovaná 
hodnota    áno - -    

Skutočná hod-
nota  - - -      

 
 
Projekt 7.1.5: Výstavba svetelnej križovatky pri Pošte 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet  prvku  0 0 0  

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť svetelné riadenie križovatky 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Funkčná svetelná križovatka pri Pošte 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   - nie nie -    

Skutočná hod-
nota  - - -      

 
 
Projekt 7.1.6: Výstavba svetelnej križovatky pri Tatraľane 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet  prvku 0 0 0  

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť svetelné riadenie križovatky 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Funkčná svetelná križovatka pri Tatraľane 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   - nie nie nie    

Skutočná hod-
nota  -- - -      
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Podprogram 7.2: Starostlivosť o miestne komunikácie 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu 370 776 301 480 301 475,68 100 

 
Prvok 7.2.1: Údržba a oprava miestnych komunikácií 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet  prvku 219 080 260 118 260 113,33 100 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ  Zabezpečiť dobrý technický stav ciest 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup 

Tony asfalto -betónu použité na opravu výtlkov v danom roku  

  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   150 150 150 150    

Skutočná hod-
nota  130 145 150      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Náklady na opravu výtlkov v danom roku v prepočte na tonu asfal-

tobetónu v eurách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   109,5 109,5 116,18 116,18    

Skutočná hod-
nota  102,9 109,5 109,5      

Komentár k prvku: Vysprávky a opravy výtlkov ciest vrátane chodníkov po zimnej údržbe 
na všetkých spevnených miestnych komunikáciách s asfaltovou povrchovou úpravou 
a počas letného obdobia, čistenie a oprava priekop a rigolov, údržba a oprava uličných vpus-
tí, opravy ciest, chodníkov a parkovísk. 

 

Prvok 7.2.2: Zimná údržba miestnych komunikácií 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet  prvku  32 198 35 052 35 52,35 100 
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Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku komunikácií 

Cieľ  Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť ciest v zimnom období 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Km udržiavaných ciest počas zimy 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   29,68 34,5 34,5 36    

Skutočná hod-
nota  29,68 29,68 34,5      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Km udržiavaných chodníkov počas zimy 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   36,65 40,5 42 42    

Skutočná hod-
nota  36,65 36,65 40,5      

Komentár k prvku: Pluhovanie a posyp vozoviek a chodníkov pre zabezpečenie zjazdnosti 
a schodnosti počas zimného obdobia, vrátane čistenia vozoviek po zime. 

 
Projekt 7.2.3: Oprava Mosta na Mýte 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 119 498 6 310 6 310 100 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku komunikácií 

Cieľ  Zabezpečiť bezpečný prejazd cez Most na Mýte  

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Dĺžka opraveného mosta v m 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   -  16 - -    

Skutočná hod-
nota  - - -      

Komentár k prvku: Oprava Mosta na Mýte, ktorý je v zlom technickom stave, sa neuskutoč-
nila, uhradený bol len projekt.  
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Podprogram 7.3: Údržba a obnova dopravného značenia 
Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu 11 618 11 618 11 616,33 99,99 

 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu, životného prostredia stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet novopridaných dopravných značení v danom roku (v ks) 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   20 30 15 15    

Skutočná 
hodnota  20 16 24      

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet opravených dopravných značení v danom roku (v ks) 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   35 50 40 40    

Skutočná 
hodnota  30 22 35      

Komentár k podprogramu: Obnova, resp. oprava  jestvujúceho zvislého a vodorovného 
dopravného značenia miestnych komunikácií a doplnenie nového DZ  pre zvýšenie bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste. 

 

Program 8: Doprava 
Zámer: Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
programu 27 883 49 053 49 051,32 100 

Komentár k programu: Zabezpečenie prepravy osôb na území mesta Kežmarok doprav-
com SAD Poprad. Financuje sa preprava na základe Zmluvy o výkonoch vo verejnom záuj-
me.  

Podprogram 8.1: Zabezpečenie výkonov MHD 
Zámer: Dopravná dostupnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta 
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 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu 26 555 47 822 47 821,50 100 

 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta (v km) 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Výkony v rámci MHD v danom roku v km  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   60 000 60 000 60 000 60 000    

Skutočná 
hodnota  60 000 60 000 58 706,5      

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Priemerné náklady na 1 km najazdených MHD (v eurách) 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1,20 1,27 1,33 1,33    

Skutočná 
hodnota  1,19 1,20 1,27      

Komentár k podprogramu: Prevádzka MHD v meste je zabezpečená na základe zmluvy 
o výkonoch vo verejnom záujme medzi mestom a dopravcom . V rámci prepravy sa vyhod-
nocuje vyťaženosť jednotlivých spojov. 

 

Podprogram 8.2: Zastávky MHD 
Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD 
 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu 1 328 1 231 1 229,82 99,90 

 
 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť čistotu zastávok MHD 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (v ks) 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   12 12 12 12    

Skutočná 
hodnota  12 12 12      

 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet opravených zastávok MHD v danom roku (v ks) 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   2 1 5 4    

Skutočná 
hodnota  2 1 1      

Komentár k podprogramu: Oprava poškodených autobusových prístreškov, prípadne ich 
kompletná rekonštrukcia. 

 

Program 9: Vzdelávanie 
Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinám 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet  
programu 

5 082 654 5 039 085 5 185 146,34 102,90 

Komentár k programu: Základné školy boli financované v rámci preneseného výkonu štát-
nej správy, materské školy a ostatné školské subjekty boli financované v rámci originálneho 
výkonu samosprávy, pričom v oblasti súkromných a cirkevných subjektov má samospráva 
obmedzené právomoci. 

 

Podprogram 9.1: Materské školy a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby 
Zámer: MŠ ako školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  

podprogramu 1 044 713 1 026 248 1 040 905 101,43 
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Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ  Podporiť návštevu materských škôl predškolákmi 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Percento detí v predškolskom veku navštevujúcich materské školy 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   80 85 86 87    

Skutočná hod-
nota  80 88 89      

 
 
Prvok 9.1.1: MŠ Možiarska s jedálňou 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 176 061 173 983 176 938 101,70 

  

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   87 93 93 93    

Skutočná hod-
nota  90 87 91      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku v 

eurách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1 620 2 063 2 270 2 496    

Skutočná hod-
nota  1 536 1 748 1 944      

Komentár k prvku: Výdavky boli hradené podľa prepočítaného počtu žiakov.  
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Prvok 9.1.2: MŠ Cintorínska s jedálňou 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 199 529 210 200 213 053 101,36 

 

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   102 108  108 108    

Skutočná hod-
nota  108 102 108      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku v 

eurách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1 622 2 014 2 217 2 438    

Skutočná hod-
nota  1 539 1 917 1 973      

Komentár k prvku: Výdavky boli hradené podľa prepočítaného počtu žiakov. 

 

Prvok 9.1.3: MŠ K. Kuzmányho s jedálňou 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet  prvku 303 027 300 737 307 317 102,19 

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ  Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   161 157 157 157    

Skutočná hod-
nota  152 161 157      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku v 

eurách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1 672 2 124 2 322 2 515    

Skutočná hod-
nota  1 631 1 891 1 957      

Komentár k prvku: Výdavky boli hradené podľa prepočítaného počtu žiakov. 

 

 

Prvok 9.1.4: MŠ Severná s jedálňou 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 143 763 149 728 151 997 101,52 

  

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ  Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   83 78 78 78    

Skutočná hod-
nota  101 83 78      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku v 

eurách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 
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Plánovaná 
hodnota   1 624 2 010 2 213 2 434    

Skutočná hod-
nota  1 561 1 899 1 949      

Komentár k prvku: Výdavky boli hradené podľa prepočítaného počtu žiakov. 

 

Prvok 9.1.5: MŠ Kušnierska s jedálňou 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  78 371 67 550 67 550 100 

 

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   60 55 55 55    

Skutočná hod-
nota  61 60 55      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku v 

eurách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1 218 1 478 1 631 1 798    

Skutočná hod-
nota  1 166 1 218 1 228      

Komentár k prvku: Výdavky boli hradené podľa prepočítaného počtu žiakov.  

 

Prvok 9.1.6: MŠ pri DDS s jedálňou 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet  prvku  72 695 62 640 62 640 100 
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Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ  Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   31 34 34  34    

Skutočná hod-
nota  30 31 34      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku v 

eurách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1 827 2 217 2 447 2 697    

Skutočná hod-
nota  1 694 1 827 1 842      

Komentár k prvku: Výdavky boli hradené podľa prepočítaného počtu žiakov.  

 
 

Prvok 9.1.7:  MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  71 267 61 410 61 410  100 

 

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   44 50 50 50    
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Skutočná hod-
nota  25 44 50      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku v 

eurách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1 270 1 478 1 631 1 798    

Skutočná hod-
nota  544 1270 1 228      

Komentár k prvku: Výdavky boli hradené podľa prepočítaného počtu žiakov. 

 

Podprogram 9.2: Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služ-
by 
Zámer: Kežmarok - mesto s modernými a kvalitným základným vzdelávaním 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  

podprogramu 2 609 076 2 807 482 2 893 662,34 103,07 

 

Prvok 9.2.1: ZŠ Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD  

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  1 061 608 1 076 650 1 115 389,14 103,60 

 

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ  Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   849 838 838 838    

Skutočná hod-
nota  865 849 838      
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Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Celkové náklady ZŠ v prepočte na počet žiakov  v ZŠ v danom ka-

lendárnom roku v eurách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1 061 1 287 1 356 1 428    

Skutočná hod-
nota  1 115 1 061 1 331      

 

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ  Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD 

Merateľný uka-
zovateľ: Výsledok Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   16,49 14,92 14,92 14,92    

Skutočná hod-
nota  17,25 14,84 13,25      

Komentár k prvku: Výdavky boli hradené podľa prepočítaného počtu žiakov. 

 

Prvok 9.2.2: ZŠ Hradná s jedálňou a ŠKD 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 618 104 630 099 695 430,76 110,37 

 

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ  Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   495 486 486 486    
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Skutočná hod-
nota  502 495 486      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Celkové náklady ZŠ v prepočte na počet žiakov  v ZŠ v danom ka-

lendárnom roku v eurách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1 158 1 287 1 355 1 425    

Skutočná hod-
nota  1 188 1 166 1 431      

 

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ  Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD 

Merateľný uka-
zovateľ: Výsledok %  žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   14,75 17,28 17,28 17,28    

Skutočná hod-
nota  15,33 15,15 17,49      

Komentár k prvku: Výdavky boli hradené podľa prepočítaného počtu žiakov. 

 

Prvok 9.2.3: ZŠ Nižná Brána s jedálňou a ŠKD 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet  prvku  836 620 1 012 949 1 023 533,95 101,04 

  

Zodpoved-
nosť: 

Oddelenie školstva 

Cieľ  Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 
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Plánovaná 
hodnota   580 580 580 580    

Skutočná 
hodnota  602 628 580      

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Celkové náklady ZŠ v prepočte na počet žiakov  v ZŠ v danom ka-

lendárnom roku v eurách 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1 158 1 466 1 546 1 632    

Skutočná 
hodnota  1 100 1 110 1 765      

 

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ  Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD 

Merateľný uka-
zovateľ: Výsledok %  žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   14,75 17,28 17,28 17,28    

Skutočná hod-
nota  15,33 19,75 18,45      

Komentár k prvku: Výdavky boli hradené podľa prepočítaného počtu žiakov. 

 

Prvok 9.2.4: ZŠ Sv. Kríža s jedálňou a ŠKD 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet  prvku  35 750 30 790 30 790 100 

  

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ  Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   289 279 279 279    

Skutočná hod-
nota  320 289 279      

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ  Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   17,30 15,05 15,05 15,05    

Skutočná hod-
nota  16,20 17,30 15,05      

Komentár k prvku: Výdavky boli hradené podľa prepočítaného počtu žiakov. 

 

Prvok 9.2.5: ZŠ Špeciálna základná škola s jedálňou a ŠKD 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  56 994 56 994 28 518,49 50,04 

 

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ  Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   179 180 180 180    

Skutočná hod-
nota  168 179 180      

 Komentár k prvku: Výdavky boli hradené podľa prepočítaného počtu žiakov. 
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Podprogram 9.3: Voľno časové vzdelávanie a aktivity 

Zámer: Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 

podprogramu 361 615 324 950 369 071,99 113,58 

 

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  171 613 169 117 209 469,90 123,86 

  

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ  Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času  pre deti a mládež 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet detí navštevujúci CVČ v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   704 750 754 758    

Skutočná hod-
nota  700 704 750      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet krúžkov v CVČ v danom kalendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   53 55 55 55    

Skutočná hod-
nota  45 52 51      

 

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ  Zvýšiť počet detí navštevujúcich CVČ 

Merateľný uka-
zovateľ: Výsledok Percento zvýšenia počtu detí navštevujúcich CVČ 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   0,5 6,5 0,5 0,5    

Skutočná hod-
nota  0,25 0,57 6,53      

Komentár k prvku: Výdavky boli hradené podľa prepočítaného počtu žiakov. 

 

Prvok 9.3.2: Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Hradná 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  34 621 31 524 35 634,40 113,04 

  

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ  Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času  pre deti a mládež 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet detí navštevujúci ŠSZČ v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   150 150 150 150    

Skutočná hod-
nota  150 150 150      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet krúžkov v ŠSZČ v danom kalendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   13 15 16 17    

Skutočná hod-
nota  10 9 10      

Komentár k prvku: Výdavky boli hradené podľa prepočítaného počtu žiakov. 

Prvok 9.3.3: Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Nižná brána 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 97 557 74 479 74 137,69 99,54 
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Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ  Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času  pre deti a mládež 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet detí navštevujúci ŠSZČ v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   295 423 423 423    

Skutočná hod-
nota  - 295 423      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet krúžkov v ŠSZČ v danom kalendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   20 21 22 23    

Skutočná hod-
nota  - 21 28      

Komentár k prvku: Výdavky sú hradené podľa prepočítaného počtu žiakov. 

 

Prvok 9.3.4: Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Sv..Kríža 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 57 824 49 830 49 830 100 

  

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ  Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času  pre deti a mládež 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet detí navštevujúci ŠSZČ v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   220 355 355 355    
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Skutočná hod-
nota  210 220 355      

Komentár k prvku: Výdavky boli hradené podľa prepočítaného počtu žiakov. 

 

Podprogram 9.4: Základné umelecké školy 
Zámer: Kežmarok- mesto podporujúce mladé umelecké talenty 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 

podprogramu  486 390 441 637 442 033,52 100,08 

 

Prvok 9.4.1: Základná umelecká škola  Antona Cígera 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  308 504 276 172 276 526 100,13 

  

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   510 492 492 492    

Skutočná hod-
nota  566 510 492      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Percentuálna spokojnosť žiakov ZUŠ 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   95 95 95 95    

Skutočná hod-
nota  95 95% 95%      

Komentár k prvku: Výdavky boli hradené podľa prepočítaného počtu žiakov.  
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Prvok 9.4.2: Základná umelecká škola ul. Dr. Fischera 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  177 886 165 465 165 507,52 100,03 

  

Zodpovednosť: Oddelenie školstva 

Cieľ  Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   228 338 338 338    

Skutočná hod-
nota  162 228 338      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Percentuálna spokojnosť žiakov ZUŠ 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   95 95 95 95    

Skutočná hod-
nota  95 95 95      

Komentár k prvku: Výdavky boli hradené podľa prepočítaného počtu žiakov. 

 

 

Podprogram 9.5: Parlament mládeže mesta Kežmarok 
Zámer: Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  1 660 1 248 871 69, 79 

 

Zodpovednosť Oddelenie školstva- referát športu mládeže a kultúry 

Cieľ Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách 
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Počet podujatí usporiadaných PaMM v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota 6 5 5 6          6 7    

Skutočná 
hodnota 8 5 6 4      

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet účastníkov podujatí usporiadaných PaMM v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota 1 530 2020 1 600 1 700 1 700 1 800    

Skutočná 
hodnota 1 554 2034 2 307 1 865      

Komentár k podprogramu: V podprograme sa uhradili výdavky na aktivity mládeže. Roz-
počet tohto podprogramu zahŕňal  najmä vecné výdavky a výdavky na prepravné. 

  

      

Podprogram 9.6: Podpora vysokých škôl na území mesta 
Zámer: Obnovené tradície vysokého školstva v Kežmarku rešpektujúci potreby modernej 
vedomostnej spoločnosti. 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu 16 597 18 257 18 443,03 101,02 

 

Zodpovednosť Oddelenie školstva 

Cieľ Zabezpečiť otvorenie detašovaných pracovísk vysokých škôl  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet otvorených detašovaných pracovísk v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   2 3 3 3    
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Skutočná 
hodnota  0 3 4      

Komentár k podprogramu: Výdavky na zabezpečenie etablovania detašovaných pracovísk 
vysokých škôl. 

 

Podprogram 9.7: Mestská školská rada 
Zámer: Školská samospráva aktívne sa podieľajúca na zlepšovaní kvality školstva v meste 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
podprogramu 332 278 0 0 

 

Zodpovednosť Oddelenie školstva 

Cieľ Podporiť spoluprácu zainteresovaných subjektov na školstve 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet stretnutí mestskej školskej rady v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   4 4 4 4    

Skutočná 
hodnota  4 1 1      

Komentár k podprogramu: Výdavky na vecné zabezpečenie stretnutí mestskej školskej 
rady neboli čerpané. 

 

Podprogram 9.8: Spoločný školský úrad 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu  37 708 37 708 38 186,16 101,27 

 

Zodpovednosť Oddelenie školstva 

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet porád zo zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl za rok 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   4 4 4 4    

Skutočná 
hodnota  4 4 4      

Komentár k podprogramu: Personálne a vecné výdavky na školský úrad. 

 

Podprogram 9.9: Komunitné centrum 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
podprogramu 996 730 1 426,30 195,38 

 

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   10 10 10 10    

Skutočná 
hodnota  10 10 10      

Komentár k podprogramu: Komunitné centrum je využívané na doučovanie detí zo sociál-
ne slabých rodín, na zmysluplné voľnočasové aktivity pre tieto deti, čo prispieva k znižovaniu 
záškoláctva a je prevenciou vzniku sociálno-patologických javov u týchto detí – funguje 
v popoludňajších hodinách v pracovných dňoch a deti sú pod dozorom asistentiek terénnych 
sociálnych pracovníkov. V dôsledku úpravy rozpočtu bolo vyššie čerpanie spôsobené vyššou 
spotrebou na energiách a prevádzkových nákladoch.  

Podprogram 9.10: Účelovo viazané prostriedky na školstvo 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu 523 567 380 547 380 547 100 

 

Zodpovednosť Oddelenie školstva 

Cieľ Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami mesta 
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Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet podporených subjektov  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   10 10 10 10    

Skutočná 
hodnota  11 14 7      

Komentár k podprogramu:  Časť výdavkov pre školstvo bola rozdelená na úhradu kapitálo-
vých výdavkov škôl a školských zariadení (3 subjekty). Okrem toho je tu zahrnutých aj 6 
638,-€ z finančných prostriedkov mimo školstva na dotácie pre školstvo ako náhrada za to, 
že mestské školské subjekty nemôžu žiadať o dotáciu podľa VZN. Časť účelovo viazaných 
finančných prostriedkov, ktoré boli vytvorené ako rezerva na neočakávané výdaje, bola späť 
prerozdelená školám a školským zariadeniam podľa toho, ako sa podieľali na jej vytvorení. 

 

Program 10: Šport 
Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 programu 2 491 316 2 578 930 2 182 682,54 84,64 

Komentár k programu: Výdavky na športoviská uhradila príspevková organizácia mesta 
Správa telovýchovných zariadení, ostatné výdavky uhradilo mesto priamo zo svojho rozpočtu 

 

Podprogram 10.1: Organizácia športových podujatí 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 programu 1 826 3 342 2 703,01 80,88 

 

Zodpovednosť Oddelenie školstva -referát športu, mládeže a kultúry 

Cieľ Podporiť príležitostné športovanie v meste 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet športových podujatí v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota  7 10 10 12 12    
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Skutočná hod-
nota  8 9 4      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet účastníkov športových podujatí v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota  1500 1 800 1 800 1 900 1 900    

Skutočná hod-
no  1570 3 793 2 739      

Komentár k podprogramu:  V podprograme sa uhradili výdavky na aktivity obyvateľov mes-
ta. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňal  vecné výdavky na ceny podujatí (poháre, sošky, 
medaily,...) 

 

Podprogram 10.2: Sieň športovej slávy 
Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet  
podprogramu 16 597 0 0 0 

 

Zodpovednosť Oddelenie školstva- referát športu, mládeže a kultúry 

Cieľ Zabezpečiť prezentáciu  výrazných športových úspechov jednotlivcov 
a kolektívov  mesta 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Sieň športovej slávy zriadená 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   áno áno áno áno    

Skutočná hod-
nota  nie nie nie      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet vystavených trofejí v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   0 60 70 80    
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Skutočná hod-
nota  0 0 0      

Komentár k podprogramu:  V podprograme sa mali uhrádzať  výdavky na zriadenie prie-
storov a ich vybavenie. 

     Rozpočet tohto podprogramu mal  zahŕňať  výdavky na zriadenie vitrín(v 1.roku), ich 
údržby a na odmenu správcu. Umiestnenie Siene športovej slávy je plánované do objektu 
Spoločensko-športového centra(po bývalom VÚ), ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii. 

 

Podprogram 10.3: Mestský športový klub OZ  
(združenie 13 zo 16 klubov v meste) 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet    

podprogramu 149 373 145 738 145 465,16 99,81 

Komentár k podprogramu: V podprograme sa uhrádzali  výdavky na činnosť jednotlivých 
oddielov MŠK. 

 

Zodpovednosť: Oddelenie školstva -referát športu, mládež a kultúry 

Cieľ Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet oddielov MŠK v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   13 14 15 16    

Skutočná hod-
nota 0 0 12 13      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet športovcov v MŠK v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   665 720 775 830    

Skutočná hod-
nota 0 0 886 1 041      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Náklady v prepočte na jedného športovca  MŠK v € 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná hod-
nota   99,85 184,39 192,72 199,96    

Skutočná hod-
nota 0 0 71,37 121,30      

Komentár k prvku:  Rozpočet tohto podprogramu zahŕňal výdavky na prepravné, vyplatenie 
rozhodcov a  MTZ oddielov.  

 

Podprogram 10.4: Športoviská 
Zámer: Kvalitné a bezpečné mestské športoviská  
 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet    
podprogramu 2 047 845 2 154 562 1 759 223,34 81,65 

 
Prvok 10.4.1: Futbalový štadión 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  39 833 74 754 62 279,55 83,31 

 

Zodpovednosť: Správa telovýchovných zariadení  mesta Kežmarok 

Cieľ Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet usporiadaných športových podujatí za rok na futbalo-

vom štadióne 1 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   100 100 100 100    

Skutočná hod-
nota  104 97 104      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet návštevníkov športových podujatí za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   30 000 30 000 30 000 30 000    

Skutočná hod-
nota  30 000 14 600 15 600      
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Zodpovednosť: Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok 

Cieľ Zabezpečiť realizácia umelého zavlažovacieho systému trávnatej plochy 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Systém umelého zavlažovania zrealizovaný 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   áno áno áno áno    

Skutočná hod-
nota  nie áno áno      

Komentár k prvku: Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktívnosť 
športovanie pre všetky vekové kategórie. Plánované výdavky sa týkajú nákladov na materiál, 
energie,  údržbu, služby a mzdy zamestnancov, podieľajúcich sa na správe a údržbe štadió-
na. odpisy a mzdy zamestnancov, podieľajúcich sa na správe a údržbe štadióna. 

      V roku 2009 bola postavená v areáli futbalového štadióna vodáreň a skladové priestory 
v celkovej hodnote 26 486,98 €. Na túto stavbu je potrebné ešte porealizačné zameranie 
a v roku 2010 by mala byť skolaudovaná. 

 

Prvok 10.4.2: Futbalový štadión 2 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet prvku  
 0 0 0  

  

Zodpovednosť: Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok 

Cieľ Zabezpečiť priestory pre trénovanie mládeže a obyvateľov mesta 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Priemerný ročný počet trénujúcej mládeže 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   7 000 7 000 7 000  7 200    

Skutočná hod-
nota  7 280 7 100 7 300      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov 

mesta a školskú mládež 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1 500       
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Skutočná hod-
nota  1680 1 650 1 700      

Komentár k prvku:  Futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, školám a obyvateľom 
mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Štadión je v súčasnosti fi-
nančne sebestačný. Výdavky sú spravidla hradené z príjmov z prenájmu.  

 
Prvok 10.4.3: Zimný štadión 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  1 241 452 1 439 025 1 399 305,72 97,24 

  

Zodpovednosť: Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok 

Cieľ Zabezpečiť priestory pre ľadový hokej 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet hodín využitia ľadovej plochy na hranie hokeja v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   3 000 3 000 2 600 2 600    

Skutočná hod-
nota  3 300 3 300 2 350      

 

Zodpovednosť: Správa telovýchovných zariadení 

Cieľ Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie 

v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   70 70 60 60    

Skutočná hod-
nota  74 66 48      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek 

za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   6 000 6 000 5 200 5 200    
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Skutočná hod-
nota  6 546 5 973 5 195      

Komentár k prvku: Zimný štadión motivuje k využitiu voľného času skvelými zážitkami 
z hokejových zápasov a verejné korčuľovanie ponúka aktívne športové vyžitie na korčuliach. 
Na prevádzku zimného štadióna sú náklady najvyššie z dôvodu vysokých energetických ná-
kladov, nákladov na opravu a údržbu – v roku 2009 bola uskutočnená výmena starých 
a opotrebovaných mantinelov v celkovej sume 50 866,55 €. 

Štadión má vykonané všetky potrebné revízie – elektro, plynové i protipožiarne. Je tu vysoká 
náročnosť na revízie a štátne skúšky chladiacich zariadení z dôvodu prítomnosti nebezpeč-
nej látky – čpavku. Ďalšími nákladmi sú náklady na poistné a monitoring.  

Počas sezóny  zamestnávame v tomto stredisku 14 zamestnancov a 5 dohodárov. Osobné 
náklady zahŕňajú náklady na mzdy, odvody, DDP, odvody do sociálneho fondu a stravné.  

 

Prvok 10.4.4: Hokejbalové ihrisko 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  1 660 149 287 149 227,14 99,96 

  

Zodpovednosť: Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok 

Cieľ Zabezpečiť priestory pre  hru hokejbalu v meste 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet tréningových hodín do roka 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1 000 1 000 1 000 1 100    

Skutočná hod-
nota  1 200 1200 720      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet zápasov na hokejbalovom ihrisku do roka 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   80 80 80 80    

Skutočná hod-
nota  85 85 45      

Komentár k prvku: Hokejbalové ihrisko využíva hlavne mládež kežmarského sídliska, pre-
tože je vybudované v jeho centre a aktívni športovci hokejbalu. Jeho vybudovaním podnecu-
jeme záujem o športové aktivity detí a mládeže. Náklady na hokejbalové ihrisko zahŕňajú 
hlavne náklady na jeho prevádzku a údržbu. 
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Projekt 10.4.5: Športová viacúčelová hala 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet       
projektu  681 915 434 932 126 618,93 29,11 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť priestory pre športovanie mládeže a obyvateľov mesta 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Priemerný ročný počet trénujúcej mládeže 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   7 000 7 000 7 000 7 000    

Skutočná hod-
nota  7 000 0 0      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov 

mesta a školskú mládež 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1 500 1 500 1 500 1 500    

Skutočná hod-
nota  1 500 0 0      

. Komentár k prvku:  Športová viacúčelová hala má poskytnúť priestory pre športovanie 
mládeže mesta a jeho okolia . Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa v tomto stre-
disku nezačali práce na rozsiahlych opravách a údržbe. Jestvujúce náklady sú za energie - 
temperovanie haly, obsluha kotolne, materiál na drobné údržby  a poistné. 

V roku 2009 bola vykonaná len najnutnejšia oprava údržba v sociálnych zariadeniach haly 
a v priestoroch, ktoré boli poskytnuté pre kežmarskú folklórnu skupinu Magura z dôvodu 
slávnostného  vystúpenia pri príležitosti jej  jubilea.  

Z kapitálových výdavkov evidujeme  oplotenie športovej haly – 5 901,13€,  ktoré bolo pod-
mienkou pre začatie opráv a údržbárskych prác  v tomto areáli.  

  

Projekt 10.4.6: Iné športoviská pri futbalovom štadióne 2 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet      
projektu  82 985 56 564 21 792 38,53 
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Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť priestory pre športovanie mládeže a obyvateľov mesta 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Priemerný ročný počet trénujúcej mládeže 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   - 3 500 3 500 3 500    

Skutočná hod-
nota  - 3 000 3 500      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov 

mesta a školskú mládež 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota    2 100 2 100 2 100    

Skutočná hod-
nota  - 2 100 2 100      

Komentár k prvku: V roku 2009 sa začalo s realizáciou projektu rekonštrukcia lukostrelec-
kého areálu. Boli zrealizované zemné práce a zo stavených prác odstránenie okien, nová 
strešná krytina, zabudovanie nových plastových okien  a vybudovaná bezpečnostná stena 
pre lukostrelcov. Tieto práce sú v celkovej hodnote 21 725,50 €. 
 

Podprogram 10.5: Mestské ligy 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet    

podprogramu 
 

1 494 1 248 1 250,68 100,21 

 

Prvok 10.5.1: Kežmarská volejbalová liga 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku   
498 416 418,68 100,64 

  

Zodpovednosť: Oddelenie školstva- referát športu , mládeže a kultúry 

Cieľ Podporiť volejbalovú ligu v meste 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   106 66 66 66    

Skutočná hod-
nota 169 162 129 105      

Komentár k prvku: V prvku sa uhradili výdavky na podporu kežmarských volejbalových líg. 
Rozpočet tohto prvku zahŕňalo výdavky na MTZ. 

 

Prvok 10.5.2: Mestská futbalová Rondo liga 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  498 
 416 416 100 

  

Zodpovednosť: Oddelenie školstva- referát športu , mládeže a kultúry 

Cieľ  Podporiť mestskú futbalovú ligu 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota 132 96 90 135 135 135    

Skutočná hod-
nota 132 96 90 108      

Komentár k prvku: V prvku sa uhradili výdavky na podporu mestskej futbalovej ligy. Plnenie 
tohto prvku zahŕňalo výdavky na  MTZ. 

 

Prvok 10.5.3: Mestská hokejbalová liga 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku   
498 416 416 100 

  

Zodpovednosť: Oddelenie školstva- referát športu , mládeže a kultúry 

Cieľ Podporiť mestskú hokejbalovú ligu 
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Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   77 77 77 77    

Skutočná hod-
nota 91 75 93 106      

Komentár k prvku: V prvku sa uhradili  výdavky na podporu mestské hokejbalovej ligy. Pl-
nenie tohto prvku zahŕňalo výdavky na MTZ. 

  

Podprogram 10.6: Podporný systém na podporu športu 
Zámer: Športovanie podľa želaní obyvateľov mesta 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  

podprogramu 274 181 274 040 274 040,35 100 

Zodpovednosť Oddelenie RRaCR a Oddelenie školstva- referát športu 

Cieľ Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi Mestského športového klubu 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet  podporených klubov v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   5 4 3 2    

Skutočná 
hodnota 

11 16 

v 1.polr. 
16 

v 2.polr. 

6 

6      

Komentár k podprogramu: V podprograme sa uhradili  výdavky  na podporu činnosti ostat-
ných ŠK mesta, ktoré nie sú v MŠK, ktorý vznikol v 2.polroku 2008.  V roku 2009 bol kapitá-
lový vstup do hokejového klubu vo výške 265,55 tis.€ (8 000 tis. Sk). Dotácie podľa VZN 
9/2004 určené pre šport a mládež boli  vo výške 1,99 tis.€ (60 tis. Sk) a dotácie podľa VZN 
6/2005 určené pre športové kluby mimo MŠK bili  200 tis. Sk v roku 2009 s uvažovaným  po-
stupným poklesom na 3,32 tis.€ (100 tis. Sk) v roku 2011. 

 
 



87 

 

Program 11: Kultúra 
Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
programu 295 358 282 848 278 689,02 98,53 

Komentár k programu: Výdavky na kultúrnu infraštruktúru a časť kultúrnych podujatí hradí 
príspevková organizácia mesta Mestské kultúrne stredisko, ostatné výdavky hradí mesto 
priamo zo svojho rozpočtu  
 

Podprogram 11.1: Starostlivosť o pamiatkové objekty 
Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  6 639 1 000 140,46 14,05 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet  opravených pamiatkových objektov 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   2  3 3 3    

Skutočná hod-
nota  2 1 0      

Komentár k podprogramu:  Vykonala sa jedná oprava zvonice na Kostolnom námestí. 

 

Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia 
Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu 36 678 44 354 43 496,87 98,07 

 
 
Prvok 11.2.1: Literárny Kežmarok 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  3 153 3 153 3 153 100 
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Zodpovednosť: Kultúrne stredisko 

Cieľ Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmarku 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   áno áno áno áno    

Skutočná hod-
nota  áno áno áno      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet sprievodných podujatí v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   7  7 7 7    

Skutočná hod-
nota  8 12 12      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Účasť na sprievodných podujatiach v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   400  400 400 400    

Skutočná hod-
nota  400 764      718      

 

Zodpovednosť: Kultúrne stredisko 

Cieľ  Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   350  360 380 400    

Skutočná hod-
nota  596 361 422      
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Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   600 650 680 700    

Skutočná hod-
nota  1 249 682 906      

Komentár k prvku: Literárny Kežmarok je celoslovenská literárna súťaž v písaní poézie 
a prózy žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúcich 
v zahraničí so sprievodnými kultúrno-spoločenskými a vzdelávacími podujatiami /slávnostné 
otvorenie LK, kultúrny program a seminár venovaný významnej osobnosti literárneho života, 
besedy,../. V r.2009 sa konal už jeho 44. ročník, ktorý bol venovaný Júliusovi Barčovi - Iva-
novi. Finančné prostriedky boli  použité na propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie 
účastníkov, porotné, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné . 

 

Prvok 11.2.2: Vianočné programy a privítanie Nového roka 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  9 294 8 040 8 040 100 

  

Zodpovednosť: Kultúrne stredisko 

Cieľ  Priblížiť obyvateľom tradície  vianočných a predvianočných zvykov a osláviť príchod 
Nového roku 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v danom ka-

lendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   12 12 13 13    

Skutočná hod-
nota  12 22 24      

Komentár k prvku: V záujme zachovávania tradícií  Vianočných sviatkov, príchodu Nového 
roku a  spríjemnenia predvianočného obdobia bola inštalovaná výstava „Vianoce pod Tatra-
mi“ a organizované podujatia s vianočnou tematikou v podaní amatérskych aj profesionál-
nych účinkujúcich. Do prípravy programov boli zapojené aj  kežmarské školy a súbory, čím 
im bola daná možnosť prezentácie vlastnej činnosti. Finančné prostriedky boli použité na 
propagáciu, honoráre, občerstvenie, materiálové výdaje, ozvučenie a ostatné služby. 
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Prvok 11.2.3: Európske ľudové remeslo 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  10 954 14 460  14 460 100 

 
  

Zodpovednosť: Kultúrne stredisko 

Cieľ Zabezpečiť oživenie a šírenie  tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet remeselníkov v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   180 180 180 180    

Skutočná hod-
nota  180 232 226      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet folklórnych súborov v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   15 16 16 17    

Skutočná hod-
nota  15 16 15      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   40 42 42 44    

Skutočná hod-
nota  42 50 46      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   280 280 280 280    

Skutočná hod-
nota  320 296 412      
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Komentár k prvku:  EĽRO – festival remesiel  s medzinárodnou účasťou je najväčším kul-
túrno-spoločenským podujatím mesta a so živou prezentáciou remesiel patrí k ojedinelým 
v Európe v takom rozsahu. Jeho súčasťou sú kultúrne programy prebiehajúce nepretržite na  
troch javiskách aj v areáli počas EĽRa, výstavy a ďalšie sprievodné podujatia. V programoch 
účinkovali domáce a zahraničné folklórne súbory, skupiny historického šermu, sokoliari, di-
vadelné a tanečné  súbory. Vo večerných hodinách sa konali koncerty vážnej aj populárnej 
hudby, vystúpenia spevákov, tanečníkov, ohňostroj a tanečná zábava . 

     Aj v r.2009 mohli návštevníci vidieť ukážky zo života na hrade s kultúrnymi programami 
s historickou tematikou. Celkový počet účinkujúcich včítane remeselníkov bol vyše 1.000 
osôb. 

 Podujatie je financované z vlastných zdrojov – zo vstupného, poplatkov, sponzorských prí-
spevkov, grantov, ktoré prostriedky boli použité na propagáciu, organizáciu podujatia, vý-
stavbu areálu, kultúrne programy, stravovanie, ubytovanie, ozvučenie.  Príspevok mesta  bol  
použitý na úhradu časti nákladov na propagáciu, ubytovanie a stravovanie zahraničných sú-
borov, ozvučenie a programy. 

 

Prvok 11.2.4:  Oslava 740. výročia udelenia mestských práv 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  9 958 15 714 14 856,87 94,55 

  

Zodpovednosť: Kultúrne stredisko 

Cieľ  Zabezpečiť dôstojnú oslavu 740.  výročia udelenia mestských práv 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Oslava 740.  výročia udelenia mestských práv zrelizovaná 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   - áno - -    

Skutočná hod-
nota  - - áno      

Komentár k prvku: Výdavky na kultúrne programy spojené s oslavou 740. výročia 
udelenia mestských práv mesta Kežmarok. 
 
 

Prvok 11.2.5: Iné kultúrne podujatia v meste  

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  3 319 2 987 2 987 100 
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Zodpovednosť: Kultúrne stredisko 

Cieľ  Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet kultúrnych podujatí v danom kalendárnom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   18 30 30 30    

Skutočná hod-
nota  20 27 24      

 
Komentár k prvku: Financujú sa tu podujatia konané v externých priestoroch mesta, na 
hrade, v kostoloch a pod., mimo priestorov kultúrneho strediska. Sú to koncerty Kežmarskej 
hudobnej jari a jesene /v kostoloch a ZUŠ/, programy na námestí a v hrade v rámci  Kultúr-
neho leta – vystúpenia domácich a zahraničných folklórnych a tanečných súborov, koncerty 
dychovej  a populárnej hudby. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, 
ozvučenie a  moderovanie podujatí a úhradu nákladov za vystúpenia. 

 

Podprogram 11.3: Kultúrna infraštruktúra 
Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra  

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu 223 826 211 282 208 839,69 98,84 

 
 
Prvok 11.3.1: Amfiteáter 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 3 850 3 850 3 850 100 

  

Zodpovednosť: Kultúrne stredisko 

Cieľ  Zabezpečiť kultúrne podujatia  na amfiteátri 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet kultúrnych podujatí na amfiteátri za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   8 6 8 8    
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Skutočná hod-
nota  8 3 3      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet návštevníkov podujatí na amfiteátri za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   5 500 4 600 5 000 5 000    

Skutočná hod-
nota  5 200 3 090 1 885      

Komentár k prvku: Amfiteáter je využívaný v letnom období na rôzne kultúrne podujatia, 
festivaly a tiež športové podujatia organizované mestom. Finančné prostriedky boli použité 
na revízie plynu, el. vedenia,  údržbu amfiteátra, spotrebu energií a vody. 

 
Prvok 11.3.2: Mestská knižnica 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 54 073 50 073 50 073 100 

 

Zodpovednosť: Kultúrne stredisko 

Cieľ  Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet návštevníkov knižnice za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   32 000 32 000 32 000 32 000    

Skutočná hod-
nota  32 532 30087 33158      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Celkový knižný fond knižnice v ks 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   49 911 50 611 51 300 52 000    

Skutočná hod-
nota  49 130 49 926 4 7383      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet exemplárov doplnených v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 
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Plánovaná 
hodnota   700 700 689 700    

Skutočná hod-
nota  781 878 960      

Komentár k prvku: Knižnica slúži pre potreby obyvateľov mesta a jeho okolia poskytovaním 
výpožičných služieb, informatickou výchovou a organizovaním kultúrno-výchovných podujatí. 
Zabezpečuje obnovu knižného fondu podľa možnosti a požiadaviek čitateľov. Prostriedky boli 
použité na nákup kníh a časopisov, DHDM, energie, mzdy zamestnancov, odvody do fon-
dov, poistenie majetku. Príspevok na kapitálové výdaje bol použitý na doplnenie knižničného 
systému Clavius a bol zakúpený PC server pre potreby knižnice. 

 

Prvok 11.3.3: Rekonštrukcia domu Hlavné námestie 64 na knižnicu 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 19 916 19 916 17 473,69 87,74 

 

Zodpovednosť: Kultúrne stredisko 

Cieľ  Pripraviť podmienky na skvalitnenie priestorov pre mestskú knižnicu 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Projektová dokumentácia  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   nie áno - -    

Skutočná hod-
nota  - nie áno      

Komentár k prvku: Výdavky na projektovú dokumentáciu. 

 

Prvok 11.3.4: Kino 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  30 704 29 204 29 204 100 

 
  

Zodpovednosť: Kultúrne stredisko 

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet  predstavení za rok 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   350 330 340 350    

Skutočná hod-
nota  337 350 345      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet návštevníkov kina za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   15 000 13 000 13 000 13 000    

Skutočná hod-
nota  10 406 11463 13679      

Komentár k prvku: Kino Iskra premietaním filmov poskytuje priestor pre využívanie voľného 
času  obyvateľom mesta i jeho návštevníkom .Premieta sa denne okrem pondelka.  Finanč-
né prostriedky boli použité na mzdy, odvody do fondov, energie, údržbu a revízie kinotechni-
ky, nákup xenónových výbojok. 

 
Prvok 11.3.5: Výstavná sieň 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  10 224 10 224 10 224  100 

  
 

Zodpovednosť: Kultúrne stredisko 

Cieľ Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet výstav za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   12 13  12 12    

Skutočná hod-
nota  14 13 13      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet návštevníkov výstav za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   3 800 3 000 3 100 3 200    



96 

 

Skutočná hod-
nota  3 867 3 747 3 041      

 

Zodpovednosť: Kultúrne stredisko 

Cieľ  Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet výstav regionálnych umelcov za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   3 4 3 3    

Skutočná hod-
nota  11 2 3      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet výstav mladých autorov za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   5 5 5 5    

Skutočná hod-
nota  5 5 5      

Komentár k prvku: Výstavná sieň poskytuje priestor na prezentáciu výtvarného umenia 
prostredníctvom organizovania výstav so zameraním predovšetkým na amatérskych aj pro-
fesionálnych umelcov regiónu a podporu mladých talentov. Finančné prostriedky boli použité  
na energie, mzdu zriadenca, odvody do fondov, poplatky za správu PCO, nákup HDM (ha-
siace prístroje). 

 

Prvok 11.3.6: Kultúrne stredisko 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  104 196 97 152 97 152 100 

 
  

Zodpovednosť: Kultúrne stredisko 

Cieľ Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 
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Plánovaná 
hodnota   96 90 90 95    

Skutočná hod-
nota  94 75 80      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet návštevníkov podujatí v kultúrnom stredisku za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   26 000 26 000 26 500 27 200    

Skutočná hod-
nota  23 540 18 925 18 839      

 

Zodpovednosť: Kultúrne stredisko 

Cieľ Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov  a prezentácie 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet stretnutí do roka organizovaných v kultúrnom stredisku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   300 300 300 300    

Skutočná hod-
nota  326 331 384      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet prezentácií v kultúrnom stredisku  za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   50 10 10 10    

Skutočná hod-
nota  53 72 45      

Komentár k prvku: Kultúrne stredisko poskytuje širokú škálu kultúrnych programov pre deti, 
mládež a dospelých občanov mesta, ale aj jeho návštevníkov /koncerty populárnej i vážnej 
hudby, divadlá, rozprávky, výchovné koncerty, vystúpenia folklórnych a tanečných súborov, 
súťaže v speve, tanci, prednese poézie, prózy/, pripravuje slávnostné programy pre občanov 
/Deň matiek, Popoludnie úcty k starším/. Priestory kultúrneho strediska slúžia aj pre krúžky 
a súbory, ktoré sa tu pravidelne schádzajú za účelom nácviku, tiež aj pre občianske a spolo-
čenské aktivity obyvateľov, stretnutia, prezentácie tovarov a služieb. Sú tu zahrnutí aj  za-
mestnanci  úseku riadenia a ekonomiky kultúrneho strediska, ktorých činnosť sčasti súvisí 
s prevádzkou iných kultúrnych zariadení a Novín Kežmarok. 
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Finančné  prostriedky boli čerpané  na mzdy, odvody do fondov, energie, opravy, DHDM, 
ostatné sociálne náklady, poistenie majetku, revízie zariadení, poplatky za správu PCO, od-
pisy majetku. Príspevok na kapitálové výdaje bol použitý na nákup kotla ústredného kúrenia, 
vybudovanie prípojky elektrického vedenia a zakúpenie farebnej kopírky 

 

Prvok 11.3.7: Internetová čitáreň 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  863 863 863 100 

  

Zodpovednosť: Kultúrne stredisko 

Cieľ  Zabezpečiť rozširovanie si vedomostí obyvateľov mesta  prostredníctvom internetu  

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet návštevníkov internetovej čitárne za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1 800 1 850 1 900 1 950    

Skutočná hod-
nota  534 2 156 3 428      

Komentár k prvku: V r.2007 bola v rámci projektu internetizácie knižníc zriadená v Kultúr-
nom stredisku Internetová študovňa s 8. počítačmi, ktorú navštevujú čitatelia knižnice 
i návštevníci mesta za účelom vzdelávania, získavania nových vedomostí a poznatkov. 
V r.2008 boli rozšírené služby o počítačové kurzy dôchodcov, ktoré prebiehali aj v r. 2009. 
Z príspevku boli financované energie, spotrebný materiál, poistenie majetku a správa PCO. 

 

Podprogram 11.4: Podpora kultúrnych klubov 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  

podprogramu 18 257 16 961 16 961 100 

 

Zodpovednosť Oddelenie školstva- referát športu, mládeže a kultúry 

Cieľ Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov  

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet podporených klubov v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 
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Plánovaná 
hodnota   3 5 7 8    

Skutočná 
hodnota  0 3 4      

Komentár k podprogramu: V podprograme sa uhradili  výdavky na činnosť kultúrnych klu-
bov(KK). Plnenie tohto podprogramu zahŕňalo výdavky na prepravné a na MTZ KK. 

 

Podprogram 11.5: Grantový systém na podporu kultúry 
Zámer: Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
Podprogramu 9 958 9 251 9 251 100 

 

Zodpovednosť Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

Cieľ Zabezpečiť širokú paletu kultúrnych podujatí 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet podporených kultúrnych podujatí za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   2 2      

Skutočná 
hodnota   2 5      

Komentár k podprogramu:  V roku 2008 bola poskytnutá dotácia podľa VZN č. 9/2004, 
v roku 2009 podľa VZN č. 7/2008. 

 

Program 12: Prostredie pre život 
Zámer: Kežmarok – mesto s príjemným a zdravým prostredím  
 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 programu  1 469 927 1 393 325 289 731,46 20,79 

Komentár k programu:  Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, mestských lesov, 
detských ihrísk, drobnej architektúry, úpravu verejných priestranstiev, cintorínov. 
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Podprogram 12.1: Verejná zeleň 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu  147 713 144 509 144 900,26 100,27 

 
Prvok 12.1.1: Výsadba zelene 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  11 618 0 0 0 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ  Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Projektová dokumentácia k výsadbe drevín spracovaná 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   nie áno áno áno    

Skutočná hod-
nota  nie áno áno      

Komentár k prvku: Náklady na projektovú dokumentáciu a realizáciu výsadby drevín reali-
zovaných z rozpočtu mesta.  

 

Prvok 12.1.2: Revitalizácia a údržba zelene 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  129 456 138 766 141 938,86 102,29 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách. 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Výmera udržiavanej zelene v m2 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   254 600  254 600 254 600 254 600    

Skutočná hod-
nota  254 600 254 600 254 600      

Komentár k prvku: Kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výruby drevín, kvetino-
vé záhony. 
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Prvok 12.1.3: Lesopark 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  6 639 5 743 2 961,40 51,57 

  

Zodpovednosť: Oddelenie majetku 

Cieľ Zabezpečiť správu a údržbu  Lesoparku 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Výmera lesoparku v m2 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   58 382 58 382 58 382 58 382    

Skutočná hod-
nota  58 382  840 600 840 600      

Komentár k prvku: Výdavky na správu lesoparku, budovanie a udržiavanie zariadení leso-
parku, údržba chodníkov, čistenie lesoparku.  

Pozn. Ako plánovaná hodnota meraného ukazovateľa a skutočná hodnota v roku  R-2 je 
uvádzaná výmera pozemkov lesoparku vo vlastníctve mesta. Správna hodnota ukazovateľa - 
uvedená v roku R-1 a R - je výmera celého lesoparku. 

Podprogram 12.2: Mestské lesy 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu  1 131 017 1 185 729 19 275,34 1,63 

 

Zodpovednosť Oddelenie majetku 

Cieľ Zabezpečiť ochranu mestských lesov 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Výmera chránených mestských lesov v hektároch 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   2 703 2 703 2 703 2 703    

Skutočná 
hodnota  2 703 2 770 2 770      

Komentár k podprogramu:  Výdavky zahrňajú príspevok ŠL TANAPu na revitalizáciu lesov 
z príspevkov darcov na obnovu lesov po kalamite v r.2004,  kontrolu hospodárenia 
v mestských lesoch a prevádzkové náklady hospodárskeho objektu Mlynčeky. V rozpočte 
bola zahrnutá aj  oprava lesných ciest a objektov slúžiacich na hospodárenie v lesoch 
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Vzhľadom na to, že žiadosť  mesta o nenávratný finančný príspevok z fondov EˇU  nebola 
úspešná, opravy realizovaná nebola. 

Podprogram 12.3: Detské ihriská   
Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu 6 639 6 639 6 629,52 99,86 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ  Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách. 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Výmera spravovaných detských ihrísk v m2 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   16 800 16 800 16 800 16 800 16 800   

Skutočná hod-
nota  16 800 16 800 16 800      

Komentár k podprogramu: Náklady na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku 
v pieskoviskách, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách. 

Podprogram 12.4: Drobná oddychová architektúra mesta 
Zámer: Príjemné miesta na oddych 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu  11 950 10 140 10 140,02 100 

 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet udržiavaných lavičiek v meste v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   150 175 200 200    

Skutočná 
hodnota  150 150 182      

Komentár k podprogramu: Náklady na nákup, montáž a opravy lavičiek, príprava výstavby 
fontány 
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Podprogram 12.5: Úprava verejných priestranstiev  

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu 4 979 0 0 0 

 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu, životného  prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť dobrý technický stav objektov na verejných priestranstvách 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet opravovaných objektov v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   3 6 6 6    

Skutočná 
hodnota  3 2 0      

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet rekonštruovaných objektov v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   0 2 2 2    

Skutočná 
hodnota  0 15 0      

Komentár k podprogramu: Oprava lavičiek, odpadkových košov, prvkov drobnej architektú-
ry. 

Podprogram 12.6: Vianočné osvetlenie 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet 
 podprogramu  3 319 0 0 0 

 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Svetelná výzdoba zabezpečená 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   áno áno áno áno    
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Skutočná 
hodnota   áno áno      

Komentár k podprogramu: Kontrola, oprava, inštalácia, demontáž vianočnej výzdoby. 
 

Podprogram 12.7: Cintorínske služby 
Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet  
podprogramu 164 310 153 886 108 786,32 70,69 

Komentár k prvku:  Odvoz odpadu, kosenie trávnikov, odvoz a hrabanie lístia, orezy, výru-
by drevín, údržba chodníkov a oplotenia. 

 

Prvok 12.7.1: Starý cintorín 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  76 346 0 482,03 0 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ   Zabezpečiť realizáciu vodovodu a osvetlenia na starom cintoríne 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet odberných miest vody a svietidiel 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   3 + 0 3 + 12  3 + 12  3 + 12    

Skutočná hod-
nota  3 + 0 3 + 0 3 + 0      

Komentár k prvku: Náklady na vybudovanie osvetlenia a vodovodu pre potreby návštevní-
kov cintorína.  
 
 
Prvok 12.7.2: Nový cintorín 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  87 964 0 108 304,29 0 

  

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ   Zabezpečiť údržbu nového cintorína 
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Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Výmera nového cintorína v m2 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   46 881  46 881 46 881 46 881    

Skutočná hod-
nota  46 881 46 881 46 881      

Komentár k prvku: Odvoz odpadu, kosenie trávnikov, odvoz a hrabanie lístia, orezy, výruby 
drevín, údržba chodníkov a oplotenia, predĺženie chodníkov.   

 

Program 13: Sociálne služby 

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva  

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 programu  1 286 730 1 280 973 1 313 196,630 102,51 

Komentár k programu:  V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených 
obyvateľov mesta. Rozpočtová organizácia mesta Domov dôchodcov  teraz Zariadenie pre 
seniorov zabezpečuje starostlivosť o seniorov odkázaných na sociálne služby v takomto type 
zariadenia, ostatné výdavky  na sociálne služby uhrádza mesto. Prevažná časť výdavkov 
bola uhradená   zo štátneho rozpočtu.  
 

Podprogram 13.1: Starostlivosť o dôchodcov  

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu 901 315 921 259 926 683,49 100,58 

 
 
Prvok 13.1.1: Domov dôchodcov  

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  888 502 898 444 906 283,88 100,87 

  

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych veci 

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť o dôchodcov v Domove 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet dôchodcov v Domove ku koncu daného roka 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   130 130 130 130    

Skutočná hod-
nota  130 134 125      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Percento prijatých dôchodcov do Domova zo všetkých žiadajúcich 

v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   5 5 5 5    

Skutočná hod-
nota  5 100  100   

 

 
   

Komentár k prvku: V dome dôchodcov sa zabezpečuje celoročný pobyt seniorov, poskytuje 
sa pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna re-
habilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehle-
nie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpe-
čuje sa záujmová činnosť pre seniorov, zabezpečuje sa prevádzka  kuchyne, práčovne, ko-
tolne atď. Financujú sa osobné výdavky / mzdy, odvody, / a vecné výdavky. Prekročenie čer-
pania bežných výdavkov o 8 091,23 Eur vzniklo v dôsledku prekročenia príjmov a aj poskyt-
nutím transferu od iných subjektov. 

 

Prvok 13.1.2: Klub dôchodcov 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  5 975 5 975 6 087,46 101,88 

  

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne 

Cieľ Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov  

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet aktívnych členov klubov dôchodcov 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   200 200 200 200    

Skutočná hod-
nota  200 220 220      

Komentár k prvku: Výdavky boli čerpané na prevádzku budovy Klubu dôchodcov, jeho 
údržbu, telekomunikačné a poštové služby a čiastočne na úhradu voľno časových aktivít 
dôchodcov. 
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Prvok 13.1.3: Príspevok na stravu dôchodcov  

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  3 651 15 020 14 282,15 95,09 

  

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych veci 

Cieľ Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie dôchodcov  

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet stravujúcich sa dôchodcov ku koncu roka 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   40 50 55 60    

Skutočná hod-
nota  40 14 10      

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Cena stravnej jednotky k začiatku roka v eurách  

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1,89 1,99 1,99 1,99    

Skutočná hod-
nota  1,83 1,89 1,89 2,12     

Komentár k prvku: poskytuje sa finančný príspevok dôchodcom na obed, výška príspevku 
je závislá od výšky dôchodku, pri zvýšení dôchodku sa príspevok mesta znižuje resp. v nie-
ktorých prípadoch zaniká 

 

Prvok 13.1.4: Príspevok dôchodcov na tiesňové zariadenia 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 3 187 1 820 30 1,65 

  

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych veci 

Cieľ Zabezpečiť rýchlu pomoc dôchodcom v tiesňových situáciách 

Merateľný uka-
zovateľ: 

Výstup 
Percento dôchodcov využívajúcich tiesňové zariadenia zo všet-
kých ku koncu roka 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   2 2 2 2    

Skutočná hod-
nota  0 0  0       

Komentár k prvku: poskytnutie finančného príspevku na prevádzku tiesňovej linky pre dô-
chodcov nad 70 rokov, ktorí si túto linku dajú do domácnosti zapojiť v rámci medzinárodného 
projektu ( pravdepodobný názov projektu – Bezpečne žiť ) - projekt nebol realizovaný. 

 

Podprogram 13.2: Starostlivosť o znevýhodnených občanov 
Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu 138 054 131 433 133 946 101,91 

 
 
Prvok 13.2.1: Starostlivosť o občanov bez prístrešia 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 3 983 1 530 1 891,93 123,66 

  

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ  Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet bezprístrešných občanov v priestoroch na prenocovanie 

v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   6 10 15 15    

Skutočná hod-
nota  6 6 6      

Komentár k prvku: Finančné prostriedky boli využité na  prevádzkovanie nocľahárne – elek-
trická energia,  úhrada služieb práčovne, nákup dezinfekčných prostriedkov, príspevok na 
jedno teplé jedlo denne a malé opravy prevádzky, vnútorné zariadenie bolo poskytnuté bez-
platne. Prekročenie čerpania bolo spôsobené nutnosťou vykonania drobnej údržby na ob-
jekte. 
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Prvok 13.2.2: Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár) 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  90 354 90 354 97 020,01 107,38 

  

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ  Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet postihnutých v zariadení ku koncu kalendárneho roka 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   24 24  25 25    

Skutočná hod-
nota  24  24 23      

Komentár k prvku: V sume sú zahrnuté hrubé mzdy a odvody za zamestnancov, tovary 
a služby, ktoré obsahujú energie, telefónne poplatky a poplatok za internet , poštové služby, 
kancelárske , čistiace a hygienické a dezinfekčné prostriedky, knihy a materiál na pracovnú 
terapiu, potraviny, revízie a kontroly zariadení, všeobecné služby, školenia, semináre a kurzy 
pre zamestnancov a iné  tovary a služby potrebné pre bezproblémový chod zariadenia Sta-
cionár – Domov sociálnych služieb. Prekročenie rozpočtu bolo spôsobené úhradou faktúr za 
elektrickú energiu, teplo a telekomunikačné poplatky za rok 2008, tiež na mzdách a odvo-
doch, telekomunikačných a poštových poplatkoch, všeobecných službách a údržbe, kde bolo 
nevyhnutné riešenie havarijných stavov v budove a opráv nevyhnutných na prevádzkovanie 
zariadenia. 

 

Prvok 13.2.3: Terénna sociálna práca (pre občanov na hranici biedy) 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  41 725 38 553 34 934,06 90,61 

 

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup 

Priemerný počet rodín, ktorým sa poskytuje sociálna starostlivosť 
počas roka 



110 

 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   70 70 70 70    

Skutočná hod-
nota  70 85 82      

Komentár k prvku: Financujú sa mzdy zamestnancov, stravné lístky, telefónne poplatky, 
kancelársky materiál, odvody zamestnávateľa, prídel do sociálneho fondu. 
Kompletná starostlivosť o rodiny žijúce na okraji spoločnosti, alebo jednotlivcov z rodín. 
 
 
 
Prvok 13.2.4: Jednorazová dávka sociálnej pomoci 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  996 996 100 10,04 

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov Kežmarku 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Vyplácanie jednorazovej dávky zabezpečené 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   áno áno áno áno    

Skutočná hod-
nota 

áno áno áno áno      

Komentár k prvku: Poskytnutie jednorázovej finančnej dávky na preklenutie krátkeho obdo-
bia jednotlivcov a rodín v hmotnej núdzi – náhle úmrtie jedného z rodičov, poškodenie stre-
chy – víchrica  ,zatopenie domu, resp. pivníc, kúpeľná liečba člena rodiny. Nízke čerpanie je 
z dôvodu, že žiadatelia nespĺňali zákonom stanovené podmienky, a preto im jednorázová 
dávka v hmotnej núdzi bola zamietnutá a ďalším dôvodom bola potreba mať k dispozícii fi-
nančné prostriedky v prípade potreby pokrytia nákladov na pohreb v zákonom stanovených 
prípadoch.  

 

Prvok 13.2.5: Sociálne pôžičky 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  996 0 0 0 
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Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ  Podporiť prekonanie krízových sociálnych situácií občanom v núdzi 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Sociálne pôžičky v danom roku poskytované 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   nie áno áno áno    

Skutočná hod-
nota nie nie nie nie      

Komentár k prvku: Strata zamestnania, strata živiteľa rodiny, čakacia doba do vybavenia 
dôchodku, úhrada vzniknutých nečakaných doplatkov – voda, plyn, energia. Náhle vzniknuté 
havarijne stavy v domácnostiach občanov v hmotnej núdzi. Inštitút sociálnych pôžičiek bol 
zakotvený v zákone č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, nový zákon č. 448/2008 Z.z. o so-
ciálnych službách takúto formu sociálnej pomoci zrušil.   

 

Podprogram 13.3: Pomoc deťom z Detských domovov 
Zámer: Harmonický vzťah detí z Detských domovov s pôvodnou rodinou 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 

podprogramu  2 656 1 056 33,19 3,14 

 

Prvok 13.3.1: Príspevky na dopravu z Detských domovov 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  664 264 33,19 12,57 

 

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v Detských domovoch 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet podporených ciest na návštevy do Detských domovov 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 
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Plánovaná 
hodnota 

  24 24 24 24    

Skutočná hod-
nota 

 24 0 0      

Komentár k prvku: Pre 6 rodín, ktorých detí sú umiestnené v DD, bolo plánované umožniť 
1x Q stretnutie s deťmi, úhrada cestných nákladov nebola realizovaná ani v jednom prípade 
pre nezáujem rodičov. 

 

Prvok 13.3.2: Príspevky na úpravu rodinných pomerov (pre vrátenie sa z detských domo-
vov) 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku 1 992 792 0 0 

  

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ  Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z detských domovov do pôvodnej rodiny 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet návratov v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   2 3 2 2    

Skutočná hod-
nota  2 0 0      

Komentár k prvku: Po návrate dieťaťa z DD vytvoriť podmienky pre spokojný život – zakú-
penie ošatenia a základného nábytku – posteľ, skriňa, základné hygienické potreby ako aj 
školské potreby. Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
ukladá mestu povinnosť mať v rozpočte schválené finančné prostriedky na úpravu rodinných 
pomerov pre deti s trvalým pobytom v meste, ktoré sú umiestnené v DD. Ak nenastala žiad-
na zmena v rodinných pomeroch, nie je možné dieťa vrátiť späť do rodinného prostredia. 

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba 
Zámer: Komplexná pomoc pre ľudí, ktorí sa nevedia o seba postarať 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet 
 podprogramu 158 501 157 746 170 923,60 108,35 
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Prvok 13.4.1: Dom opatrovateľskej služby 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  2 490 1 812 1 778,17 98,13 

  

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v priestoroch mesta 

Merateľný uka-
zovateľ: Výstup Počet opatrovaných v Dome opatrovateľskej služby ku koncu roka 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   26 26 26 26    

Skutočná hod-
nota  26 27 13      

Komentár k prvku:, prevádzkové náklady na nebytové priestory, v ktorých sa vykonáva čin-
nosť malej práčovne (opatrovateľky  vykonávajú pranie bielizne, žehlenie bielizne opatrovan-
com, ktorí nevlastnia práčky a žehličky). Opatrovateľky poskytujú obyvateľom DOS pomoc 
pri  úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych akti-
vitách. V dôsledku posúdenia obyvateľov DOS podľa zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách, nie všetci predchádzajúci prijímatelia opatrovateľskej služby splnili podmienku so-
ciálnej odkázanosti, a preto im bola opatrovateľská služba zrušená. 

 

Prvok 13.4.2: Ambulantná opatrovateľská služba 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet prvku  156 012 155 934 169 145,43 108,47 

  

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služby 

Cieľ Zabezpečiť pomoc  sociálne odkázaným ľuďom v ich domácnosti 

Merateľný uka-
zovateľ: 

Výstup 
Počet opatrovaných sociálne odkázaných ľudí v domácnostiach 
ku koncu roka 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   57 60 70 70    

Skutočná hod-
nota  57 69 61      

Komentár k prvku: Opatrovateľky zabezpečujú pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch 
starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách, pri návšteve zdravotníckych 
a iných zariadení, vykonávajú donášku obedov, sprevádzajú opatrovaných na základe ich 
požiadaviek v rozsahu dohodnutom v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby. Financu-
jú sa mzdy opatrovateliek, OOPP opatrovateliek, odvody zamestnávateľa, odvody do sociál-
neho fondu, príspevky do DDP, príspevky na stravné lístky. Zvýšené čerpanie bolo spôsobe-
né úhradou ceny za vypracované lekárske posudky na účely posúdenia fyzickej osoby a ur-
čenia stupňa odkázanosti na sociálnu službu. 

 

Podprogram 13.5: Osobitný príjemca prídavku na dieťa, osobitný príjemca 
dávky sociálnej pomoci 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  

podprogramu  27 219 27 219 35 375,52 129,97 

 

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ Podporiť zlepšenie sociálnej situácie detí v hmotnej núdzi 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Dávky v hmotnej núdzi a prídavky na deti vyplácané v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   áno áno áno áno    

Skutočná 
hodnota áno áno áno áno      

Komentár k podprogramu: Dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti ako štátne sociálne 
dávky sú vyplácané na účet mesta,  ktorý sa po predchádzajúcom súhlase občana 
a ÚPSVaR stáva osobitným príjemcom týchto dávok, z dôvodu neschopnosti účelného využi-
tia zo strany príjemcu). Oddelenie sociálnych vecí vykonávalo činnosť osobitného príjemcu  
spolu v priemere pre  40 osôb v hmotnej núdzi (v tom aj viacčlenné domácnosti). Finančné 
prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s bývaním a zabezpečením základ-
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ných životných potrieb vecnou formou a mesačne je dokladované účelné využitie finančných 
prostriedkov pre ÚPSVaR. 

Podprogram 13.6: Grantový systém na podporu sociálnej oblasti 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 

 podprogramu  3 651 3 392 3 392 100 

 

Zodpovednosť Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

Cieľ Zabezpečiť únosné  životné podmienky sociálne znevýhodneným občanov 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Výstup Počet realizovaných projektov zameraných na sociálnu oblasť za 
rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   2 3 3 3    

Skutočná 
hodnota  0 1 0      

Komentár k podprogramu: V roku 2008 bola dotácia poskytnutá podľa VZN č. 9/2004, 
v roku 2009 nebola poskytnutá žiadna dotácia, nakoľko neprišla žiadna žiadosť. 

 

Podprogram 13.7: Aktivačná činnosť a malé obecné služby 
Zámer: Nezamestnaní s pracovnými návykmi 

 
 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Rozpočet  
podprogramu  55 334 38 868 42 842,83 110,23 

 

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych vecí 

Cieľ Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov pre záujemcov 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup 

Priemerný mesačný počet nezamestnaných na aktivačnej činnosti 
v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   180 150 100 100    
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Skutočná 
hodnota  180 180 100      

 

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli použité na úhradu ceny práce organi-
zátora aktivačnej činnosti, na úhradu stravných lístkov organizátorov, poskytnutie občerstve-
nia UoZ zapojených do AČ, úhrada cestovného UoZ, nákup náradia na výkon činnosti , ná-
kup OOPP pre UoZ. Zvýšené čerpanie bolo z dôvodu zvýšených výdavkov na nákup 
ochranných pracovných prostriedkov pre uchádzačov o zamestnanie, náradia a na cenu prá-
ce organizátorov aktivačnej činnosti. 

 
 

Program 14: Bývanie 
Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami  
 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
programu  1 599 117 1 796 563 1 806 589,70 100,56 

Komentár k programu:  
Výdavky spojené s výstavbou nájomných bytov, splácaním úrokov z úverov pri financovaní 
formou úveru, údržba bytových domov. 
 

Podprogram 14.1: Výstavba nájomných bytov 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu  1 529 742 1 535 694 1 510 063,49 98,33 

 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť dostupné bývanie pre obyvateľov so stabilnými príjmami 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet vystavaných bytov v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   0 45 27 18    

Skutočná 
hodnota  22 0 18      

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Priemerné náklady na m2  výstavby nájomných bytov v danom roku 

v € 
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   793,33 829,85 863,04 863,04    

Skutočná 
hodnota  720,31 - 744,21      

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet bytov v príprave  na výstavbu v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   27 18 22 22    

Skutočná 
hodnota  27 0 18      

Komentár k podprogramu: Výdavky na výstavbu bytových domov, výstavbu infraštruktúry 
za účelom prilákania výstavby bytov, úroky z úverov na výstavbu bytových domov 

 

Podprogram 14.2: Správa, opravy a údržba nájomných bytov 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu  53 110 45 940 82 652,12 179,91 

 

Zodpovednosť Oddelenie majetkovo právne a správy majetku 

Cieľ Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet  bytov v majetku mesta 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   415 455 471 491    

Skutočná 
hodnota  415 406 424      

 

Zodpovednosť Oddelenie majetkovo právne a správy majetku 

Cieľ Zabezpečiť predaj bytov nájomcom 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Percento predaných bytov zo všetkých bytov, ktoré prešli zo štátu 

na mesto 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 
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Plánovaná 
hodnota   78  78 78 78    

Skutočná 
hodnota   80,59 80,67      

Komentár k podprogramu: Z tejto položky boli  hradené výdavky na správu a údržbu bytov, 
revízie, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom,  príspevky do fondu opráv, po-
platky 

 
 

Podprogram 14.3: Bytová politika 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet  
podprogramu  16 265 15 765 14 710,09 93,31 

 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet vybavených žiadateľov za rok 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   26  26 26 26    

Skutočná 
hodnota  26 21 20      

Komentár k podprogramu: Zabezpečoval agendy ŠFRB pre okres Kežmarok po personál-
nej aj vecnej stránke. 

 

Podprogram 14.4: Vykurovanie geotermálnou energiou 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 podprogramu  0 199 164 199 164 100 

 
 

Zodpovednosť Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 

Cieľ Zabezpečiť účelné využívanie vykurovania geotermálnou energiou 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Vykurovanie bytových domov v meste  
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Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   - - - áno    

Skutočná 
hodnota  - - -      

Komentár k podprogramu: Napojenie bytových domov na vykurovanie geotermálnou ener-
giou predchádzal podrobný geologický prieskum, na základe ktorého bude zabezpečený 
hĺbkový geotermálny vrt. Podrobný prieskum je nevyhnutné vykonať za účelom potvrdenia 
realizovateľnosti vrtu. 

 

Program 15: Zdravotníctvo 
Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
 programu  257 453 341 290 349 849,23 102,51 

Komentár k programu:   
V podprograme sa financuje podpora zdravotníctva na území mesta. Z veľkej časti je finan-
covaná príjmom od zdravotníckych zariadení. 
 

Podprogram 15.1: Dotácie pre zdravotníctvo 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
podprogramu  58 289 156 266 203 111,93 129,98 

 

Zodpovednosť Ekonomické oddelenie 

Cieľ Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet ukončených hospitalizácií  v nemocnici v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   7 700 7 200 7 500 7 500    

Skutočná 
hodnota 8 160 7 329 7 714 6 774      

Komentár k podprogramu: Z dôvodu nedostatočného financovania nemocnice zdravotnými 
poisťovňami je potrebné udržať konkurencieschopnosť nemocnice aj zdrojmi z mestského 
rozpočtu. Časť výdavky bola prefinancovaná nájmom od nemocnice a spoločnosti Dialcorp.   
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    Náklady však boli nepriaznivo ovplyvnené nákladmi na vysporiadanie záväzkov zrušenej 
príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou z dôvodu úhrady exekúcií. Celková výška 
týchto záväzkov bola 40 967,45€. 

 

 

Podprogram 15.2: Stredisko zdravotníckych služieb 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
podprogramu  199 164 185 024 146 737,30 79,31 

 

Zodpovednosť Majetkové oddelenie 

Cieľ Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   4 937 4 937 4 937 4 937    

Skutočná 
hodnota  4 937 4 934 4 934      

 

Zodpovednosť Majetkové oddelenie 

Cieľ Zabezpečiť  opravy strediska zdravotníckych služieb 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Výmera  opravených priestorov v stredisku zdravotníckych služieb 

v danom roku 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   1 645 1 645  1 645 1 645    

Skutočná 
hodnota  1 645 1 400 1 400      

 
Komentár k podprogramu:  Z tejto položky boli  hradené výdavky na správu a údržbu stre-
diska zdravotníckych služieb, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom ,  výmena 
okien v objekte Dr. Fischera 5 (zubné stredisko), výmena okien v objekte Hviezdoslavova 27, 
oprava sociálnych zariadení na I. poschodí objektu Hviezdoslavova 27. 
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Program 16: Administratíva 

 Rozpočet Uprav. rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Rozpočet 
programu  980 647 972 664 947 010,76 97,36 

 

Zodpovednosť Prednosta 

Cieľ Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta 

Merateľný 
ukazovateľ: Výstup Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov 

Rok  R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5 

Plánovaná 
hodnota   3,00 3,14 3,14 3,14    

Skutočná 
hodnota 2,71 2,73 2,85 2,99      

 
Komentár k programu:  Hradené boli najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania.   

V plnení bola premietnutá výška tarifných platov, predpokladané zvýšenie tarifných platov v 
r. 2009  (valorizácia zo zákona a postup do vyšších platových stupňov), príplatky a odmeny 
podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež 
mzdové náklady volených predstaviteľov (primátor, hlavný kontrolór).  

Okrem toho boli čerpané poistné a príspevky do poisťovní (dôchodkové, invalidné, nemo-
censké, úrazové poistenia, fond zamestnanosti, rezervný fond  a zdravotné poistenia) a  pro-
striedky na DDP. 

V administratíve sú započítané aj niektoré úkony v rámci preneseného výkonu štátnej sprá-
vy, konkrétne úkony v oblasti dopravy a životného prostredia. 

Ďalej boli v rámci tohto programu realizované výdavky na vecné zabezpečenie prevádzky 
mestského úradu, bankové poplatky, daň z úrokov. 

                                                 

 



Inventarizovaná položka A/

P

Stav k 1.1. 2009 Prírastky 2009      

*

Úbytky 2009       

*

Skutočný stav      

**

Účtovný stav     

**

Prírastky 

XII/2009 ***

Úbytky 

XII/2009 ***

Účtovný stav k 

31.12. 2009 ***

Inventarizačný 

rozdiel
013 - Softvér A 310 972,95 -0,01 0,00 310 972,94 310 972,94 0,00
014 - Oceniteľné práva A 1 659,70 0,00 0,00 1 659,70 1 659,70 0,00
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok A 39 476,43 0,00 0,00 39 476,43 39 476,43 0,00
021 - Stavby A 23 154 185,84 212 060,32 465 376,23 22 900 869,93 22 900 869,93 0,00
022 - Samostatné hnuteľné veci A 2 864 071,62 14 641,37 128 974,29 2 749 738,70 2 749 738,70 0,00 3 116,08 2 746 622,62 0,00
023 - Dopravné prostriedky A 194 115,39 19 080,99 100 778,74 112 417,64 112 417,64 0,00
025 - Pestovateľské celky trvalých porastov A 7 972 880,10 0,00 3 090 054,00 4 882 826,10 4 882 826,10 0,00
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok A 31 247,39 0,01 0,00 31 247,40 31 247,40 0,00
031 - Pozemky A 17 603 981,25 358 351,23 213 851,87 17 748 480,48 17 748 480,61 -0,13
032 - Umelecké diela a zbierky A 3 602,45 0,00 42,16 3 560,29 3 560,29 0,00
042 - Obstaranie dlhodob. hmotného majetku A 2 068 873,82 4 164 596,53 572 976,98 5 660 493,37 5 660 493,37 0,00
043 - Obstaranie dlhodob. finančného majetku A 0,00 204 540,78 204 540,78 0,00 0,00 0,00
052 - Posk. preddavky na dlhodob. hmot. maj. A 0,00 331 943,18 284 806,13 47 137,05 47 137,05 0,00
061 - Podielové CP a podiely - dcérska účt. j. A 3 096 793,47 199 164,38 0,00 3 295 957,85 3 295 957,85 0,00
062 - Podielové CP a podiely - podstatný vplyv A 531 102,70 0,30 0,00 531 103,00 531 103,00 0,00
069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok A 3 416 038,14 5 413,79 498 049,25 2 923 402,68 2 923 402,68 0,00
073 - Oprávky k softvéru A -169 065,90 0,00 37 260,06 -206 325,96 -206 325,96 0,00
074 - Oprávky k oceniteľným právam A -885,35 0,00 335,89 -1 221,24 -1 221,24 0,00
079 - Oprávky k ost. dlhod. nehm. majetku A -10 691,56 0,00 19 745,45 -30 437,01 -30 437,01 0,00
081 - Oprávky k stavbám A -9 134 422,75 465 376,23 1 394 607,56 -10 063 654,08 -10 063 654,08 0,00
082 - Oprávky k samost. hnuteľným veciam A -1 988 443,14 132 090,37 156 684,42 -2 013 037,19 -2 013 037,19 0,00
083 - Oprávky k dopravným prostriedkom A -147 004,02 100 778,74 39 827,10 -86 052,38 -86 052,38 0,00
089 - Oprávky k ostatnému DHM A -26 067,38 0,00 5 180,02 -31 247,40 -31 247,40 0,00
094 - Opr. položka k nedokončenému DHM A -113 966,89 298,75 18 839,99 -132 508,13 -132 508,13 0,00
096 - Opr. položka k dlhodobému fin. majetku A -356 834,63 0,00 1 178 882,47 -1 535 717,10 -1 535 717,10 0,00
112 - Materiál na sklade A 1 141,38 28 222,09 28 673,28 652,45 690,19 -37,74
211 - Pokladnica A 0,00 407 176,37 407 176,37 0,00 0,00 0,00
213 - Ceniny A 2 729,59 78 298,00 79 849,10 1 178,49 1 178,49 0,00

Súhrnný zoznam inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2009

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok
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Skutočný stav      

**

Účtovný stav     

**

Prírastky 

XII/2009 ***

Úbytky 

XII/2009 ***

Účtovný stav k 

31.12. 2009 ***

Inventarizačný 

rozdiel

Súhrnný zoznam inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2009

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

221 - Bankové účty A 2 386 992,99 75 160 125,50 73 793 554,41 3 753 564,08 3 753 564,08 0,00
256 - Dlhové cenné papiere so spl. do 1 roka A 3 743 653,92 0,00 3 743 653,92 0,00 0,00 0,00
261 - Peniaze na ceste A 0,00 58 449 024,08 58 449 024,08 0,00 0,00 0,00
271 - Posk. návr. fin. výpomoci v kons. celku A 474 175,13 124 600,00 17 000,00 581 775,13 581 775,13 0,00
274 - Posk. návr. fin. výpomoci podn. subj. A 13 669,26 0,00 0,00 13 669,26 13 669,26 0,00
291 - Opr. položky ku krátkodobému fin. maj. A -13 669,26 0,00 0,00 -13 669,26 -13 669,26 0,00
311 - Odberatelia A 11 814,60 252 537,13 247 628,93 13 204,75 16 722,80 -3 518,05
314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky A 7 224,42 2 754,95 6 055,16 3 924,21 3 924,21 0,00
318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov A 722 436,74 1 845 600,14 1 844 234,91 712 987,21 723 801,97 -10 814,76
319 - Pohľadávky z daňových príjmov A 89 750,94 522 305,18 510 726,12 101 330,00 101 330,00 0,00
321 - Dodávatelia P 91 985,47 6 799 274,15 6 507 197,68 384 061,94 384 061,94 0,00
323 - Krátkodobé rezervy P 447 508,53 417 455,72 447 508,53 417 455,72 417 455,72 0,00
324 - Prijaté preddavky P 14 692,04 0,00 14 692,04 0,00 0,00 0,00
325 - Ostatné záväzky P 0,00 52 061,08 51 826,07 235,01 235,01 0,00
326 - Nevyfakturované dodávky P 0,00 13 009,69 13 009,69 0,00 0,00 0,00
331 - Zamestnanci P 65 145,22 1 188 585,53 1 176 717,05 77 013,70 77 013,70 0,00
333 -Ostatné záväzky voči zamestnancom P 0,00 8 811,64 8 811,64 0,00 0,00 0,00
335 - Pohľadávky voči zamestnancom A 19,92 63 626,88 61 036,33 2 610,47 2 610,47 0,00
336 - Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. poistenia P 40 688,31 547 001,59 538 668,44 49 021,46 49 021,46 0,00
342 - Ostatné priame dane P 6 858,59 88 806,10 87 133,25 8 531,44 8 531,44 0,00
343 - Daň z pridanej hodnoty P -30 379,94 164 955,19 136 113,54 -1 538,29 -1 538,29 0,00
351 - Zúčt. odvodov príjmov RO do rozp. zriaď. A 0,00 676,73 667,99 8,74 8,74 0,00
354 - Zúčtovanie z financovania z rozp. obce A 0,00 667,99 667,99 0,00 0,00 0,00
355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce A 3 993 281,49 271 286,89 340 329,91 3 924 238,47 3 924 238,47 0,00
357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce A 0,00 4 037 135,65 4 037 135,65 0,00 0,00 0,00
359 - Zúčt. transferov medzi subj. ver. správy A 0,00 263 932,87 263 932,87 0,00 0,00 0,00
367 - Záväzky z upísaných nespl. cen. pap. P 265 551,35 199 164,00 464 715,35 0,00 0,00 0,00
372 - Transfery a ost. zúčt. mimo ver. správy A 0,00 69 534,57 69 534,57 0,00 0,00 0,00
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Súhrnný zoznam inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2009

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

378 - Iné pohľadávky A 28 583,41 4 442 070,10 4 301 074,60 169 578,91 169 578,91 0,00
379 - Iné záväzky P 17 879,51 346 999,35 361 253,05 3 625,81 3 625,81 0,00
381 - Náklady budúcich období A 6 308,30 114 345,40 109 950,06 10 703,64 10 703,64 0,00
384 - Výnosy budúcich období P 3 720 405,99 569 162,75 497 634,63 3 791 934,11 3 791 934,11 0,00
391 - Opr. položka k pohľadávkam A -149 752,60 95 166,87 84 136,20 -138 721,93 -138 721,93 0,00
414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia P -9 535,06 10 318,39 24 818,67 -24 035,34 -24 035,34 0,00
428 - Nevysp. výsledok hosp. min. rokov P 48 519 252,14 4 099 690,46 3 261 530,81 49 357 411,79 49 357 411,79 0,00
431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní P 4 127 233,15 99,76 4 127 332,91 0,00 0,00 0,00
461 - Bankové úvery P 95 560,66 0,00 2 740,79 92 819,87 92 819,87 0,00
472 - Záväzky zo sociálneho fondu P 4 191,90 12 619,82 10 738,77 6 072,95 6 072,95 0,00
474 - Záväzky z nájmu P 13 458,84 2 119,60 8 758,71 6 819,73 6 819,73 0,00
475 - Dlhodobé prijaté preddavky P 101 586,67 1 533,56 2 927,70 100 192,53 100 192,53 0,00
479 - Ostatné dlhodobé záväzky P 3 167 896,45 1 046 545,01 106 731,32 4 107 710,14 4 107 710,14 0,00
771 - Drobný dlhodobý hmotný majetok 414 032,89 14 912,53 22 552,55 406 392,87 406 392,87 5 042,79 222,07 411 213,59 0,00
772 - Zmenky a ručenie za tretie osoby 1 845 010,20 1 096 254,37 1 529 504,76 1 411 759,81 1 411 759,81 0,00
773 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 29 934,96 312,00 592,60 29 654,36 29 654,36 4 830,92 0,00 34 485,28 0,00
774 - Odpísané pohľadávky z daň. príjmov 18 788,14 0,00 0,00 18 788,14 18 788,14 0,00
775 - Bloky mesta 5 167,86 31 000,36 17 189,37 18 978,85 18 978,85 0,00
776 - Podniková knižnica 625,75 0,00 0,00 625,75 625,75 0,00

Poznámky:
A/P - položka aktív (majetku) alebo pasív (záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov), účtovné skupiny od účtu 771 sú podsúvahovými položkami (vedú sa formou operatívnej evidencie)
* Pri inventarizácii uskutočnenej k 31.12. 2009 sú prírastky a úbytky za celý rok, pri inventarizácii uskutočnenej k 30.11. 2009 za obdobie I-XI/2009
** Skutočné a účtovné stavy k dátumu inventarizácie
*** vyplnené iba pri inventarizácii uskutočnenej k 30.11. 2009

Strana 3



Rozbor usporiadania schodku rozpočtu za rok 2009 

Vysporiadavaný schodok z hlavnej činnosti:  

Usporiadanie z úverov Štátneho fondu rozvoja bývania: 900 968,05 €        
Bytový dom Košická 5,7,9 235 611,07 €        
Bytový dom Košická 11,13, Lanškrounská 3 665 356,98 €        

Usporiadanie z rezervného fondu: Skut. použitie
Použitie rez. fondu schválené počas roka: 3 104 344,00 €    Kód rozpočtu Uzn. MsZ 1 954 418,51 €     
Príprava žiadostí o dotácie 246 465,00 €       Prvok 1.2.3 217/2008 17 499,51 €         
Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta 34 000,00 €         Prvok 3.4.3 107/2009 34 000,00 €         
Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta 110 000,00 €       Prvok 3.4.3 212/2009 46 823,54 €         
Výstavba a rekonštrukcia ciest 319 989,00 €       Prvok 7.1.1 217/2008 319 989,00 €        
Výstavba a rekonštrukcia ciest 169 011,00 €       Prvok 7.1.1 107/2009 68 668,38 €         
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov 60 413,00 €         Prvok 7.1.2 217/2008 53 469,09 €         
Výstavba a rekonštrukcia parkovísk 72 363,00 €         Prvok 7.1.3 217/2008 48 396,07 €         
Výstavba a rekonštrukcia parkovísk 75 000,00 €         Prvok 7.1.3 107/2009 -  €                    
Výstavba svetelnej križovatky pri Bille 59 749,00 €         Projekt 7.1.4 217/2008 -  €                    
Centrum voľného času 3 491,00 €           Prvok 9.3.1 38/2009 -  €                    
ZUŠ A. Cígera 33 921,00 €         Prvok 9.4.1 38/2009 33 921,00 €         
Podpora vysokých škôl na území mesta 1 660,00 €           Prvok 9.6 38/2009 1 660,00 €           
Mestský športový klub OZ 6 970,00 €           Prvok 10.3 38/2009 6 697,16 €           
Futbalový štadión 25 500,00 €         Prvok 10.4.1 107/2009 25 500,00 €         
Zimný štadión 929 430,00 €       Prvok 10.4.3 217/2008 929 430,00 €        
Zimný štadión 92 784,00 €         Prvok 10.4.3 107/2009 92 784,00 €         
Hokejbalové ihrisko 160 127,00 €       Prvok 10.4.4* 107/2009 147 567,14 €        
Športová viacúčelová hala 335 191,00 €       Prvok 10.4.5 217/2008 45 118,93 €         
Iné športoviská pri futb. štadióne 2 82 985,00 €         Prvok 10.4.6 217/2008 21 792,00 €         
Iné športoviská pri futb. štadióne 2 25 500,00 €-         Prvok 10.4.6 107/2009 -  €                    
Mestské lesy 244 407,00 €       Podprog 12.2 217/2008 -  €                    
Nový cintorín 66 388,00 €         Prvok 12.8.2** 217/2008 61 102,69 €         
* Hokejbalové ihrisko bolo odčlenené do samostatného prvku 10.4.7
** Nový cintrorín bol preradený pod podprogram 12.7

Z dôvodu nižšieho plnenia kapitálových príjmov (napr. kapitálové výdavky na ZŠ Nižná brána boli uhradené, ale 
príjem z dotácie nebol realizovaný, nižšie plnenie z predaja pozemkov) je potrebné doplni ť použitie rezervného
fondu na použitie vybraných kapitálových výdavkov:

340 949,72 €        
39 363,60 €         

301 586,12 €        

Usporiadanie z rezervného fondu spolu: 2 295 368,23 €  

Usporiadanie z fondu rozvoja bývania: Skut. použitie
Použitie fondu rozv. bývania schválené počas roka:35 590,66 €         Kód rozpočtu Uzn. MsZ 35 590,66 €         
Výstavba nájomných bytov 35 590,66 €      Podprog.14.1 218/2008 35 590,66 €         

-  €                        

Vypracoval 23.4. 2010 Ing. Miroslav Karpiš

Použitie rez. fondu schválené pri schvalovaní záver. účtu:
Rozširovanie verejného osvetlenia
ZŠ Nižná brána s jedálňou a ŠKD

Kód rozpočtu
Prvok 5.4.1
Prvok 9.2.3

3 231 926,94 €          
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Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok 
 

POZNÁMKY k individuálnej účtovnej závierke k 31.12. 2009  
 
 

Čl. I. 
Všeobecné údaje 

 
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky:  

Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok. 
Dátum vzniku: 1.7. 1973, IČO: 326 283. 
Počet obyvateľov k 1.1. 2009: 16 995. 
Účtovná závierka: riadna - § 16 zákona o účtovníctve. 

2. Informácie o činnosti účtovnej jednotky: 
Mesto Kežmarok vykonáva úlohy na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení a štatútu Mesta Kežmarok. 

3. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky: 
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta. 
Priemerný počet zamestnancov: 130, z toho riadiacich 11. 
Organizačné členenie: 

- primátor mesta 
- mestské zastupiteľstvo 
- mestská polícia 
- mestský úrad 

o  prednosta 
o  oddelenie organizačno-správne 
o  oddelenie ekonomické 
o  odd. územného plánu, živ. prostredia a stavebného poriadku 
o  oddelenia majetkovoprávne a správy majetku 
o  oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
o  oddelenie sociálnych vecí 

§ Denný stacionár - Korytnačka 
o  oddelenie školstva 

4. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: 
 

Príspevkové organizácie mesta 

Názov IČO Predmet činnosti 
Správa telových. zariadení 35528915 správa telových. zariadení 
Mestské kultúrne stredisko 00352179 správa kultúr. zariadení 

 
Rozpočtové organizácie mesta 

Názov IČO Predmet činnosti 
ZUŠ A. Cígera 36159026 zákl. umelecké vzdelanie 
ZUŠ Fischera 37945670 zákl. umelecké vzdelanie 
Centrum voľného času 37938096 voľnočasové aktivity detí 

a mládeže 
Domov dôchodcov 00691852 starostlivosť o dôchodcov 
MŠ Severná 37874152 predškolská výchova 



MŠ Možiarska 37874136 predškolská výchova 
MŠ Kuzmányho 37874179 predškolská výchova 
MŠ Cintorínska 37874161 predškolská výchova 
ZŠ Hradné nám. 36158976 základné vzdelanie 
ZŠ Fischera 36158968 základné vzdelanie 
ZŠ Nižná brána 37874268 základné vzdelanie 

 
Iné spoločnosti, v ktorých má mesto majetkovú účasť 

Názov spoločnosti IČO Predmet činnosti 
Zákl. imanie 

v eurách 
Podiel 

mesta na 
ZI 

Technické služby s.r.o. 31718329 zber a zvoz kom. odpadu 6 639,00 100% 
Spravbytherm s.r.o. 36690856 správa byt. a nebyt. priestorov, 

tepelné hospodárstvo 
66 387,84 100% 

Kežmarok Invest, s.r.o. 36517011 správa priemyselnej zóny 6 638,78 100% 
SKI PARK Mestský hokejový 
klub Kežmarok, s.r.o. 

36657662 hokejový klub 1 228 776,00 43,24 % 

Tatranská odpadová 
spoločnosť s.r.o., Žakovce 

36450332 skladovanie kom. odpadu 16 596,96 8% 

Podtatranská vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

36485250 vlastníctvo vodovodov 
a kanalizácií 

53 976 200,01 4,64% 

Nemocnica Dr. Vojtecha 
Alexandra v Kežmarku n.o. 

37886436 poskytovanie zdrav. 
starostlivosti 

- 100% 

 
 

Čl. II. 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

 
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude 

nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 
2. Zmeny účtovných zásad a metód v priebehu účtovného obdobia neboli. Významná 

zmena však bola uskutočnená k 1.1. 2009 z dôvodu zmeny meny zo slovenských 
korún na euro. Všetky položky súvahy boli prepočítané konverzným kurzom 1 euro = 
30,1260 Sk. Rozdiely, ktoré vznikli pri zaokrúhlení na novú menu, boli zaúčtované do 
kurzových rozdielov. Významné kurzové rozdiely sa nevyskytli.   

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek: 
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný: - v obstarávacej cene, 
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou: - nebol, 
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný: - v obstarávacej cene, 
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou: - nebol, 
e) dlhodobý hmotný majetok získaný darovaním alebo delimitáciou: - nebol, 
f) dlhodobý finančný majetok: - v obstarávacej cene, majetok v správe 

Privatbanky, a.s. bol k 31.12. 2009 precenený na reálne ceny podľa údajov 
z Privatbanky, a.s., 

g) zásoby nakupované: - v obstarávacej cene, 
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: - neboli, 
i) zásoby získané darovaním alebo delimitáciou: - neboli, 
j) pohľadávky: - menovitou hodnotou, 
k) krátkodobý finančný majetok: - v obstarávacej cene, 



l) časové rozlíšenie na strane aktív: - menovitou hodnotou, 
m) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: - menovitou hodnotou, 
n) časové rozlíšenie na strane pasív: - menovitou hodnotou, 
o) deriváty: - neboli, 
p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: - nebolo, 
q) majetok obstaraný z transferov: - v obstarávacej cene 
r) finančný a operatívny leasing: - menovitou hodnotou. 

4. Obstarávacia cena: cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. 
5. Odpisový plán podľa : Doba odpisovania a sadzby odpisov sú odvedené od Zákona č. 

595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, použité je rovnomerné 
odpisovanie. Výnimkou sú bytové domy, ktoré sú zaradené na 30 rokov, použité je 
rovnomerné odpisovanie.  

6. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku: neboli použité. 
7. Zásady pre vykazovanie transferov: v menovitej hodnote transferu. 
8. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na slovenskú menu: kurzom ECB 

 
 

Čl. III. 
Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát 

 
 
A  Neobežný majetok 
 
(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok v eurách 
 



a) prehľad o pohybe obstarávacích cien - Mesto Kežmarok
Účet 1.1.2009 prírastok (+) úbytok (-) presun (+/-) 31.12.2009
013 310 972,95 0,00 0,01 0,00 310 972,94
014 1 659,70 0,00 0,00 0,00 1 659,70
019 39 476,43 0,00 0,00 0,00 39 476,43
021 23 154 185,84 212 060,32 465 376,23 0,00 22 900 869,93
022 2 864 071,65 14 641,37 132 090,37 0,00 2 746 622,65
023 194 115,39 19 080,99 100 778,74 0,00 112 417,64
025 7 972 880,10 0,00 3 090 054,00 0,00 4 882 826,10
029 31 247,39 0,00 0,00 0,00 31 247,39
031 17 603 981,25 358 351,23 213 851,87 0,00 17 748 480,61
032 3 602,45 0,00 42,16 0,00 3 560,29
041 286 723,00 123 760,00 410 483,00 0,00 0,00
042 2 068 873,82 4 164 596,53 572 976,98 0,00 5 660 493,37
052 0,00 331 943,18 284 806,13 0,00 47 137,05

SPOLU 54 531 789,97 5 224 433,62 5 270 459,49 0,00 54 485 764,10

aa) prehľad o pohybe oprávok a opravných položiek - Mesto Kežmarok
Účet 1.1.2009 prírastok (+) úbytok (-) presun (+/-) 31.12.2009
073 169 065,90 37 260,06 0,00 0,00 206 325,96
074 885,35 335,89 0,00 0,00 1 221,24
079 10 691,56 19 745,45 0,00 0,00 30 437,01
081 9 134 422,75 1 394 607,56 465 376,23 0,00 10 063 654,08
082 1 988 443,14 156 684,42 132 090,37 0,00 2 013 037,19
083 147 004,02 39 827,10 100 778,74 0,00 86 052,38
089 26 067,38 5 180,01 0,00 0,00 31 247,39
094 113 966,89 18 839,99 298,75 0,00 132 508,13

SPOLU 11 590 546,99 1 672 480,48 698 544,09 0,00 12 564 483,38

aaa) prehľad o pohybe zostatkových hodnôt - Mesto Kežmarok
Účet 1.1.2009 31.12.2009
013 141 907,05 104 646,98
014 774,35 438,46
019 28 784,87 9 039,42
021 14 019 763,09 12 837 215,85
022 875 628,51 733 585,46
023 47 111,37 26 365,26
025 7 972 880,10 4 882 826,10
029 5 180,01 0,00
031 17 603 981,25 17 748 480,61
032 3 602,45 3 560,29
042 1 954 906,93 5 527 985,24
052 0,00 47 137,05

SPOLU 42 654 519,98 41 921 280,72
Z dôvodu prechodu z meny slovenskej koruny na menu euro boli namiesto hodnôt 
k 31.12. 2008 použité hodnoty k 1.1. 2009. 
 
b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku: 
          Poistné sumy 
Hnuteľný majetok : 
- Hospodársky objekt Mlynčeky (k.ú. Tatr.Lomnica)       16 596,55 € 
- Budova MsÚ - súbor strojov a stroj. zariadení       81 931,12 € 
  - hnuteľné veci (združený živel)     243 652,86 € 



  - hnuteľné veci (pre prípad ukradnutia)      50 000,00 € 
     -  odpratávacie náklady (združený živel)         15 000,00 € 
  -  Peniaze v trezore (združený živel a pre prípad ukradnutia) 3 300,00 € 
- ZSŠaS, Garbiarska 15            10 365,47 € 
 
Nehnuteľný majetok:  
- Hospodársky objekt Mlynčeky (k.ú. Tat. Lomnica) - združené poistenie 
  a Technické služby - adm.budovy - združené poistenie  
      poistná suma spolu:     777 029,00 € 
- Technické služby - garáže - živelná a ostatná udalosť      269 236,00 € 
- Fut. štadión- trávnik - živelná a ostatná udalosť         19 916,00 € 
- Fut. štadión-budova - živelná a ostatná udalosť       274 447,00 € 
- Umelecká škola, Slavkovská ul. - živelná a ostatná udalosť     686 881,00 € 
- Lekáreň na námestí -  združený živel        282 148,00 € 
- Objekt-Hl.nám.č.48 - budova ČSOB - proti živelným neb.                  46 139,00 € 
- Budova MsÚ – združené poistenie         952 061,00 € 
- Bytový dom Weilburská 1,3 – združený živel       876 211,00 € 
- Bytový dom Weilburská 5,7 – združené poistenie       847 000,00 € 
- Bytový dom Košická 11,13,15 – združené poistenie   1 003 434,50 €  
- Súhrnné poistenie budov (Zvonica, Športová hala, 2 hájovne, budovy 
   SAD, Základná škola JUH, Dom smútku, Hosp. objekt -  Nový cintorín) 3 875 847,34 € 
 
c) Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom: nebolo uskutočnené. 
 

d) Opis a hodnota majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky: Majetok je zložený prevažne 
z pozemkov, budov, inžinierskych stavieb a lesných porastov. Celková hodnota majetku vo 
vlastníctve Mesta Kežmarok je 54 461 499,07. 
 

e) Opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo: Majetok 
obstaraný formou finančného prenájmu – Mazda B-Fighter v hodnote 24 265,03 eur, 
 

f) Opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému 
nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku: 
- zvýšenie pri obstaraní investície „Protipovodňová ochrana rieky Poprad“ z dôvodu, že 
túto stavbu realizuje Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý bude aj vlastníkom stavby, 
- zníženie pri obstaraní investície „PD garáže na ul. gen. Štefánika“ z dôvodu, že projekt 
bol Mestom Kežmarok zrealizovaný 
 

(2) Dlhodobý finančný majetok majetok v eurách 
 
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majektu - Mesto Kežmarok
Účet 1.1.2009 prírastok (+) úbytok (-) presun (+/ -) 31.12.2009
061 3 096 793,47 199 164,38 0,00 0,00 3 295 957,85
062 531 102,70 0,30 0,00 0,00 531 103,00
069 3 416 038,14 5 413,79 498 049,25 0,00 2 923 402,68
096 -356 834,63 -1 178 882,47 0,00 0,00 -1 535 717,10

SPOLU 6 687 099,68 -974 304,00 498 049,25 0,00 5 214 746,43
 



b) Opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému
majetku: 
- zvýšenie pri majetkovej účasti v spoločnosti Kežmarok Invest z dôvodu nízkeho využitia 
priemyselnej zóny investormi, 
- zvýšenie pri majetkovej účasti v spoločnosti SKI PARK MHK Kežmarok, s.r.o. z dôvodu 
zostúpenia klubu z extraligy do nižšej súťaže. 
 

(3) Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach 
 

Názov spoločnosti 
Právna 
forma 

Zákl. imanie 
v eurách 

Podiel 
mesta na 

ZI 

Podiel 
mesta na 
hlas. pr. 

Hodnota 
vlastného 

imania 1.1. 2009 

Hodnota 
vlastného imania 

31.12. 2009 

Technické služby s.r.o. s.r.o. 6 639,00 100% 100% 217 719 nezistené 
Spravbytherm s.r.o. s.r.o. 66 387,84 100% 100% 220 828 nezistené 
Kežmarok Invest, s.r.o. s.r.o. 6 638,78 100% 100% 2 644 394 nezistené 
SKI PARK Mestský hokejový 
klub Kežmarok, s.r.o. 

s.r.o. 1 228 776,00 43,24 % 43,24 % 190 234 nezistené 

Tatranská odpadová 
spoločnosť s.r.o., Žakovce 

s.r.o. 16 596,96 8% 2,6% 1 268 937 nezistené 

Podtatranská vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

a.s. 53 976 200,01 4,64% 4,64% 76 027 817 nezistené 

Dexia banka Slovensko a.s. a.s. 64 906 082,00 0,03% 0,03% 86 828 714 nezistené 

SPOLU  120 207 320,59   167 398 643  

 

Názov spoločnosti 
Hodnota 

v účtovníctve 
1.1. 2009 

Hodnota 
v účtovníctve 
31.12. 2009 

Technické služby s.r.o. 105 025,56 105 025,78 
Spravbytherm s.r.o. 66 387,84 66 388,00 
Kežmarok Invest, s.r.o. 2 826 462,19 3 025 626,19 
SKI PARK Mestský hokejový 
klub Kežmarok, s.r.o. 

531 102,70 531 103,00 

Tatranská odpadová 
spoločnosť s.r.o., Žakovce 

10 770,97 10 770,97 

Podtatranská vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

2 504 779,92 2 509 860,99 

Dexia banka Slovensko a.s. 21 907,99 21 945,00 

SPOLU 6 066 437,17 6 270 719,93 



 
(4) Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný 

dlhodobý finančný majetok 
 

a) dlhové cenné papiere 

Názov emitenta 
Druh 

cen. pap. 
Mena Výnos v 

% 
Dátum 

splatnosti 
Hodnota k 1.1. 

2009 
Hodnota k 31.12. 

2009 

Unibanka, a.s. Dlhopis € 1,06 %* 25.5. 2015 211 323,62 193 291,12 
Privatbanka, a.s. Dlhopis € 0,97 %* 7.12. 2011 51 891,12 51 448,19 
Privatbanka, a.s. Dlhopis € 1,62 %* 3.9.2010 49 772,07 49 771,31 
B.O.F. Leasing, a.s. Dlhopis € 2,19 %* 21.8.2011 133 115,14 86315,00 
SPOLU     446 101,95 380 825,62 

*pohyblivý výnos závislý na vývoji na medzibankovom trhu 
 

b) dlhodobé pôžičky Mesto Kežmarok neposkytlo, eviduje len finančné výpomoci na 
účtoch 271 a 274. 
 

c) popis významných položiek ostatného dlhodobého finančného majetku: všetky 
investície do dlhových cenných papierov sú realizované prostredníctvom Privatbanky, 
a.s. do dlhopisov slovenských bánk a leasingovej spoločnosti 
 
 

B    Obežný majetok 
 
(1) Zásoby 
 

a) k zásobám neboli tvorené opravné položky 
b) na zásoby nebolo zriadené záložné právo ani nebolo obmedzené právo nakladať s nimi 
c) zásoby neboli poistené 

 
(2) Pohľadávky 
 

a) Opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy: 
Účet Názov účtu Suma 
311 Odberatelia 16 722,80 
314 Poskytnuté prevádzkové preddavky 3 924,21 
318 Pohľadávky voči rozpočtovým príjmom nedaňovým 723 801,97 
319 Pohľadávky voči rozpočtovým príjmom daňovým 101 330,00 
335 Pohľadávky voči zamestnancom 2 610,47 
343 Daň z pridanej hodnoty 1 538,29 
378 Iné pohľadávky      169 578,91 
 SPOLU   1 019 506,65 
 



b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam: 
Pohľadávka Hodnota 

k 1.1. 2009 
Tvorba Zníženie Zrušenie Hodnota k 

31.12. 2009 
Pohľadávky voči 
rozpočtovým príjmom 
nedaňovým 

75 001,27 2 279,05 0,00 20 415,54 56 864,78 

Pohľadávky voči 
rozpočtovým príjmom 
daňovým 

74 751,33 81 857,15 0,00 74 751,33 81 857,15 

SPOLU 149 752,60 84 136,20 0,00 95 166,87 138 721,93 
 

c) Pohľadávky podľa lehoty splatnosti: 
 Hodnota k 1.1. 

2009 
Hodnota 
k 31.12 2009 

Pohľadávky v lehote splatnosti Nesledované 190 109,30 
Pohľadávky po lehote splatnosti Nesledované 829 397,33 
SPOLU 890 194,52 1 019 506,65 
 

d) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti: 
 Hodnota k 1.1. 

2009 
Hodnota k 31.12 
2009 

Pohľadávky so zost. dobou splatnosti do 1 roka 890 194,52   1 019 506,65 
Pohľadávky so zost. dobou spl. od 1 roka do 5 rokov 0,00 0,00 
Pohľadávky so zost. dobou spl. dlhšou ako 5 rokov 0,00 0,00 
SPOLU 890 194,52   1 019 506,65 

  
 
(3) Finančný majetok 
 

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku: 
- krátkodobý finančný majetok je tvorený hlavne bankovými účtami vrátane 

termínovaných vkladov v slovenských bankách 
 
(4) Poskytnuté finančné výpomoci 
Dlžník Úrok Mena Splatnosť Hodnota 

k 1.1. 2009 
Hodnota 
k 31.12 2009 

Spravbytherm, s.r.o. 0% € 31.12. 2011  282 148,31   282 148,31  
Spravbytherm, s.r.o. 0% €                  -     107 600,00  
Kežmarok Invest, s.r.o. 0% € 7.3. 2010    49 259,78     49 259,78  
Kežmarok Invest, s.r.o. 0% € do predaja 

plynovodu 
   81 358,29     81 358,29  

Kežmarok Invest, s.r.o. 0% € 31.1. 2011    31 534,22     31 534,22  
Kežmarok Invest, s.r.o. 0% € 31.12. 2001    29 874,53     29 874,53  
SPOLU     474 175,13   581 775,13  
*v evidencii na účte 274 je poskytnutá finančná výpomoc voči IF Gerlach „v likvidácii“ vo výške 
13 669,26 € z roku  1994,  ktorá je nevymožiteľná 
 
(5) Časové rozlíšenie 



 Časové rozlíšenie je tvorené nákladmi budúcich období, ktoré sa skladá prevažne 
z nákladov na poistenie na nasledujúci rok. 
 

Čl. IV 
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 
A    Vlastné imanie 
 
Prehľad o pohybe vlastného imania 
Názov položky Hodnota 

k 1.1. 2009 
Tvorba Zníženie Zrušenie Hodnota k 

31.12. 2009 
Oceňovacie 
rozdiely 
z precenenia 
majetku 

-  9 535,06                    -         24 818,67  -  10 318,39  -  24 035,34  

Nevysporiadaný 
výsledok hosp. 
min. rokov 

  48 519 252,14   4 127 233,15                   -      3 289 073,50   49 357 411,79  

Výsledok hosp. 
za účt. obdobie 

    4 127 233,15                   -    2 089 901,00     4 127 233,15  -  2 089 901,00  

SPOLU   52 636 950,23   4 127 233,15   2 114 719,67     7 405 988,26   47 243 475,45  
 
B    Záväzky 
 
(1) Rezervy 
 
Vývoj rezerv 
 

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 332 358,43 346 491,05  332 358,43 346 491,05 2010 

Mzdy za dovolenku vrátane 
sociálneho zabezpečenia 

113 490,40 67 479,00  113 490,40 67 479,00 2010 

Náklady na zostavenie, overenie, 
zverejnenie účtovnej závierky 
a výročnej správy týkajúcej sa 
vykazovaného obdobia 

1 659,70 3 485,67  1 659,70 3 485,67 2010 

Spolu 447 508,53 417 455,72  447 508,53 417 455,72 2010 

 
(2) Záväzky podľa doby splatnosti 
 

a) Záväzky podľa doby splatnosti 
 Hodnota k 1.1. 

2009 
Hodnota k 31.12. 
2009 

Záväzky v lehote splatnosti Nesledované 230 758,18 
Záväzky po lehote splatnosti Nesledované 291 731,82 
SPOLU 502 800,00 522 490,00 
 

Položka rezerv Výška 
k 1.1.2009 

Tvorba 
+ 

Zníženie 
- 

Zrušenie 
- 

Výška 
k 31.12.2009 

Predpokla-
daný rok 
použitia 
rezerv 



b) Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti: 
 Hodnota k 1.1. 

2009 
Hodnota k 31.12. 
2009 

Záväzky so zost. dobou splatnosti do 1 roka 502 800,00  522 490,00 
Záväzky so zost. dobou spl. od 1 roka do 5 rokov 0,00 0,00 
Záväzky so zost. dobou spl. dlhšou ako 5 rokov 0,00 0,00 
SPOLU 502 800,00  522 490,00 
 
 
(3) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci 
 

a) Dlhodobé úvery vrátane úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania: 
Charakter bankového úveru Mena Úrok Splatnosť Stav k 31.12.2009 Stav k 1.1.2009 
Úver na výstavbu byt. domu 
Košická 10 € 6,00% 15.4.2020        107 815,59           114 575,79    
Úver na výstavbu byt. domu 
Košická 12 € 3,90% 15.7.2032        425 049,75           435 805,02    
Úver na výstavbu byt. domu 
Košická 1,3 € 1,00% 15.8.2035        530 667,85           548 714,03    
Úver na výstavbu byt. domu 
Weilburská 1,3 € 1,00% 15.9.2036        636 420,02           657 069,08    
Úver na dofinancovanie výstavby 
Weilburská 1,3 € * 20.2.2037          92 819,87             95 560,66    
Úver na výstavbu byt. domu 
Weilburská 5,7 € 1,00% 15.12.2037        524 249,61           540 210,18    
Úver na výstavbu byt. domu 
Košická 5,7,9 € 1,00% 15.7.2038        846 259,82           871 522,35    
Úver na výstavbu byt. domu 
Košická 11,13, Lanškounská 3 € 1,00% 15.8.2039        994 136,99                        -      
S P O L U           4 157 419,50        3 263 457,11    

* pohyblivý úrok 3M EURIBOR+0.27% p.a. 
 
 Krátkodobé úvery Mesto Kežmarok neeviduje. 
 

b) Popis zabezpečenia dlhodobých úverov: 
Charakter bankového úveru spôsob ručenia hodnota ručenia 
Úver na výstavbu byt. domu Košická 10 Byt. dom Košická 10        561 511,12     
Úver na výstavbu byt. domu Košická 12 Byt. dom Košická 12     1 033 610,40     
Úver na výstavbu byt. domu Košická 1,3 Byt. dom Košická 1,3     1 078 557,89     
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 1,3 Byt. dom Weilburská 1,3     1 094 299,24     
Úver na dofinancovanie výstavby Weilburská 1,3 biankozmenka          92 819,87     
Úver na výstavbu byt. domu Weilburská 5,7 Byt. dom Weilburská 5,7        874 050,01     
Úver na výstavbu byt. domu Košická 5,7,9 Byt. dom Košická 5,7,9     1 081 740,26     
Úver na výstavbu byt. domu Košická 11,13, 
Lanškounská 3 biankozmenka     1 003 434,50     
S P O L U       6 820 023,29     

 
c) Dlhopisy Mesto Kežmarok neemitovalo. 
d) Finančné výpomoci Mesto Kežmarok neprijalo. 

 
 
 
 



 
(4) Časové rozlíšenie 

- časové rozlíšenie je tvorené len účtom 384 Výnosy budúcich období 
 

Čl. V 
Informácie o výnosoch a nákladoch 

 
(1) Výnosy 
 
 
 
 
 

a) tržby za vlastné výkony a tovar 274 774 €, 
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0 €, 
c) aktivácia 0 €, 
d) daňové výnosy a colné výnosy 5 673 351 €, 
e) finančné výnosy 4 349 593 €, 
f) mimoriadne výnosy 5 206 €, 
g) výnosy z transferov 1 212 986 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Náklady 
 
 
 
 
 

a) spotrebované nákupy 319 808 €, 
b) služby 2 203 159 €, 
c) osobné náklady 1 634 478 €, 
d) dane a poplatky 7 924 €, 
e) ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 203 994 €, 
f) odpisy, rezervy a opravné položky 2 902 806 €, 
g) finančné náklady 4 280 242 €, 
h) mimoriadne náklady 0 €, 
i) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 3 913 784 €. 

 
Čl. VI 

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy  
 

(1) Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 
       



Popis zostatku účtu 351 
/pohľadávka/ 

Stav 
pohľadávky 
k 1.1.2009 

V bežnom 
účtovnom období 

prijaté odvody 
príjmov 

minulých 
účtovných 

období 
 
- 

Odvody 
príjmov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

zúčtované do 
výnosov 

+ 

Uhradené 
odvody 
príjmov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

 
- 

Stav 
pohľadávky 

k 31.12.2009 
z dôvodu 

neprijatých 
odvodov 
príjmov 

Domov Dôchodcov Kežmarok 0,00 0,00 8,74 0,00 8,74 

Mš Kuzmányho Kežmarok 0,00 506,77 506,77 506,77 0,00 

Mš Cintorínska Kežmarok 0,00 33,00 33,00 33 0,00 

Mš Možiarska Kežmarok 0,00 128,22 128,22 128,22 0,00 

Spolu 0,00 667,99 676,73 667,99 8,74 

 
 

(2) Zúčtovanie prijatých transferov v členení  podľa jednotlivých položiek súvahy 
 

Názov zostatku  
v členení podľa 
štruktúry súvahy 

/riadky súvahy 134 až 
139/ 

Stav 
záväzku 

k 1.1.2009 

Druh 
transferu 
/bežný, 

kapitálový/ 

Príjem 
bežného/ 

kapitálového 
transferu 

 
+ 

Zúčtovanie 
do výnosov 

bežného 
účtovného 
obdobia 

- 

Zúčtovanie 
do výnosov 
budúcich 
období 

/účet 384/ 
- 

Stav 
záväzku 

k 31.12.2009 
z dôvodu 
prijatých 

transferov 
Ostatné zúčtovanie 
rozpočtu obce 
a vyššieho územného 
celku (357) 

0,00 Bežný 5 977 933,03 5 647 999,41 329 933,62 0,00 

Ostatné zúčtovanie 
rozpočtu obce 
a vyššieho územného 
celku (357) 

0,00 Kapitálový 213 813,97 22 600,00 191 213,97 0,00 

Zúčtovanie transferu 
medzi subjektami 
verejnej správy (359) 

0,00 Bežný 263 933,00 262 636,00 1297,00 0,00 

Spolu  0,00  6 455 680,00 5 933 235,41 522 444,59 0,00 

 
(3) Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení  podľa jednotlivých položiek súvahy 



 

 

 

 

 

Čl. VII 
Informácie o údajoch na podsúvahvých účtoch 

 

Názov zostatku  
v členení podľa 
štruktúry súvahy 

/riadky súvahy 042 
až 047/ 

Stav 
pohľadávky 
k 1.1.2009 
z dôvodu 

poskytnutých 
transferov 

Druh 
transferu 
/bežný, 

kapitálový/ 

Poskytnutie 
bežného/ 

kapitálového 
transferu 

+ 

Zúčtovanie 
transferu 

poskytnutého 
v bežnom 
účtovnom 
období do 
nákladov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

- 

Zúčtovanie 
transferu 

poskytnutého 
v minulých 
účtovných 

obdobiach do 
nákladov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

- 

Stav 
pohľadávky 
k 31.12.2009 

z dôvodu 
poskytnutých 

transferov 

Zúčtovanie 
transferov rozpočtu 
obce a vyššieho 
územného celku 
(355) 

3 993 281,49 Kapitálový 271 263,27 340 329,91 0,00 3 924 214,85 

Zúčtovanie 
transferov rozpočtu 
obce a vyššieho 
územného celku 
(355) 

        0,00 Bežný       23,62 0,00 0,00       23,62 

Zúčtovanie transferu 
medzi subjektami 
verejnej správy 
(359) 

        0,00 Bežný 263 932,87 263 932,87  0,00        0,00 

Spolu  3 993 281,49 xxx 535 219,76 604262,78 0,00 3 924 238,47 

 
 (1) Deriváty 
 - neboli účtované  
 
(2) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 

- majetok ani záväzky nie sú zabezpečované derivátmi 
 
(3) Ďalšie informácie - majetok zachytený  na podsúvahovom účte:  

a) drobný dlhodobý hmotný majetok od 50 € do 1 700 € evidovaný v podsúvahovej 
evidencií na účte 771: 411 213,59 € 

b) Na účte 772 sú evidované biankozmenky uvedené v časti IV.B. (3) b) poznámok, 
vystavené za účelom záložného práva voči bankám a záväzky z ručenia voči tretím 
osobám. 
Záväzky z ručenia voči tretím osobám sú nasledovné: 

 
  Názov ručenia Výška ručenia 



1. Technické služby, s.r.o Kežmarok 295 346 €
  Voči: Recyklačný fond - poskytnutie prostriedkov z Rec. fondu   
  Ručenie Vyhlásením o ručení zo dňa 17.12. 2004   
2. Technické služby, s.r.o Kežmarok 20 159 €
  Voči: Recyklačný fond - poskytnutie prostriedkov z Rec. fondu   
  Ručenie Vyhlásením o ručení zo dňa 25.10. 2006   
 SPOLU 315 505 €

 
c) Na účte 773 je evidovaný drobný dlhodobý nehmotný majetok od 50 € do 2 400 € 

v celkovej výške 34 485,28 €. 
 

d) Na účte 774 sú evidované nedobytné pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške   
18 788,14 €. 

 
e) Na účte 775 sú evidované pokutové bloky a bloky WC vo výške 18 978,85 €. 
 
f) Na účte 776 sú evidované knihy vo výške 625,75 €. 
 
g) Na účte 777 je evidovaný majetok vypožičaný Mestom Kežmarok vo výške 32 159,95 

€. 
 

Čl. VIII 
Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 
 

(1) Iné aktíva a iné pasíva 
 

a) Iné aktíva: 
-  

 
b) Iné pasíva: 
- otvorené súdne spory: 
- 8/00/MK Barvy a laky – o 67.676,66 Sk, list MÚ  

- 17/00/MK BUČINA Zvolen – 59.850,- Sk 

- 30/01/MK Krajské riaditeľstvo PZ – o zapl. 26.256,- Sk 

- 14/02/MK JUDr. Menšík Fr. a Magdaléna – o nahradenie vyhlásenia vôle odporcu 

- 23/02/Mk        Michal Pichnarčík – o uložennie povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu 

- 18/02/MK Scholcová Dana a Viliam - o urč. neplat. stanov. výšky nájmu 

- 5/03/MK NATALKA , s.r.o. v Kežmarku – o určenie vlastníckeho práva vydržaním   

- 17/04/MK PharmDr. Pavel Šimko, Nám. sv. Egídia č. 3003/102, Poprad  c/a 

 1. Nemocnica s poliklinikou, Kežmarok, 2. Mesto Kežmarok – o zapl. 115.415,60 Sk s prísl.  

- 18/04/MK PharmDr. Pavel Šimko, Nám. sv. Egídia č. 3003/102, Poprad  c/a 

 1. Nemocnica s poliklinikou, Kežmarok, 2. Mesto Kežmarok – o zapl. 110.046,- Sk s prísl. 

- 19/04/MK  PharmDr. Pavel Šimko, Nám. sv. Egídia č. 3003/102, Poprad  c/a 

 1. Nemocnica s poliklinikou, Kežmarok, 2. Mesto Kežmarok - o zapl. 75.056,- Sk s prísl. 

- 25/04/MK PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. NsP, 2. MK – o zapl. 85.580,10 Sk s prísl. 

- 26/04/MK PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. NsP, 2. MK – o zapl. 415.778,83 Sk s prísl. 

- 27/04/MK PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. NsP, 2. MK – o zapl. 233.196,20 Sk s prísl. 

- 28/04/MK PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. NsP, 2. MK – o zapl. 183.700,- Sk s prísl. 



- 29/04/MK PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. NsP, 2. MK – o zapl. 329.753,80 Sk s prísl. 

- 30/04/MK PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. NsP, 2. MK – o zapl. 180.056,55 Sk s prísl. 

- 31/04/MK PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. NsP, 2. MK – o zapl. 115.721,40 Sk s prísl. 

- 33/04/MK PharmDr. Pavel Šimko c/a 1. NsP, 2. MK – o zapl. 118.617,- Sk s prísl. 

- 13/06/MK PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. 912.126,- Sk s prísl. 

- 14/06/MK PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. 314.808,63 Sk s prísl. 

- 19/07/MK PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. 10.314.000,- Sk s prísl. – goodwill 

- 50/07/MK Karol Hennel – o uzavretie zmluvy o prevode bytu 

- 2/08/MK PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. 40.000,- Sk s prísl. 

- 3/08/MK PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. 45.000,- Sk s prísl. 

- 4/08/MK PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. 24.000,- Sk s prísl. 

- 5/08/MK PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. 24.000,- Sk s prísl. 

- 6/08/MK PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. 24.000,- Sk s prísl.  

- 7/08/MK PharmDr. Pavel Šimko c/a Mesto Kežmarok – o zapl. 13.800,- Sk s prísl. 

- 15/08/MK Kuba Marián – o zapl. 3.181.326,- Sk 

- 77/08/MK PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. 176.848,- Sk s prísl. 

- 85/08/MK PharmDr. Pavel Šimko – o zapl. 373.024,- Sk s prísl. 

- 122/08/MK PharmDr. Pavel Šimko – vylúčenie vecí z exekúcie 

- 128/08/MK PharmDr. Pavel Šimko – o náhradu škody 106.624,- Sk s prísl. 

- 58/09/MK mal. Kristína Fedorová – o zaplatenie 96.594,30 € s prísl. 

- Súdny spor o určenie vlastnícke práva k budove základnej školy na sídlisku JUH – obstarávacia 

cena budovy je 2 174 718,24 € 

 
 
 
 
 
 
 

Čl. IX 
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch  

účtovnej jednotky a spriaznených osôb 
  

(1) Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej 
jednotky a spriaznených osôb 

       
Druh obchodu Hodnoty obchodu 

Kúpa  1 326 095,34 

Poskytnutie služby     99 598,63 

Zmluvy o obchodnom zastúpení 0,00 

Licenčné zmluvy 0,00 

Transfery 0,00 

Know-how 0,00 

Úvery, pôžičky, výpomoci   124 600,00 

Záruky  0,00 



Iné obchody  0,00 

 
 

Čl. X 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

 
Príjmy bežného rozpočtu 

Zdroj Názov Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.20009 

111 Zo štátneho rozpočtu 4 090 653.00 4 424 824.00 3 756 344.87 
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC 7 280 534.00 6 502 774.00 6 645 066.61 

45 Dotácie poskytnuté zo 
štátneho fondu 

9 958.00 
 

9 958.00 
 

0.00 
 

71 Iné zdroje 0.00 3 000.00 3 000.00 
72 Vybrané mimorozpočtové 

prostriedky a 
ostatné nerozpočtované 
príjmy 

1 660.00 
 

1 660.00 
 

0.00 
 

 SPOLU 11 382 805.00 10 942 216.00 10 404 411.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výdavky bežného rozpočtu  

Program Zdroj Názov výdavku Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.20009 

1 41 Plánovanie, manažment a kontrola 134 036.00 86 401.00 92 112.34 
1 71 Plánovanie, manažment a kontrola 0.00 3 000.00 3 494.84 
2 41 Propagácia a marketing 194 717.00 193 469.00 191 540.79 
3 41 Interné služby 211 877.00 195 131.00 163 441.90 
4 111 Služby občanom 140 111.00 136 791.00 151 151.09 
4 41 Služby občanom 22 240.00 22 004.00 20 245.10 
5 41 Bezpečnosť, právo a poriadok 506 108.00 436 758.00 452 287.70 
6 41 Odpadové hospodárstvo 707 362.00 703 692.00 710 623.60 
7 41 Komunikácie 382 394.00 313 098.00 313 092.01 
8 41 Doprava 27 883.00 49 053.00 49 051.32 
9 111 Vzdelávanie 428 368.00 384 479.00 357 093.98 
9 41 Vzdelávanie 1 826.00 1 296.00 871.00 
10 111 Šport 0.00 0.00 157.74 
10 41 Šport 711 048.00 607 140.00 593 871.50 
11 41 Kultúra 255 858.00 244 055.00 242 933.33 
11 71 Kultúra 9 958.00 9 251.00 9 251.00 
12 41 Prostredie pre život 1 112 661.00 1 148 917.00 228 628.77 



13 111 Sociálne služby 396 568.00 380 869.00 406 912.75 
13 41 Sociálne služby 263 161.00 251 889.00 273 361.88 
13 71 Sociálne služby 3 651.00 3 392.00 3 392.00 
14 111 Bývanie 16 265.00 15 765.00 14 710.09 
14 41 Bývanie 117 739.00 155 664.00 188 914.98 
15 41 Zdravotníctvo 257 453.00 331 790.00 340 347.34 
16 111 Administratíva 972 349.00 964 366.00 947 010.76 
16 41 Administratíva 969 461.00 936 478.00 908 884.46 
  SPOLU 6 606 821.00 6 398 789.00 5 500 837.17 

 
Príjmy kapitálového rozpočtu 

Zdroj Názov Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.20009 

111 Zo štátneho rozpočtu 623 800.00 1 688 089.00 218 461.12 
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC 16 597.00 16 597.00 59.66 
43 Zdroje z predaja majetku 1 450 863.00 1 453 295.00 215 681.03 
 SPOLU 2 091 260.00 3 157 981.00 434 201.81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výdavky kapitálového rozpočtu 

Program Zdroj Názov výdavku Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2009 

1 41 Plánovanie, manažment a kontrola 246 465.00 246 465.00 2 780.82 
1 71 Plánovanie, manažment a kontrola 0.00 0.00 14 718.69 
3 41 Interné služby 245 336.00 295 822.00 80 823.54 
5 41 Bezpečnosť, právo a poriadok 16 099.00 45 293.00 45 723.93 
6 41 Odpadové hospodárstvo 12 614.00 0.00 0.00 
7 41 Komunikácie 512 514.00 788 195.00 489 772.18 
9 111 Vzdelávanie 0.00 1 043 349.00 1 774.07 
9 41 Vzdelávanie 0.00 74 586.00 314 144.83 
10 41 Šport 1 514 717.00 1 706 239.00 1 323 101.95 
11 41 Kultúra 29 542.00 29 542.00 26 504.69 
12 41 Prostredie pre život 310 795.00 244 408.00 61 102.69 
13 41 Sociálne služby 1 660.00 1 660.00 0.00 
14 111 Bývanie 1 204 940.00 1 204 940.00 1 097 766.31 
14 41 Bývanie 149 372.00 109 372.00 196 562.21 
15 41 Zdravotníctvo 0.00 9 500.00 9 501.89 
16 41 Administratíva 8 298.00 8 298.00 0.00 
  SPOLU 4 298 823.00 5 915 247.00 3 665 028.16 



 

 

Čl. XI 
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 
 

Do dátumu vypracovania týchto poznámok nenastali žiadne významné skutočnosti.  
 
 
 
 
Spracoval: Ing. Karpiš Miroslav  
Kežmarok, 30.01.2010 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Ing. Igor Šajtlava 
                                                                                  primátor mesta 



Hospodárenie príspevkových organizácií: 
 
Príspevkové organizácie mesta Kežmarok ukončili rok 2009 s nasledovnými výsledkami 
hospodárenia: 
 
Mestské kultúrne stredisko                23 466,64 € 
  - v tom EĽRO                18 103,88 €  
Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:               3 166,50 € 
 
 
Hospodárenie spoločností ovládaných mestom a spoločností s podstatným 
vplyvom mesta (po zdanení):  
 
Tatranský podnik MP š.p. Kežmarok „v likvidácii“ - podiel 100%: 71 416 eur 
Technické služby s.r.o. Kežmarok – podiel 100%:               23 237 eur 
Kežmarok Invest, s.r.o. – podiel 100%:            - 192 621 eur 
Spravbytherm s.r.o. – podiel 100%:                 115 234 eur 
 
 
Hospodárenie iných spoločností s významnou majetkovou účasťou mesta 
(po zdanení):  
 
SKI PARK Mestský hokejový klub Kežmarok, s.r.o. – podiel 43,24% na ZI:       -165 860 eur 
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce – podiel 8% na ZI:  269 617 eur 
 
 
Hospodárenie iných organizácií (po zdanení):  
 
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.:             -626 382 eur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesto Kežmarok

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za rok 2009 - v €

Vlastné bežné príjmy rozpočtových organizácií

Staroba: schválený upravený plnenie % plnenia
Domov dôchodcov 252 606 252 606 260 473,44 103,11
Školstvo - prenesené kompetencie
ZŠ Hradné námestie 4 614 5 114 6 980,20 136,49
ZŠ ul. Dr. D. Fischera 4 647 11 547 12 149,66 105,22
ZŠ Nižná Brána 5 079 5 079 5 804,10 114,28
S p o l u  školstvo - pren. komp. 14 340 21 740 24 933,96 114,69
Školstvo - originálne kompetencie
ŠKD ul. Dr. D. Fischera 7 967 6 817 6 799,00 99,74
ŠKD Nižná Brána 5 477 5 477 4 804,00 87,71
ŠKD Hradné námestie 3 983 4 463 4 494,00 100,69
ŠSZČ Hradné námestie 2 490 2 140 2 140,00 100,00
ŠSZČ Nižná brána 6 971 6 971 6 629,69 95,10
ŠJ ul. Dr. D. Fischera 38 007 35 407 36 546,73 103,22
ŠJ Nižná Brána 16 497 16 497 16 607,71 100,67
MŠ + ŠJ  Kuzmányho 14 605 19 495 20 821,00 106,80
MŠ + ŠJ Cintorínska 8 265 18 115 17 449,00 96,32
MŠ + ŠJ Možiarska 7 900 7 400 8 004,00 108,16
MŠ + ŠJ Severná 5 643 7 500 6 991,00 93,21
Centrum voľného času 10 954 10 954 44 551,85 406,72
ZUŠ A. Cígera 19 551 19 551 18 512,39 94,69
ZUŠ, ul. Dr. Fischera 2 11 220 10 765 10 822,26 100,53
S p o l u  školstvo - orig. komp. 159 530 171 552 205 172,63 119,60
S p o l u  rozpočtové organizácie 426 476 445 898 490 580,03 110,02

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Staroba: schválený upravený plnenie % plnenia
Domov dôchodcov - osobné výdavky 480 648 489 657 489 168,20 99,90
Domov dôchodcov - vecné výdavky 368 021 368 954 377 534,03 102,33
S p o l u  staroba 848 669 858 611 866 702,23 100,94
Školstvo - prenesené kompetencie
ZŠ Hradné námestie - osobné výdavky 474 162 481 474 480 468,51 99,79
ZŠ Hradné námestie - vecné výdavky 106 930 112 010 110 544,78 98,69
ZŠ Hradné námestie - nenormatívne dotácie 0 40 958,07
ZŠ ul. Dr. D. Fischera - osobné výdavky 731 732 748 749 774 931,22 103,50
ZŠ ul. Dr. D. Fischera - vecné výdavky 178 213 187 122 159 681,61 85,34
ZŠ ul. Dr. D. Fischera -  nenormatívne dotácie 0 38 875,58
ZŠ Nižná Brána - osobné výdavky 559 212 560 931 569 931,25 101,60
ZŠ Nižná Brána - vecné výdavky 167 038 318 054 294 582,25 92,62
ZŠ Nižná Brána -  nenormatívne dotácie 0 34 681,34
S p o l u  školstvo - pren. komp. 2 217 287,00 2 408 340 2 504 654,61 104,00
Školstvo - originálne kompetencie
ŠJ ul. Dr. D. Fischera - osobné výdavky 80 163 72 339 75 918,50 104,95
ŠJ ul. Dr. D. Fischera - vecné výdavky 17 825 20 978 18 538,23 88,37
ŠJ Nižná Brána - osobné výdavky 51 716 45 055 55 055,00 122,20
ŠJ Nižná Brána - vecné výdavky 11 485 22 509 26 462,71 117,57
ŠJ Hradné námestie - vecné výdavky 2 324 2 320 2 320,00 100,00
ŠKD Hradné námestie - osobné výdavky 25 122 23 972 25 679,02 107,12
ŠKD Hradné námestie - vecné výdavky 9 566 8 672 8 615,98 99,35



Mesto Kežmarok

ŠKD ul. Dr. D. Fischera - osobné výdavky 37 397 36 000 35 329,94 98,14
ŠKD ul. Dr. D. Fischera - vecné výdavky 16 278 11 462 12 114,06 105,69
ŠKD Nižná Brána - osobné výdavky 34 112 37 595 37 594,40 100,00
ŠKD Nižná Brána - vecné výdavky 13 057 5 900 5 227,00 88,59
ŠSZČ Hradné námestie-osobné výdavky 26 289 25 830 24 054,07 93,12
ŠSZČ Hradné námestie-vecné výdavky 8 332 7 345 11 580,33 157,66
ŠSZČ Nižná brána-osobné výdavky 74 116 10 500 10 500,00 100,00
ŠSZČ Nižná brána-vecné výdavky 23 441 63 979 63 637,69 99,47
MŠ + ŠJ Kuzmányho - osobné výdavky 235 982 249 799 245 783,00 98,39
MŠ + ŠJ Kuzmányho - vecné výdavky 67 045 50 938 54 440,00 106,88
MŠ + ŠJ Kuzmányho - nenormatívne dot. 7 094 7 094,00 100,00
MŠ + ŠJ Cintorínska - osobné výdavky 156 489 162 818 162 235,00 99,64
MŠ + ŠJ Cintorínska - vecné výdavky 43 040 47 382 44 126,00 93,13
MŠ + ŠJ Cintorínska - nenormatívne dot. 6 692 6 692,00 100,00
MŠ + ŠJ Možiarska - osobné výdavky 137 586 134 718 134 410,00 99,77
MŠ + ŠJ Možiarska - vecné výdavky 38 475 39 265 38 172,00 97,22
MŠ + ŠJ Možiarska - nenormatívne dotácie 4 356 4 356,00 100,00
MŠ + ŠJ Severná - osobné výdavky 113 007 117 112 116 079,00 99,12
MŠ + ŠJ Severná - vecné výdavky 30 756 32 616 31 068,00 95,25
MŠ + ŠJ Severná - nenormatívne dotácie 4 850 4 850,00 100,00
Centrum voľného času - osobné výdavky 98 254 90 956 87 460,63 96,16
Centrum voľného času - vecné výdavky 73 359 78 161 116 325,27 148,83
Centrum voľného času - nenormatívne dot. 5 684,00
ZUŠ A. Cígera - osobné výdavky 236 416 234 632 234 632,00 100,00
ZUŠ A. Cígera - vecné výdavky 72 088 41 540 40 101,39 96,54
ZUŠ A.Cígera- nenormatívne dot. 1 792,00
ZUŠ, ul. Dr. Fischera 2 - osobné výdavky 136 363 115 695 115 695,00 100,00
ZUŠ, ul. Dr. Fischera 2 - vecné výdavky 41 523 49 770 49 812,52 100,09
Rezerva - školstvo-originálne kompetencie 109 606 131 342 0,00
S p o l u  školstvo - orig. komp. 2 021 212 1 994 192 1 913 434,74 95,95
S p o l u  rozpočtové organizácie 5 087 168 5 261 143 5 284 791,58 100,45

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Staroba: schválený upravený plnenie % plnenia
Domov dôchodcov 39 833 39 833 39 581,65 99,37
Školstvo - prenesené kompetencie
ZŠ Hradné námestie 8 790 8 787,75 99,97
ZŠ ul. Dr. D. Fischera
ZŠ Nižná Brána

S p o l u  školstvo - pren. komp. 8 790 8 787,75 99,97
Školstvo - originálne kompetencie
MŠ+ŠJ Kuzmányho 5 000 4 998,00 99,96
Centrum voľného času 3 491 0,00 0,00
ZUŠ A. Cígera 88 851 85 042,37 95,71
ZUŠ, ul. Dr. Fischera 2

S p o l u  školstvo - orig. komp. 413 961 97 342 90 040,37 92,50
S p o l u  rozpočtové organizácie 453 794 145 965 138 409,77 94,82

V Kežmarku, dňa 13. 04. 2010
Vypracovala : Bc. Kušmíreková I., Semanová B.



Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia mesta: 
 
 Schodok hospodárenia roku 2009:             - 3 260 414,98 € 
 Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo 
 možné použiť z roku 2008 v nasledujúcom roku (+)                41 742,74 € 
 Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2009, 
 ktoré je možné použiť v nasledujúcom roku (-)              13 254,70 € 
 
 Schodok hospodárenia roku 2009 na vysporiadanie:    - 3 231 926,94 € 

 Usporiadanie: 
a) usporiadanie z úverov Štátneho fondu rozvoja bývania:       900 968,05 € 
b) usporiadanie z rezervného fondu realizované počas roka 2009*:   1 954 418,51 € 
c) usporiadanie z rezervného fondu:          340 949,72 € 
d) usporiadanie z fondu rozvoja bývania realizované počas roka 2009*:   35 590,66 € 

*Počas roka 2009 bolo schválené použitie rezervného fondu uzneseniami MsZ č. 
217/2008, 38/2009, 107/2009 a 212/2009 v celkovej výške 3 104 344 eur. 
Skutočné použitie bolo realizované vo výške 1 954 418,51 eur, rozdiel vo výške 
1 149 925,49 eur ostáva v rezervnom fonde. Použitie fondu rozvoja bývania 
schválené uznesením MsZ č. 218/2008 bolo realizované v plnej výške. 
 
Účtovný výsledok hospodárenia roku 2009 z hlavnej činnosti:   - 2 072 375,97 € 

 Usporiadanie: 
a) prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov:   2 072 375,97 € 

 
 Schodok z vedľajšieho hospodárenia za rok 2009:             - 17 524,32 € 

 Usporiadanie: 
a) usporiadanie z rezervného fondu vedľajšieho hospodárenia:        17 524,32 € 

 
 
Návrh na vysporiadanie výsledkov hospodárenia prísp. organizácií: 
 
Mestské kultúrne stredisko:     

Prebytok hospodárenia roku 2009:             23 466,64 € 
 Spôsob úhrady schodku: 

a) prevod do rezervného fondu      23 466,64 € 
 
MsKS nemá žiadne nevysporiadané straty z minulých rokov. 
 

Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:  
Prebytok hospodárenia roku 2009:             3 166,50 € 

 Rozdelenie: 
b) prevod do rezervného fondu      3 166,50 € 

 
STZ nemá žiadne nevysporiadané straty z minulých rokov. 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 
 

 
Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
 
Predkladá  ( názov oddelenia )   Ekonomické oddelenie   

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 13.5. 2010 
 
 
 
 
 

K bodu programu 6 
 
 

Názov materiálu Inventarizácia Mesta Kežmarok a jeho prísp. a rozp. 
organizácií za rok 2009 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
1. Dôvodovú správu 
2. Návrh na uznesenie 
3. Prílohy – súhrnné zoznamy inventarizácie jednotlivých 
subjektov 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Miroslav Karpiš  
  
 

Materiál prerokovaný  Na zasadnutí MsR                   dňa 4.5. 2010 
 
V komisii financií, správy mestského majetku a LH 
dňa 3.5. 2010 
 

Počet strán  
 

23 

Podpis  
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 

Dôvodová správa 
 

Stanovisko hlavnej inventarizačnej komisie Mesta Kežmarok (HIK) zo dňa 8.3. 
2010: 
 

a) HIK berie na vedomie výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov Mesta Kežmarok a jeho nasledovných príspevkových a rozpočtových 
organizácií za rok 2009 uvedených v samostatných tabuľkových prehľadoch: 

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

b) HIK berie na vedomie vysporiadanie inventarizačných rozdielov Mesta Kežmarok podľa 
predloženého zoznamu. 

c) HIK berie na vedomie vzniknutý rozdiel Základnej školy, Hradné námestie 38, ktorý 
vznikol preradením majetku z drobného dlhodobého majetku do majetku operatívno-
technickej evidencie. 

d) HIK berie na vedomie vysporiadanie inventarizačného rozdielu Základnej školy, Nižná 
brána 8 vo výške 0,01 € na účte 357 – zúčtovanie bežných transferov ŠR. 

e) HIK berie na vedomie vysporiadanie inventarizačného rozdielu Základnej umeleckej 
školy A. Cígera dodatočným zaradením drobného dlhodobého hmotného majetku. 

f) HIK berie na vedomie informáciu o tom, že v žiadnej inej z príspevkových 
a rozpočtových organizácií Mesta Kežmarok nebol zistený žiaden inventarizačný rozdiel. 

 
 

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 
 

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva berie na vedomie 
výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vrátane vysporiadania 
inventarizačných rozdielov Mesta Kežmarok a jeho nasledovných príspevkových a rozpočtových 
organizácií za rok 2009: 

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



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 

- Centrum voľného času 
- Domov dôchodcov 

 
 
Stanovisko Mestskej rady: 
 
Mestská rada v Kežmarku odporúča predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vrátane vysporiadania 
inventarizačných rozdielov Mesta Kežmarok a jeho nasledovných príspevkových a rozpočtových 
organizácií za rok 2009: 

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

 
 
Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie výsledky inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vrátane vysporiadania 
inventarizačných rozdielov Mesta Kežmarok a jeho nasledovných príspevkových 
a rozpočtových organizácií za rok 2009: 

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

 
 



Inventarizovaná položka A/

P

Stav k 1.1. 2009 Prírastky 2009      

*

Úbytky 2009       

*

Skutočný stav      

**

Účtovný stav     

**

Prírastky 

XII/2009 ***

Úbytky 

XII/2009 ***

Účtovný stav k 

31.12. 2009 ***

Inventarizačný 

rozdiel
013 - Softvér A 310 972,95 -0,01 0,00 310 972,94 310 972,94 0,00
014 - Oceniteľné práva A 1 659,70 0,00 0,00 1 659,70 1 659,70 0,00
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok A 39 476,43 0,00 0,00 39 476,43 39 476,43 0,00
021 - Stavby A 23 154 185,84 212 060,32 465 376,23 22 900 869,93 22 900 869,93 0,00
022 - Samostatné hnuteľné veci A 2 864 071,62 14 641,37 128 974,29 2 749 738,70 2 749 738,70 0,00 3 116,08 2 746 622,62 0,00
023 - Dopravné prostriedky A 194 115,39 19 080,99 100 778,74 112 417,64 112 417,64 0,00
025 - Pestovateľské celky trvalých porastov A 7 972 880,10 0,00 3 090 054,00 4 882 826,10 4 882 826,10 0,00
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok A 31 247,39 0,01 0,00 31 247,40 31 247,40 0,00
031 - Pozemky A 17 603 981,25 358 351,23 213 851,87 17 748 480,48 17 748 480,61 -0,13
032 - Umelecké diela a zbierky A 3 602,45 0,00 42,16 3 560,29 3 560,29 0,00
042 - Obstaranie dlhodob. hmotného majetku A 2 068 873,82 4 164 596,53 572 976,98 5 660 493,37 5 660 493,37 0,00
043 - Obstaranie dlhodob. finančného majetku A 0,00 204 540,78 204 540,78 0,00 0,00 0,00
052 - Posk. preddavky na dlhodob. hmot. maj. A 0,00 331 943,18 284 806,13 47 137,05 47 137,05 0,00
061 - Podielové CP a podiely - dcérska účt. j. A 3 096 793,47 199 164,38 0,00 3 295 957,85 3 295 957,85 0,00
062 - Podielové CP a podiely - podstatný vplyv A 531 102,70 0,30 0,00 531 103,00 531 103,00 0,00
069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok A 3 416 038,14 5 413,79 498 049,25 2 923 402,68 2 923 402,68 0,00
073 - Oprávky k softvéru A -169 065,90 0,00 37 260,06 -206 325,96 -206 325,96 0,00
074 - Oprávky k oceniteľným právam A -885,35 0,00 335,89 -1 221,24 -1 221,24 0,00
079 - Oprávky k ost. dlhod. nehm. majetku A -10 691,56 0,00 19 745,45 -30 437,01 -30 437,01 0,00
081 - Oprávky k stavbám A -9 134 422,75 465 376,23 1 394 607,56 -10 063 654,08 -10 063 654,08 0,00
082 - Oprávky k samost. hnuteľným veciam A -1 988 443,14 132 090,37 156 684,42 -2 013 037,19 -2 013 037,19 0,00
083 - Oprávky k dopravným prostriedkom A -147 004,02 100 778,74 39 827,10 -86 052,38 -86 052,38 0,00
089 - Oprávky k ostatnému DHM A -26 067,38 0,00 5 180,02 -31 247,40 -31 247,40 0,00
094 - Opr. položka k nedokončenému DHM A -113 966,89 298,75 18 839,99 -132 508,13 -132 508,13 0,00
096 - Opr. položka k dlhodobému fin. majetku A -356 834,63 0,00 1 178 882,47 -1 535 717,10 -1 535 717,10 0,00
112 - Materiál na sklade A 1 141,38 28 222,09 28 673,28 652,45 690,19 -37,74
211 - Pokladnica A 0,00 407 176,37 407 176,37 0,00 0,00 0,00
213 - Ceniny A 2 729,59 78 298,00 79 849,10 1 178,49 1 178,49 0,00

Súhrnný zoznam inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2009

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok
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Inventarizovaná položka A/

P

Stav k 1.1. 2009 Prírastky 2009      

*

Úbytky 2009       

*

Skutočný stav      

**

Účtovný stav     

**

Prírastky 

XII/2009 ***

Úbytky 

XII/2009 ***

Účtovný stav k 

31.12. 2009 ***

Inventarizačný 

rozdiel

Súhrnný zoznam inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2009

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

221 - Bankové účty A 2 386 992,99 75 160 125,50 73 793 554,41 3 753 564,08 3 753 564,08 0,00
256 - Dlhové cenné papiere so spl. do 1 roka A 3 743 653,92 0,00 3 743 653,92 0,00 0,00 0,00
261 - Peniaze na ceste A 0,00 58 449 024,08 58 449 024,08 0,00 0,00 0,00
271 - Posk. návr. fin. výpomoci v kons. celku A 474 175,13 124 600,00 17 000,00 581 775,13 581 775,13 0,00
274 - Posk. návr. fin. výpomoci podn. subj. A 13 669,26 0,00 0,00 13 669,26 13 669,26 0,00
291 - Opr. položky ku krátkodobému fin. maj. A -13 669,26 0,00 0,00 -13 669,26 -13 669,26 0,00
311 - Odberatelia A 11 814,60 252 537,13 247 628,93 13 204,75 16 722,80 -3 518,05
314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky A 7 224,42 2 754,95 6 055,16 3 924,21 3 924,21 0,00
318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov A 722 436,74 1 845 600,14 1 844 234,91 712 987,21 723 801,97 -10 814,76
319 - Pohľadávky z daňových príjmov A 89 750,94 522 305,18 510 726,12 101 330,00 101 330,00 0,00
321 - Dodávatelia P 91 985,47 6 799 274,15 6 507 197,68 384 061,94 384 061,94 0,00
323 - Krátkodobé rezervy P 447 508,53 417 455,72 447 508,53 417 455,72 417 455,72 0,00
324 - Prijaté preddavky P 14 692,04 0,00 14 692,04 0,00 0,00 0,00
325 - Ostatné záväzky P 0,00 52 061,08 51 826,07 235,01 235,01 0,00
326 - Nevyfakturované dodávky P 0,00 13 009,69 13 009,69 0,00 0,00 0,00
331 - Zamestnanci P 65 145,22 1 188 585,53 1 176 717,05 77 013,70 77 013,70 0,00
333 -Ostatné záväzky voči zamestnancom P 0,00 8 811,64 8 811,64 0,00 0,00 0,00
335 - Pohľadávky voči zamestnancom A 19,92 63 626,88 61 036,33 2 610,47 2 610,47 0,00
336 - Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. poistenia P 40 688,31 547 001,59 538 668,44 49 021,46 49 021,46 0,00
342 - Ostatné priame dane P 6 858,59 88 806,10 87 133,25 8 531,44 8 531,44 0,00
343 - Daň z pridanej hodnoty P -30 379,94 164 955,19 136 113,54 -1 538,29 -1 538,29 0,00
351 - Zúčt. odvodov príjmov RO do rozp. zriaď. A 0,00 676,73 667,99 8,74 8,74 0,00
354 - Zúčtovanie z financovania z rozp. obce A 0,00 667,99 667,99 0,00 0,00 0,00
355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce A 3 993 281,49 271 286,89 340 329,91 3 924 238,47 3 924 238,47 0,00
357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce A 0,00 4 037 135,65 4 037 135,65 0,00 0,00 0,00
359 - Zúčt. transferov medzi subj. ver. správy A 0,00 263 932,87 263 932,87 0,00 0,00 0,00
367 - Záväzky z upísaných nespl. cen. pap. P 265 551,35 199 164,00 464 715,35 0,00 0,00 0,00
372 - Transfery a ost. zúčt. mimo ver. správy A 0,00 69 534,57 69 534,57 0,00 0,00 0,00
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Inventarizovaná položka A/

P

Stav k 1.1. 2009 Prírastky 2009      

*

Úbytky 2009       

*

Skutočný stav      

**

Účtovný stav     

**

Prírastky 

XII/2009 ***

Úbytky 

XII/2009 ***

Účtovný stav k 

31.12. 2009 ***

Inventarizačný 

rozdiel

Súhrnný zoznam inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2009

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

378 - Iné pohľadávky A 28 583,41 4 442 070,10 4 301 074,60 169 578,91 169 578,91 0,00
379 - Iné záväzky P 17 879,51 346 999,35 361 253,05 3 625,81 3 625,81 0,00
381 - Náklady budúcich období A 6 308,30 114 345,40 109 950,06 10 703,64 10 703,64 0,00
384 - Výnosy budúcich období P 3 720 405,99 569 162,75 497 634,63 3 791 934,11 3 791 934,11 0,00
391 - Opr. položka k pohľadávkam A -149 752,60 95 166,87 84 136,20 -138 721,93 -138 721,93 0,00
414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia P -9 535,06 10 318,39 24 818,67 -24 035,34 -24 035,34 0,00
428 - Nevysp. výsledok hosp. min. rokov P 48 519 252,14 4 099 690,46 3 261 530,81 49 357 411,79 49 357 411,79 0,00
431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní P 4 127 233,15 99,76 4 127 332,91 0,00 0,00 0,00
461 - Bankové úvery P 95 560,66 0,00 2 740,79 92 819,87 92 819,87 0,00
472 - Záväzky zo sociálneho fondu P 4 191,90 12 619,82 10 738,77 6 072,95 6 072,95 0,00
474 - Záväzky z nájmu P 13 458,84 2 119,60 8 758,71 6 819,73 6 819,73 0,00
475 - Dlhodobé prijaté preddavky P 101 586,67 1 533,56 2 927,70 100 192,53 100 192,53 0,00
479 - Ostatné dlhodobé záväzky P 3 167 896,45 1 046 545,01 106 731,32 4 107 710,14 4 107 710,14 0,00
771 - Drobný dlhodobý hmotný majetok 414 032,89 14 912,53 22 552,55 406 392,87 406 392,87 5 042,79 222,07 411 213,59 0,00
772 - Zmenky a ručenie za tretie osoby 1 845 010,20 1 096 254,37 1 529 504,76 1 411 759,81 1 411 759,81 0,00
773 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 29 934,96 312,00 592,60 29 654,36 29 654,36 4 830,92 0,00 34 485,28 0,00
774 - Odpísané pohľadávky z daň. príjmov 18 788,14 0,00 0,00 18 788,14 18 788,14 0,00
775 - Bloky mesta 5 167,86 31 000,36 17 189,37 18 978,85 18 978,85 0,00
776 - Podniková knižnica 625,75 0,00 0,00 625,75 625,75 0,00

Poznámky:
A/P - položka aktív (majetku) alebo pasív (záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov), účtovné skupiny od účtu 771 sú podsúvahovými položkami (vedú sa formou operatívnej evidencie)
* Pri inventarizácii uskutočnenej k 31.12. 2009 sú prírastky a úbytky za celý rok, pri inventarizácii uskutočnenej k 30.11. 2009 za obdobie I-XI/2009
** Skutočné a účtovné stavy k dátumu inventarizácie
*** vyplnené iba pri inventarizácii uskutočnenej k 30.11. 2009
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                                                                                                                                                                                Súhrnný zoznam inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok  2009
                                                                                                                                                                    Organizácia: Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

Stav Prírastky              Úbytky Prevody Účtovný stav k Inventar.

k 1.1.2009 2009 2009 / + /  / - / 31.12.2009 rozdiely
1.                                    2.                  3.                 4.                 5.            6.                  7.                 8.               9.

1.      A 013 - Software 6 717,45                      564,18                          -      - 7 281,63                 7 281,63    -
2.      A 018 - Drobný neh.dlhodobý majetok 1 844,75                          0,01                          -      - 1 844,76                 1 844,76    -
3.      A 021 - Budovy, haly a stavby 362 931,28               2 256,85                       0,02    - 365 188,11             365 188,11    -
4.      A 022 - Stroje,prístr.,zariadenia,inventár 134 838,49               7 234,87                2 599,18    - 139 474,18             139 474,18    -
5.      A 028 - Drobný hmot.dlhodobý majetok 93 712,74                            -                  4 178,91    - 89 533,83               89 533,83             -
6. A 031 -  Pozemky 875,74                                 -                         0,02    - 875,72                    875,72    -
7.      A 073 - Oprávky                                                       2 095,20                      624,75                          -      - 2 719,95                 2 719,95    -
8.      A 078 - Oprávky 1 359,29                              -                            -      - 1 359,29                 1 359,29    -
9.      A 081 - Oprávky 354 507,34               1 326,58                          -      - 355 833,92             355 833,92    -
10.   A 082 - Oprávky 102 618,85               3 916,44                2 599,18    - 103 936,11             103 936,11    -
11.    A 088 - Oprávky 90 955,66             -                  4 178,60    - 86 777,06               86 777,06    -
12.    A 112 - Materiál na sklade -                                        -                            -      - 0,00                            -      -
13.    P 221 - Bankové účty 42 923,70             505 509,42            480 633,11    - 67 800,01               67 800,01    -
14.     P 211 - Pokladňa 35,82                    205 603,48            205 218,24    - 421,06                    421,06    -
15.    P 213 - Ceniny -                           19 297,00              19 297,00    - 0,00                            -      -
16.    A 261 - Peniaze na ceste -                         197 583,98            197 583,98    - 0,00                            -      -
17. A 311 - Odberatelia 1 335,26                 22 212,39              19 703,19    - 3 844,46                 3 844,46    -
18.   A 314 - Poskyt.prevádz.preddavky -                                782,90                   782,90    - 0,00                            -      -
19. A 315 - Ostatné pohľadávky 2 281,63                              -                     298,75    - 1 982,88                 1 982,88    -
20.    P 321 - Dodávatelia 7 769,83               239 374,60            237 163,75    - 9 980,68                 9 980,68    -
21.    P 325 - Ostatné záväzky 382,65                    13 710,69              13 875,76    - 217,58                    217,58    -
22. P 331 - Záväzky voči zamestnanc. 3 440,30               213 753,13            212 482,02    - 4 711,41                 4 711,41    -
23. P 336 - Záväzky voči soc.zabezpeč. 3 426,71                 45 240,26              46 324,35    - 2 342,62                 2 342,62    -
24. P 342 - Daňové záväzky 1 248,26                 18 935,91              19 206,43    - 977,74                    977,74    -
25. P 354 - Zúčtovanie z financií MsÚ -                         243 163,00            243 163,00    - 0,00                            -      -
26. P 355 - Zúčtovanie transferov kapit. 17 676,86                 9 626,00                3 997,02    - 23 305,84               23 305,84    -
27. P 357 - Ostatné zúčtovanie-VÚC -                             1 595,00                1 595,00    - 0,00                            -      -
28. P 379 - Iné záväzky 0,01                             327,30                   327,31    0,00                            -      -
29. A 381 - Náklady budúcich období 2 475,04                              -                  2 475,04    - 0,00                            -      -
30. P 384 - Výnosy budúcich období 2 475,04                              -                  2 475,04    - 0,00                            -      -
31. P 421 - Rezervný fond 21 798,59                 2 980,62                3 678,16    - 21 101,05               21 101,05    -
32. P 428 - Nevysporiadaný HV min.rokov 40 476,25                            -                            -      - 40 476,25               40 476,25    -
33. P 431 - Výsledok hospodárenia 697,54                      2 980,62                3 678,16    - 0,00                            -      -
34. P 472 - Sociálny fond 438,60                      1 827,21                1 155,37    - 1 110,44                 1 110,44    -
35. 771 –    Majetok v OTE evidencii 15 420,21                    587,75                   363,22    - 15 644,74               15 644,74    -

114 049,00  nákup  7 295,85      vyrad.  182,55  
dary       861,45   -

37. 771/3 – Majetok stroje,zariadenia 23 010,16                 8 627,40                          -      -           31 637,56                  31 637,56    -

-

1 P.č.   Inventarizovaná položka Skutočný stav 
k 31.12.2009

36. 771/2 – Knižný fond 122 023,75             122 023,75    



38. 771/4 - DNM 3 048,58                      718,33                          -      -             3 766,91                    3 766,91    -



Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, Trhovište 4, 060 01 Kežmarok IČO: 35528915
Súhrnný zoznam inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2009 v €

Inventarizovaná A / S t a v Prírastky Úbytky Skutočný stav Účtovný stav Pr./ Úb. Účtovný stav Inventarizačný
položka P k 1. 1. 2009 za rok 2009 za rok 2009 k 31.12.2009 k 31.12.2009 XII.2009 k 31.12.2009 rozdiel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
013 - Softvér A 1 354,78 0,00 0,00 1 354,78 1 354,78 0,00 
021 - Budovy a haly A 2 353 188,98 417 585,20 148 888,00 2 621 886,18 2 621 886,18 0,00 
022 - Stroje,prístr.a zar. A 217 924,50 3 116,07 0,00 221 040,57 221 040,57 0,00 
023 - Dopravné prostriedky A 13 377,48 0,00 0,00 13 377,48 13 377,48 0,00 
028 - Drobný dlhodobý A 21 429,06 0,00 85,30 21 343,76 21 343,76 0,00 
031 - Pozemky A 56 731,73 0,00 0,00 56 731,73 56 731,73 0,00 
042 - Obstaranie DHIM A 0,00 59 489,62 11 277,14 48 212,48 48 212,48 0,00 
073 - Oprávky k softvéru P 1 354,78 0,00 0,00 1 354,78 1 354,78 0,00 
081 - Oprávky k stavbám P 952 334,63 98 335,71 148 888,00 901 782,34 901 782,34 0,00 
082 - Oprávky k sam.hnut.v. P 97 140,35 19 154,52 0,00 116 294,87 116 294,87 0,00 
083 - Oprávky k dopr.pr. P 0,00 5 016,58 0,00 5 016,58 5 016,58 0,00 
088 - Oprávky k drob.HIM P 21 429,06 0,00 85,30 21 343,76 21 343,76 0,00 
112 - Materiál na sklade A 373,48 3 597,65 3 647,90 323,23 323,23 0,00 
124 - Zvieratá A 66,39 0,00 0,00 66,39 66,39 0,00 
211 - Pokladňa A 6 417,96 113 868,48 109 147,57 11 138,87 11 138,87 0,00 
213 - Ceniny A 9 268,17 13 141,33 18 794,50 3 615,00 3 615,00 0,00 
221 - Bankové účty A 90 331,73 927 018,64 815 466,77 201 883,60 201 883,60 0,00 
311 - Odberatelia A 1 491,93 36 595,49 33 323,25 4 764,17 4 764,17 0,00 
314 - Preddavky A 132,78 16 000,00 16 132,78 0,00 0,00 0,00 
321 - Dodávatelia P 8 802,02 304 516,27 312 524,33 793,96 793,96 0,00 
331 - Záväzky voči zam. P 7 637,16 118 449,91 116 537,79 9 549,28 9 549,28 0,00 
336 - Odvody ZP,SP,ÚP P 4 761,24 54 049,44 54 110,65 4 700,03 4 700,03 0,00 
341 - Daň z príjmov P 1 836,02 1 836,00 3 672,02 0,00 0,00 0,00 
342 - Daňový úrad P 986,26 8 400,21 8 147,96 1 238,51 1 238,51 0,00 
354 - Zúčtov.fin. z rozp. obce P 0,00 509 407,13 509 407,13 0,00 0,00 0,00 
355 - Zúčtovanie tr.rozp.obce P 1 473 680,49 462 367,48 100 141,19 1 835 906,78 1 835 906,78 0,00 
378 - Iné pohľadávky A 0,00 25 906,73 1 909,03 23 997,70 23 997,70 0,00 
379 - Iné záväzky P 0,01 140 307,94 267,20 140 040,75 140 040,75 0,00 
381 - Náklady bud.období A 1 128,46 2 144,92 1 128,46 2 144,92 2 144,92 0,00 
383 - Výdavky bud. období P 5 990,04 0,00 5 990,04 0,00 0,00 0,00 
384 - Výnosy bud.období P 10 663,54 5 006,23 11 241,56 4 428,21 4 428,21 0,00 
421 - Zákonný rezervný fond P 6 033,07 5 288,23 0,00 11 321,30 11 321,30 0,00 
428 - Nevysp. HV min.rokov P 174 617,32 0,00 0,00 174 617,32 174 617,32 0,00 
472 - Záväzky zo soc.fondu P 663,21 1 017,87 1 355,19 325,89 325,89 0,00 
771 - Operat. ev. materiál A 6 084,17 1 723,15 19,88 7 787,44 7 787,44 0,00 
spolu: 5 547 230,80 € 3 353 340,80 € 2 432 188,94 € 6 468 382,66 € 6 468 382,66 € 0,00 €

V Kežmarku, 30.I. 2010 spracovala: Daniela Kruková Schválil: Mgr.Vladimír Janček 



Materská škola, Možiarská 1, Kežmarok

                 Súhrný zoznam inventarizácie  majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2009

účet Inventarizovaná položka A stav Prírastky* Úbytky* Skutočný stav Účtovný stav prírastky*** úbytky*** účtovný stav*** inventarizačný
P k 1.1.2009 2009 2009 ** ** 12/2009 1.12.2009 31.12.2009 rozdiel

021 Budovy A 127 306,26 5716,69 0,00 133 022,95 133 022,95 0,00 0,00 133 022,95 0,00
022 Stroje a prístroje A 9600,75 0,00 0,00 9 600,75 9 600,75 0,00 0,00 9 600,75 0,00
031 Pozemky A 2037,77 0,00 0,00 2 037,77 2 037,77 0,00 0,00 2 037,77 0,00
081 Oprávky k budovám P 127306,26 286,00 0,00 127 592,26 127 592,26 0,00 0,00 0,00 0,00
082 Oprávky k strojom P 2401,91 1602,00 0,00 4 003,91 4 003,91 0,00 0,00 0,00 0,00
112 Sklad- potraviny A 606,12 14976,41 14652,13 930,40 930,40 733,34 1 223,46 440,28 0,00

211.1 Pokladnica MŠ A 0,00 1764,95 1756,31 8,64 8,64 50 58,64 0,00 0,00
211.8 Pokladnica ŠJ A 0,00 3199,14 3199,14 0,00 0,00 115,54 115,54 0,00 0,00
221.1 Depozitný účet A 10380,90 14012,77 10380,90 14 012,77 14 012,77 0,00 0,00 0,00 0,00
221.4 Účet sociálneho fondu A 1140,73 239,80 280,00 1 100,53 1 100,53 0,00 0,00 0,00 0,00
221.8 Bežný účet jedálne A 1159,88 22354,68 20905,07 2 609,49 2 609,49 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Krátkodobé rezervy P 1516,60 7940,88 1516,60 7 940,88 7 940,88 0,00 0,00 0,00 0,00
324 Prijaté stravné rok 2008 P 1428,96 20081,22 18460,41 3 049,77 3 049,77 0,00 0,00 0,00 0,00
331 Zamestnanci P 8878,68 10618,43 11279,29 8 217,82 8 217,82 0,00 0,00 0,00 0,00
336 Odvody do poisťovní P 5126,74 4843,54 5126,74 4 843,54 4 843,54 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Daň zo zo mzdy P 1089,37 1093,73 1249,37 933,73 933,73 0,00 0,00 0,00 0,00
355 Zúčtovanie transférov P 13204,30 0,00 139,00 13 065,30 13 065,30 0,00 0,00 0,00 0,00
379 Zrážky zo mzdy P 20,27 17,68 20,27 17,68 17,68 0,00 0,00 0,00 0,00
381 Náklady budúcich období A 106,00 724,57 0,00 830,57 830,57 0,00 0,00 0,00 0,00
384 Výnosy budúcich období P 128,22 710,77 128,22 710,77 710,77 0,00 0,00 0,00 0,00
472 Socialny fond P 991,27 109,26 0,00 1 100,53 1 100,53 0,00 0,00 0,00 0,00
771 DDHM 33-1700€ 15159,04 0,00 0,00 15 159,04 15 159,04 270,00 0,00 15 429,04 0,00

Poznámky:
A/P-položka aktív (majetku) alebo pasív (záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov), účtovné skupiny od účtu 771 sú podsúvahovými položkami (vedú sa formou operatívnej evidencie)
* Pri inventarizácii uskutočnenej k 31.12.2009 sú prírastky a úbytky za celý rok, pri inventarizácii uskutočnenej k 30.11.2007 za obdobie I - XI / 2009
** Skutočné a účtovné stavy k dátumu inventarizácie
*** Vyplnené iba pri inventarizácii uskutočnenej k 30.11.2009

Kežmarok dňa 19.1.2010 Spracoval:  Mária Ilášová
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Inventarizovaná položka A/

P

Stav k 1.1. 2009 Prírastky 2009      

*

Úbytky 2009       * Skutočný stav      

**

Účtovný stav     

**

Prír./úbyt. XII/2009 

***

Účtovný stav k 

31.12. 2009 ***

Inventariz
ačný 

rozdiel
021 BUDOVY A 905 484,71 4 990,75 910 475,46 910 475,46 910 475,45 0,00
022 STROJE, PRÍSTROJE, ZARIADENIA A 10 883,66 10 883,66 10 883,66 3 797,00 14 680,66 0,00
023 DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY A 5 145,06 5 145,06 5 145,06 5 145,06 0,00
031 POZEMKY A 35 615,42 35 615,42 35 615,42 35 615,42 0,00
081 OPRÁVKY K STAVBÁM -478 561,64 -49 592,00 -528 153,64 -528 153,64 -528 153,64 0,00
082 OPRÁVKY K INVENTÁRU -10 131,08 -607,09 -10 738,17 -10 738,17 -10 738,17 0,00
083 OPRÁVKY K DOPR. PROSTRIEDKU -5 145,06 -5 145,06 -5 145,06 -5 145,06 0,00
211 POKLADNICA 1 A 0,00 17 535,99 17 535,99 0,00 0,00 0,00 0,00
211 POKLADNICA 2 A 0,00 4 250,50 4 250,50 0,00 0,00 0,00 0,00
213 CENINY A 0,00 1 085,70 1 085,70 0,00 0,00 0,00 0,00
221 12 ÚČET SOCIÁLNEHO FONDU A 3 219,78 4 000,11 6 455,71 764,18 764,18 764,18 0,00
221 17 DEPOZIT A 40 228,61 39 294,99 40 228,61 39 294,99 39 294,99 39 294,99 0,00
222 VÝDAVKOVÝ ROZP. ÚČET A 0,00 704 224,00 704 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00
223  PRÍJMOVý ROZP. ÚČET A 0,00 13 614,20 13,614,20 0,00 0,00 0,00 0,00
321 DODÁVATELIA 0,00 136 465,13 136 465,13 0,00 0,00 0,00 0,00
323 REZERVA NA NEVYCER. DOVOLENKY P 13 100,35 20 459,14 13 100,35 20 459,14 20 459,14 20 459,14 0,00
331 MZDY ZAMESTNANCOV P 22 646,99 409 986,03 409 979,39 22 653,63 22 653,63 22 653,63 0,00
336 ODVODY P 14 429,23 189 976,05 190 881,23 13 524,05 13 524,05 13 524,05 0,00
342 OSTATNE PRIAME DANE P 2 777,47 42 766,83 72 834,35 2 709,95 2 709,95 2 709,95 0,00
351ZÚČTOVANIE ODVODOV P 0,00 13 614,20 13 614,20 0,00 0,00 0,00 0,00
354 PRIJATÝ ORIG. TRANSFÉR P 0,00 68 170,50 68 170,50 0,00 0,00 0,00 0,00
355 TRANSFÉR KAPITÁLOVÝ P 463 291,05 8 790,00 50 199,09 421 881,96 421 881,96 421 881,96 0,00
357 TRANSFÉR PRENES. KOMPETENCIE P 0,00 629 331,49 629 330,49 0,00 0,00 0,00 0,00
379 INÉ ZÁVAZKY P 374,93 5 388,12 5 355,69 407,36 407,36 407,36 0,00

771 PODSÚVAHOVÉ ÚČTY - DR.HM.MAJ. 181 130,00 181 130,00 181 130,00 18 386,46/5 177,55 162 572,06 31 766,85

Súhrnný zoznam inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2009
Organizácia: Základná škola, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok



Poznámky:
A/P - položka aktív (majetku) alebo pasív (záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov), účtovné skupiny od účtu ... sú podsúvahovými položkami (vedú sa formou operatívnej evidencie)
* Pri inventarizácii uskutočnenej k 31.12. 2009 sú prírastky a úbytky za celý rok, pri inventarizácii uskutočnenej k 30.11. 2009 za obdobie I-XI/2009
** Skutočné a účtovné stavy k dátumu inventarizácie
*** vyplnené iba pri inventarizácii uskutočnenej k 30.11. 2009

Popis inventarizačných rozdielov a návrh na ich vysporiadanie:

vzniknutý rozdiel bol zapričinený preradním majetku z drobného hmotného majetku do majetku operatívno technickej evidencie -  ide o majetok do 100.- € -, 
spotrebný materiál

Spracoval  Ščigulinská...................



Inventarizovaná položka A/

P

Stav k 1.1. 2009 Prírastky 2009      

*

Úbytky 2009       * Skutočný stav      

**

Účtovný stav     

**

Prír./úbyt. 

XII/2009/ ***

Účtovný stav k 

31.12. 2009 ***

Inventarizačný 

rozdiel
021 - budova, stavby A 1 246 427,58 0,00 0,00 1 246 427,58 1 246 427,58 0,00
022 - stroje, prístroje, zariadenia A 30 912,03 0,00 0,00 30 912,03 30 912,03 0,00
031 - pozemky A 56 065,52 0,00 0,00 56 065,52 56 065,52 0,00
042 - obstaranie dlhodobého hmotného majetku A 7 289,73 23,24 0,00 7 312,97 7 312,97 0,00
081 - oprávky k budovám, stavbám A 530 262,30 63 637,08 0,00 593 899,38 593 899,38 0,00
082 - oprávky k strojom, prístrojom A 8 501,89 6 617,33 0,00 15 119,22 15 119,22 0,00
112 - sklady ŠJ - potraviny A 1 118,53 82 711,69 82 778,64 1 051,58 1 051,58 0,00
221 - bežný účet ŠJ A 5 656,22 87 031,52 86 273,87 6 413,87 6 413,87 0,00
221 - účet SF A 1 893,88 5 358,84 4 788,20 2 464,52 2 464,52 0,00
221 - účet cudzích prostriedkov - darovací A 0,00 14 400,00 1 679,49 12 720,51 12 720,51 0,00
221 - účet cedzích prostriedkov - depozit A 53 906,65 65 934,54 53 906,65 65 934,54 65 934,54 0,00
321 - Dodávatelia P 0,00 532 999,22 471 003,29 61 995,93 61 995,93 0,00
323 - ostatné krátkodobé rezervy P 15 784,41 20 815,08 15 784,41 20 815,08 20 815,08 0,00
324 - prijaté preddavky - ŠJ P 6 774,75 88 537,06 87 846,36 7 465,45 7 465,45 0,00
331 - záväzky voči zamestnancom P 30 611,83 626 144,19 619 305,02 37 451,00 37 451,00 0,00
336 - odvody do poisťovní P 19 005,18 243 715,90 239 865,86 22 855,22 22 855,22 0,00
342 - daň P 3 357,60 39 661,14 38 347,78 4 670,96 4 670,96 0,00
355 - zúčtovanie kapitálových transferov P 801 930,67 23,24 70 254,41 731 699,50 731 699,50 0,00
357 - zúčtovanie bežných transferov ŠR A 0,00 820 379,59 814 452,65 5 926,95 5 926,94 0,01
372 - Transfery mimo VS P 0,00 14 400,00 1 679,49 12 720,51 12 720,51 0,00
379 - iné záväzky P 932,04 14 525,05 14 499,73 957,36 957,36 0,00
381 - náklady budúcich období A 133,92 141,49 133,92 141,49 141,49 0,00
383 - výdavky budúcich období P 10 902,56 14 189,13 10 902,56 14 189,13 14 189,13 0,00
384 - výnosy budúcich období P 153,50 141,49 153,50 141,49 141,49 0,00
472 - záväzky zo SF P 1 893,88 5 153,26 4 582,62 2 464,52 2 464,52 0,00
771 - drobný majetok 149 018,89 14 268,78 77534,03 85 753,64 85 753,64 0,00
778 - drobný majetok 19 502,42 0,00 19 502,42 0,00 0,00 0,00
Popis inventarizačných rozdielov a návrh na ich vysporiadanie:
Chybné účtovaniena účte 357- opravené v r. 2010

* prírastky a úbytky za január až november, pri dokladovej inventarizácii za január až december
** stav ku dňu inventúry Spracoval: Rušínová Martina
*** pri fyzickej inventúre prírastky a stav k 31. 12. 2009

Súhrnný zoznam inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2009
Organizácia: Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok



Inventarizovaná položka A/

P

Stav k 1.1. 2009 Prírastky 2009      

*

Úbytky 2009       * Skutočný stav      

**

Účtovný stav     

**

Inventarizačný 

rozdiel
021-budova A 174 536,08 0,00 0,00 174 536,08 174 536,08 0,00
022-prístr.zariadenia A 4 225,59 0,00 0,00 4 225,59 4 225,59 0,00
031-pozemok A 903,87 0,00 0,00 903,87 903,87 0,00
042 - obstaranie dlhodobého majetku A 1 029,84 85 042,37 0,00 86 072,21 86 072,21 0,00
081-oprávky budova A 67 985,59 8 837,92 0,00 76 823,51 76 823,51 0,00
082-oprávky prístr.zariadenia A 4 225,59 0,00 0,00 4 225,59 4 225,59 0,00
221 - Sociálny fond A 2 111,94 1 845,94 1 870,83 2 087,05 2 087,05 0,00
221 - Depozit A 24 206,07 34 703,46 24 206,07 34 703,46 34 703,46 0,00
314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky A 0,00 4 833,96 847,87 3 986,09 3 986,09 0,00
323 - Krátkodobé rezervy P 2 249,75 3 264,86 2 249,75 3 264,86 3 264,86 0,00
331-zamestnanci P 13 388,68 206 552,68 200 805,03 19 136,33 19 136,33 0,00
336-fondy P 8 703,84 84 077,52 80 434,43 12 346,93 12 346,93 0,00
342-daň P 1 900,38 13 425,72 12 355,84 2 970,26 2 970,26 0,00
355 - Zúčtovanie kap. Transferov obce P 108 484,20 85 042,37 8 837,92 184 688,65 184 688,65 0,00
379 -Iné záväzky P 213,17 3 896,89 3 860,12 249,94 249,94 0,00
381 - Náklady budúcich období A 3 935,00 354,47 3 935,00 354,47 354,47 0,00
383-Výdavky budúcich období P 223,37 0,00 223,37 0,00 0,00 0,00
428 - Nevys. Výsledok hospodárenia P 2 170,40 0,00 708,51 1 461,89 1 461,89 0,00
472 - Záväzky zo SF P 2 111,94 1 845,94 1 870,83 2 087,05 2 087,05 0,00
771 - DDHM P 73 404,11 4 396,82 1 258,06 76 741,37 76 542,87 198,50

Poznámky:
A/P - položka aktív (majetku) alebo pasív (záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov), účtovné skupiny od účtu ... sú podsúvahovými položkami (vedú sa formou operatívnej evidencie)
* Pri inventarizácii uskutočnenej k 31.12. 2009 sú prírastky a úbytky za celý rok,
** Skutočné a účtovné stavy k dátumu inventarizácie

Popis inventarizačných rozdielov a návrh na ich vysporiadanie:
Inventarizačný rozdiel vzniknutý dodatočným zaradeným - vysporiadaný v januári 2010

Spracoval: Martina Rušínová

Súhrnný zoznam inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2009
ZUŠ A.CÍGERA, Kežmarok



Inventarizovaná položka A/P Stav k 1.1. 2009 Prírastky 2009     

*

Úbytky 2009      * Skutočný stav      

**

Účtovný stav     

**

Prír./úbyt. 

XII/2009 ***

Účtovný stav k 

31.12. 2009 ***

Inventarizačný 

rozdiel

028- DDHM A 0,00              252,00 1 106,79 1 106,79 0,00
                                                              
                                                               

222- výdavkový bežný účet A 0,00 165 522,26 165 507,52 14,74 14,74 0,00
223- príjmový účet A 0,00 10 822,26 10 822,26 0,00 0,00                    0,00
221 12- bežný účet SF A 153,65 1 086,83 845,62 394,86 394,86                0,00
221 17- depozitný účet A 10 092,06 12 111,86 10 092,06 12 111,86 12 111,86               0,00
211- peniaze/ pokladňa/ A                         0,- 13 622,26 13 622,26 0,00 0,00                         0,00
261- peniaze na ceste A                         0,- 26 820,95 26 820,95 0,00 0,00                 0,00
213- ceniny A                         0,- 672,00 672,00 0,00 0,00                          0,00
321- dodavatelia P                         0,- 35 861,89 37 923,77 2 061,88 2 061,88                    0,00
331- mzdy pracovníkov P 5 943,67 92 082,01 90 670,22 7 355,46 7 355,46         0,00
336- poistne P 3 174,90 40 788,47 39 949,73 4 013,64 4 013,64         0,00
342- daň P 913,00 9 269,33 9 487,87 694,46 694,46           0,00
379- iné záväzky P 23,95 509,38 485,03 48,30 48,30                 0,00
323- rezervy P 2 958,18 1 730,85 2 958,18 1 730,85 1 730,85 0,00

   

771-DHM v používani 20 476,17 1 674,50 0,00 22 150,67 22 150,67 941,06 23 091,67 0,00
operatívno -technická evidencia 7 175,27 3 330,61 0,00 10 505,88 10 505,88 -43,92 10 461,96 0,00
/zaúčtované v spotrebe/

Poznámky:
A/P - položka aktív (majetku) alebo pasív (záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov), účtovné skupiny od účtu ... sú podsúvahovými položkami (vedú sa formou operatívnej evidencie)
* Pri inventarizácii uskutočnenej k 31.12. 2009 sú prírastky a úbytky za celý rok, pri inventarizácii uskutočnenej k 30.11. 2009 za obdobie I-XI/2009
** Skutočné a účtovné stavy k dátumu inventarizácie

Súhrnný zoznam inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2009
Organizácia: Základná umelecká škola, Dr.D. Fischera 2, 060 01 Kežmarok



*** vyplnené iba pri inventarizácii uskutočnenej k 30.11. 2009

Popis inventarizačných rozdielov a návrh na ich vysporiadanie:

Spracoval: Jana Fedáková

V Kežmarku. 25.01.2010



Inventarizovaná položka A/

P

Stav k 1.1. 2009 Prírastky 2009      

*

Úbytky 2009       

*

Skutočný stav      

**

Účtovný stav     

**

Prírastky 

XII/2009 ***

Úbytky 

XII/2009 ***

Účtovný stav k 

31.12. 2009 ***

Inventar. 

rozdiel
022 - Samostatné hnuteľné veci A 11 584,43 2 052,45 0,00 13 636,88 13 636,88 0,00
026 - Základný dobytok A 146,05 0,00 0,00 146,05 146,05 0,00
082 - Oprávky k samost. hnuteľným veciam A -3 738,56 0,00 2 641,00 6 379,56 -6 379,56 0,00
211 - Pokladnica A 0,00 73 762,21 73 762,21 0,00 0,00 0,00
213 - Ceniny A 0,00 6 932,39 5 753,89 1 178,50 1 178,50 0,00
221 - Bankové účty A 8 325,50 17 226,96 15 436,26 10 116,20 10 116,20 0,00
261 - Peniaze na ceste A 0,00 99 171,24 99 171,24 0,00 0,00 0,00
311 - Odberatelia A 0,00 42,12 42,12 0,00 0,00 0,00
315 - Ostatné pohľadávky A 0,00 562,13 4,35 557,78 557,78 0,00
318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov A 0,00 31 586,06 31 586,06 0,00 0,00 0,00
321 - Dodávatelia P 0,00 62 695,03 62 615,03 80,00 80,00 0,00
323 - Krátkodobé rezervy P 6 155,25 5 971,61 6 155,25 5 971,61 5 971,61 0,00
331 - Zamestnanci P 4 832,07 99 076,45 97 684,70 6 223,82 6 223,82 0,00
335 - Pohľadávky voči zamestnancom A 0,00 9 657,37 9 470,32 187,05 187,05 0,00
336 - Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. poistenia P 2 211,86 31 933,20 31 804,34 2 340,72 2 340,72 0,00
342 - Ostatné priame dane P 675,39 10 881,29 10 665,30 891,38 891,38 0,00
355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce A 10 044,36 0,00 2 641,00 7 403,36 7 403,36 0,00
357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce A 0,00 10 880,13 10 880,13 0,00 0,00 0,00
372 - Transfery a ostatné zúčtovania A 0,00 1 327,76 1 327,76 0,00 0,00 0,00
379 - Iné záväzky P 99,71 2 018,94 1 904,20 214,45 214,45 0,00
381 - Náklady budúcich období A 0,00 2 263,29 0,00 2 263,29 2 263,29 0,00
428 - Nevysp. výsledok hosp. min. rokov P 265,56 0,00 265,56 0,00 0,00 0,00
431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní P 5 890,02 265,56 0,00 6 155,58 6 155,58 0,00
472 - Záväzky zo sociálneho fondu P 506,82 1 554,83 1 677,59 384,06 384,06 0,00
771 - Drobný dlhodobý hmotný majetok 54 216,27 12 612,43 0,00 66 828,70 66 828,70 0,00
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Poznámky:
A/P - položka aktív (majetku) alebo pasív (záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov), účtovné skupiny od účtu 771 sú podsúvahovými položkami (vedú sa formou operatívnej evidencie)
* Pri inventarizácii uskutočnenej k 31.12. 2009 sú prírastky a úbytky za celý rok, pri inventarizácii uskutočnenej k 30.11. 2009 za obdobie I-XI/2009
** Skutočné a účtovné stavy k dátumu inventarizácie
*** vyplnené iba pri inventarizácii uskutočnenej k 30.11. 2009

Spracovala 6.2. 2010 Ing. Zuzana Kuchárová
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Inventarizovaná položka A/

P

Stav k 1.1. 

2009

Prírastky 2009      

*

Úbytky 2009       

*

Skutočný stav      

**

Účtovný stav     

**

Prírastky 

122009

Úbytky 

122009 

Skut.stav 

311209

Účt. stav  

311209 ***

Inv. rozdiel

021 Budovy,stavby A 409.929,85 23 631,65 0,00 433 561,49 433 561,49 0,00 0,00 433.561,49 433.561,49 0,00
022 Stroje, prístr. Zariadenia A 112.558,38 4 967,18 0,00 117 525,56 117 525,56 0,00 0,00 117.525,56 117.525,56 0,00
023 Doprav. Prostr. A 62 301,00 18 751,90 0,00 81 052,90 81 052,90 0,00 0,00 81.052,90 81.052,90 0,00
031 Pozemky A 2.133,17 0,00 0,00 2 133,17 2 133,17 0,00 0,00 2.133,17 2.133,17 0,00
081 Oprávky k 021 P 342.638,58 21 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.113,58 364.113,58 0,00
082 Oprávky k 022 P 77.313,30 16 908,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.221,68 94.221,68 0,00
083 Oprávky k 023 P 60.046,14 5 500,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.546,90 65.546,90 0,00
112 Materiál na sklade A 31.371,75 159 276,77 168 899,67 21 748,85 21 748,85 27 478,80 15 859,39 33.368,26 33.368,26 0,00
119 Prech. Úč. Mat. na ceste A 0,00 10,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,92 10,92 0,00
211 Pokladňa A 0,00 181 475,02 181 143,25 331,77 331,77 20 252,05 20 583,82 0,00 0,00 0,00
213 Ceniny A 98,03 42,52 94,35 46,20 46,20 0,00 7,30 38,90 38,90 0,00
221 Ost. bežné účty A 64.761,45 334 175,74 334 328,51 0,00 0,00 0,00 0,00 64.608,68 64.608,68 0,00
222 Vklad. výd. účet A -9,94 906 302,70 906 283,88 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88 8,88 0,00
223 Príjm. vklad.účet A 1,70 260 473,44 260 466,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8,74 8,74 0,00
318 Pohľ.z nedaň.príj. A 1 892,01 256 066,69 255 798,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2 159,90 2 159,90 0,00
321 Dodávatelia P 847,64 409 190,75 409 458,41 0,00 0,00 0,00 0,00 579,98 579,98 0,00
323 Krátkodobé rezervy P 11 285,94 10 046,17 10 499,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10 832,41 10 832,41 0,00
326 Nevyf.dodávky P -1 388,39 1 388,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
331 Zamestnanci P 33 292,36 356 128,13 356 522,30 0,00 0,00 0,00 0,00 32 898,19 32 898,19 0,00
336 Zučt.s inš.SP a ZP P 22 511,02 181 319,05 182 168,14 0,00 0,00 0,00 0,00 21 661,93 21 661,93 0,00
342 Zučt. dane P 4 087,50 7 940,93 9 063,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2 964,96 2 964,96 0,00
351 Zučt. odvodu príjmov P 1 893,71 258 581,43 260 466,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8,74 8,74 0,00
355 Zučt.transf.obce a RO P 69 492,71 16 990,53 22 544,07 0,00 0,00 0,00 0,00 63 939,17 63 939,17 0,00
379 Ost. záväzky P 1 144,95 13 708,64 13 266,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1 586,72 1 586,72 0,00
381Náklady BO A 915,42 1 342,23 915,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1 342,23 1 342,23 0,00
384 Výnosy BO P 60 765,59 27 436,84 18 223,15 0,00 0,00 0,00 0,00 69 979,28 69 979,28 0,00
428 Nev. HV min. ob. 7 033,52 0,00 3 832,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,95 3 200,95 0,00
472 Záv. Zo SF P 2 445,95 3 494,74 1 908,16 0,00 0,00 0,00 4 032,53 4 032,53 0,00
771 DHM v použ. A 186 598,03 4 259,08 9 266,24 181 590,87 181 590,87 6 400,55 0,00 187 991,42 187 991,42 0,00
794 Vkladné knižky ob. A 73 061,97 29 665,31 9 282,81 93 444,47 93 444,47 2 345,59 663,88 95 126,18 95 126,18 0,00
799 Vyr. Účet k podsúvahám P 259 660,00 33 924,39 18 549,05 275 035,34 275 035,34 8 746,14 663,88 283 117,60 283.117,60 0,00

Súhrnný zoznam inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2009
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Poznámky:
A/P - položka aktív (majetku) alebo pasív (záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov), účtovné skupiny od účtu ... sú podsúvahovými položkami (vedú sa formou operatívnej evidencie)
* Pri inventarizácii uskutočnenej k 31.12. 2009 sú prírastky a úbytky za celý rok, pri inventarizácii uskutočnenej k 30.11. 2009 za obdobie I-XI/2009
** Skutočné a účtovné stavy k dátumu inventarizácie
*** vyplnené iba pri inventarizácii uskutočnenej k 30.11.2009uskutočnenej k 30.11.2006930.11.2009

Popis inventarizačných rozdielov a návrh na ich vysporiadanie:

Spracoval Ing. Šoltysová



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 
 

 
Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
 
Predkladá  ( názov oddelenia )   Ekonomické oddelenie   

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 13.5. 2010 
 
 
 
 
 

K bodu programu 7 
 
 

Názov materiálu Zmena splatnosti finančnej výpomoci poskytnutej 
spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
1. Dôvodovú správu 
2. Návrh na uznesenie 
 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Miroslav Karpiš  
  
 

Materiál prerokovaný  Na zasadnutí MsR                   dňa 4.5. 2010 
 
V komisii financií, správy mestského majetku a LH 
dňa 3.5. 2010 
 

Počet strán  
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Podpis  
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 

Dôvodová správa 
 

Dňa 8.3. 2007 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku poskytnutie bezúročnej finančnej 
výpomoci spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. vo výške 1 484 tis. Sk (49 259,78 €), so splatnosťou o 3 
roky uznesením č. 47/2007.  
 Doba 3 rokov uplynula, no vzhľadom na skutočnosť, že priemyselná zóna v Pradiarni ešte nie 
je celá obsadená, navrhujeme predĺženie splatnosti finančnej výpomoci do 31.5. 2013. S príjmom 
z vrátenia finančnej výpomoci nepočítal ani rozpočet mesta, takže predĺženie splatnosti nebude mať 
vplyv na rozpočet. 
 

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 
 

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zmenu splatnosti finančnej výpomoci poskytnutej spoločnosti 
Kežmarok Invest, s.r.o. vo výške 1 484 tis. Sk (49 259,78 €) na základe uznesenia MsZ č. 47/2007 na 
31.5. 2013. 

 
 
Stanovisko Mestskej rady: 
 
Mestská rada v Kežmarku odporúča predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva návrh na 

zmenu splatnosti finančnej výpomoci poskytnutej spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. vo výške 1 484 
tis. Sk (49 259,78 €) na základe uznesenia MsZ č. 47/2007 na 31.5. 2013. 
 

 
Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu splatnosti finančnej 

výpomoci poskytnutej spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. vo výške 1 484 tis. Sk 
(49 259,78 €) na základe uznesenia MsZ č. 47/2007 na 31.5. 2013. 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
 
Predkladá     Oddelenie  sociálnych vecí                                                                                           

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 13.05.2010 
 
 
 
 

K bodu programu 8 
 
 

Názov materiálu Návrh VZN č. 6/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
5/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za tieto služby v Dennom stacionári 
Korytnačka v Kežmarku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
- Vyhodnotenie pripomienok 
 
 

Predkladá       JUDr. Viera Mačáková 
  
 

Materiál prerokovaný  na zasadnutí MsR dňa 04.05.2010 
na zasadnutí komisie sociálnej a bytovej dňa 03.05.2010 

 
Počet strán  
 

 
9 

Podpis 
 

 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 

 
Dôvodová správa 

 
Podľa § 72 ods. 2 zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách verejní poskytovatelia 

sociálnych služieb, medzi ktorých patrí aj mesto, určujú sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej 
určenia a platenia v súlade so všeobecne záväzným nariadením, najviac vo výške ekonomicky 
oprávnených nákladov. Vzhľadom na skutočnosť, že doterajšia úprava  sumy úhrady za sociálnu 
službu poskytovanú v Dennom stacionári Korytnačka podľa VZN č. 5/2009 nešpecifikuje podrobne 
spôsob jej určenia tak, aby to bolo rozdelené podľa jednotlivých spoplatnených činností a podľa 
stupňov odkázanosti na sociálnu službu, je potrebná jej aktualizácia.  Oproti pôvodnému zneniu 
navrhujeme vypustiť niektoré duplicitné a zbytočne podrobne upravené ustanovenia (podrobnosti 
o procese stravovania) a znenie VZN zjednodušiť. Zároveň navrhujeme výšku úhrady za sociálnu 
službu riešiť samostatne ako prílohu VZN, čo zjednoduší proces jej úpravy aj v budúcnosti. Návrh  
VZN je vypracovaný ako jeho úplné znenie, zmenený resp. doplnený text je vyznačený kurzívou. 

 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej: komisia  odporúča mestskému zastupiteľstvu 

predložený návrh VZN prerokovať. 
 
Stanovisko mestskej rady: mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu predložený 

návrh VZN prerokovať. 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 schvaľuje VZN  č. 6/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009  o poskytovaní 

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za  tieto služby, poskytované v Dennom stacionári 
- Korytnačka  v Kežmarku  podľa predloženého návrhu 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy 

Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, na základe § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov, 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) 
 
 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
Toto VZN upravuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

poskytovanie sociálnych služieb, spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za sociálne služby 
v Dennom stacionári – Korytnačka v Kežmarku (ďalej len denný stacionár). 
 
 
 

Článok 2 
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu 

 
1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári  sa začína na základe  písomnej 

žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti   na sociálnu službu. 
2.  Žiadosť o posúdenie  odkázanosti  na  sociálnu  službu  sa  podáva  Mestu  Kežmarok  na 

Mestský úrad v Kežmarku – oddelenie sociálnych vecí. 
3. Ak  fyzická  osoba  vzhľadom  na  svoj  zdravotný  stav  nemôže   sama   podať  žiadosť 

 o posúdenie  odkázanosti  na sociálnu  službu,  môže  v jej  mene  a  s jej  súhlasom a na 
základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom  stave  tejto fyzickej  osoby podať 
žiadosť aj iná fyzická osoba. 

4. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje  
       a/  meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba) 

            b/  dátum narodenia 
            c/  adresu pobytu 
            d/  rodinný stav 
            e/  štátne občianstvo 
              f/  druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená, formu poskytovaných 
                 sociálnych  služieb  v zariadení  a  potvrdenie  poskytovateľa  zdravotnej  starostlivosti 
                 o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti  
               na sociálnu službu. 

5. Podkladom  na   vydanie   rozhodnutia  o  odkázanosti  na  sociálnu  službu  je  posudok 
      o odkázanosti na sociálnu službu. Na  vypracovanie  posudku  o  odkázanosti  na  sociálnu     
     službu  sa  primerane  použijú ustanovenia § 49 až 51 zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych    
     službách. 
6. Oddelenie   sociálnych   vecí  Mestského  úradu  v Kežmarku  na základe lekárskeho posudku a  

sociálneho  posudku  vyhotoví   posudok  o  odkázanosti   na  sociálnu  službu,  ktorý obsahuje 
            a/ stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
             b/ znevýhodnenie fyzickej osoby s  ťažkým  zdravotným  postihnutím  alebo  s   nepriaznivým 
               zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných  úkonov, úkonov  starostlivosti  o  svoju 
               domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách 
           c/  návrh druhu sociálnej služby 
           d/ určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 
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7. Pri rozhodovaní o odkázanosti na  sociálnu službu môže mesto použiť ako podklad na 
            vydanie rozhodnutia o odkázanosti na  sociálnu  službu  komplexný  posudok vydaný 
            príslušným úradom práce, sociálnych  vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych 
            dôsledkov ťažkého  zdravotného  postihnutia  podľa  osobitného predpisu, ak  je  jeho 
            obsahom aj posúdenie stupňa  odkázanosti  fyzickej  osoby  na pomoc  inej  fyzickej   
            osoby alebo posudok odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou. 
 
 

Článok 3 
Poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári 

 
1. V dennom stacionári  sa poskytuje sociálna služba  fyzickej osobe,  ktorá je odkázaná   na 

sociálnu  službu v tomto zariadení len na určitý  čas počas dňa. 
2. Podmienkou poskytovania sociálnej služby  v  dennom stacionári  je  rozhodnutie o odkázanosti  

na  poskytovanie sociálnej služby. 
3. Sociálnu službu  v  dennom  stacionári  nemožno  poskytovať  osobe  trpiacou  psychickou 

poruchou, vplyvom ktorej by mohla ohrozovať seba  alebo okolie,  osobe  trpiacou  infekčnou  a 
prenosnou chorobou a osobe, ktorá by pre iné závažné poruchy svojej osobnosti narúšala 
spolunažívanie v zariadení  (alkoholizmus, toxikománia, asociálne správanie). 

4. V dennom stacionári sa poskytujú 
a) odborné činnosti 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
- sociálne poradenstvo 
-  sociálna rehabilitácia 
-  pracovná terapia 

b) obslužné činnosti 
- stravovanie 

c) ďalšie činnosti 
- záujmová činnosť. 

5. V dennom stacionári  sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej  fyzickej osobe, 
ktorá zabezpečuje  pomoc fyzickej osobe  v  domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej 
rehabilitácii. 

6. V dennom stacionári  sa  poskytuje sociálna služba  na dobu určitú alebo neurčitú počas 
pracovných dní od 7.00 hod. do 16.00 hod. 

 
 
 

Článok 4 
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

 
1. Mesto  Kežmarok  ako  poskytovateľ  sociálnej  služby  v  zariadení  pre  fyzické  osoby 
    odkázané  na  pomoc  inej  fyzickej  osoby poskytne  sociálnu  službu  prostredníctvom 
    zariadenia denný stacionár na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s prijímateľom     
    sociálnej služby. 
2. Zmluva  o  poskytovaní  sociálnej  služby  musí  byť  uzatvorená  písomne a spôsobom, 
    ktorý je pre prijímateľa zrozumiteľný. 
3. Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby v zariadení  denný stacionár podá písomnú žiadosť o   
     uzatvorenie zmluvy  o poskytovaní sociálnej služby  Mestskému úradu v Kežmarku. 
    Žiadosť obsahuje 
   a/ meno a priezvisko žiadateľa – fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba 
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   b/ dátum narodenia a adresa pobytu 
   c/ druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať 
   d/ formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať 
   e/ potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok 
   f/ doklady o majetkových pomeroch 
   g/ deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby 
   h/ právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. 
  Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje 
    a/ označenie zmluvných strán 
    b/ druh poskytovanej sociálnej služby 
    c/ vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby 
    d/ deň začatia poskytovania sociálnej služby 
    e/ čas poskytovania sociálnej služby 
    f/ miesto poskytovania sociálnej služby 
    g/ sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia 
    h/ podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu 
    i/ dôvody odstúpenia od zmluvy 
     j/ sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13 zák. č. 448/2008 Z.z.         
4. Ak ide o poskytnutie sociálnej služby žiadateľovi, ktorý má trvalý pobyt na území inej obce,        
    podmienkou poskytovania sociálnej služby je uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Kežmarok   
    a príslušnou obcou, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt, o úhrade ekonomicky oprávnených   nákladov   
spojených s poskytovaním sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 zák. č. 448/2008 Z.z.  
5. Ak žiadateľ odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní  sociálnej  služby, povinnosť poskytovateľa  sa  
považuje za splnenú. 
6. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu  o poskytovaní sociálnej služby       
   kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, pričom  výpovedná  lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní. 
7. Mesto Kežmarok ako poskytovateľ sociálnej služby môže  jednostranne vypovedať zmluvu o     
     poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári, ak prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje      
    povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje    
    dobré mravy, ktoré  narúšajú  občianske  spolužitie  alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za  sociálnu  službu      
    za čas dlhší ako tri mesiace. 
 
 

Článok 5 
Spôsob určenia úhrady a  výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v dennom stacionári 

 
1. Prijímateľ sociálnej služby v dennom stacionári je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume 

určenej poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto VZN. 
2. Suma úhrady  za sociálnu službu musí obsahovať sumu úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti 

a ďalšie činnosti a nesmie byť vyššia ako sú ekonomicky oprávnené náklady. 
3. Pri výpočte úhrady za sociálne služby poskytované v dennom stacionári sa vychádza z výšky 

ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci rok. Rozsah ekonomicky oprávnených nákladov 
je taxatívne vymedzený v § 72 ods. 5 zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.Výpočet ekonomicky 
oprávnených nákladov za odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
v dennom stacionári je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN. 

4. Prijímateľ sociálnej služby v dennom stacionári je povinný platiť úhradu za  
a) odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
b) obslužné činnosti - stravovanie. 

5. Výška úhrady za odborné a obslužné činnosti je stanovená v prílohe č. 2 tohto VZN. 
6. Ak denný stacionár poskytuje sociálnu službu, o ktorej zabezpečenie poskytovania požiadala iná 

obec, prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (§ 72 ods. 7 zák. č. 448/2008 Z.z.). 
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7. Prijímateľ sociálnej služby v dennom stacionári platí úhradu za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, ak mu túto pomoc v rámci sociálnej služby poskytuje 
poskytovateľ (Mesto Kežmarok) sám. 

8. Prijímateľ sociálnej služby je povinný oznámiť dennému stacionáru výšku  svojich   príjmov  a   
čestným   vyhlásením   preukázať  výšku   majetku,  ohlásiť v lehote ôsmich dní všetky zmeny  v 
príjmových  a  majetkových  pomeroch, ktoré  sú  rozhodujúce  na určenie sumy úhrady za sociálnu 
službu. 

9. Prijímateľ  je povinný platiť úhradu za poskytnutú  sociálnu  službu  podľa svojho príjmu 
           a majetku. 

10. Po   zaplatení   úhrady   za  poskytnutú    sociálnu   službu   v dennom stacionári  s poskytovaním 
stravovania musí  prijímateľovi  sociálnej  služby  zostať  mesačne  z  jeho 

           príjmu  najmenej  70 %  sumy  životného   minima  pre  jednu  plnoletú   fyzickú   osobu   
           ustanovenú osobitným predpisom. 

11. Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo    
jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne 
s príjmom prijímateľa sociálnej služby.  

12. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za 
sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, ktorá môže 
uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. 

13. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť 
a táto povinnosť nevznikne  ani rodičom  alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, 
nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, 
ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve. 

14. Úhradu za  sociálnu službu v dennom stacionári platí prijímateľ alebo iná povinná osoba za 
kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho 
mesiaca.  

 
Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
 
1. VZN č. 5/2009  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby, 
poskytované v Dennom stacionári - Korytnačka v Kežmarku schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Kežmarku dňa 10.12.2009 uznesením č. 217/2009 a nadobudlo účinnosť 01.01.2010.  
2. Zrušuje sa Čl. V  VZN č. 1/2005 o úhradách za sociálne služby v zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Kežmarok. 
3. VZN č. 6/2010,ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009  schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Kežmarku dňa ................... uznesením  č. .........../2010 a nadobúda účinnosť 01.06.2010. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                        Ing. Miroslav Perignáth   
  primátor mesta                                                                                 prednosta MsÚ  
 
 
Návrh VZN  č. 6/2010 zverejnený dňa 22.4.2010 
Návrh VZN č. 6/2010 zvesený dňa .................... 
VZN č. 6/2010 vyhlásené dňa .................. 
VZN č. 6/2010 zvesené dňa ..................... 
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Príloha č. 1 VZN č. 6/2010 
 
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2009 za odborné činnosti – pomoc pri 
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v Dennom stacionári  Korytnačka podľa  zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách  
 

 
 
Počet opatrovateliek ...............................      3 
Mzdy a odvody za 2009 .........................    22 705, 65 € 
Počet pracovných dní .............................  250 
Počet hodín /1 opatrovateľka / ...............  2000  hodín 
Počet opatrovaných ................................ 23 
 
Výpočet skutočných ekonomicky oprávnených nákladov na 1 hodinu poskytovania pomoci fyzickej 
osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby : 
22 705,65  € : 250 dní = 90,82 € 
90,82 € : 8 hodín : 3 opatrovateľky = 3,78 € /cena 1 hodiny/ 
Cena 1 hod. .................. 3,78 € 
Cena 2 hod. .................. 7,56 € 
Cena 3 hod. ................ 11,34 € 
Cena 4 hod. ................ 15,12 € 
Cena 5 hod. ................ 18,19 € 
Cena 6 hod. ................ 22,68 € 
Cena 7 hod. ................ 26,46 € 
Cena 8 hod. ................ 30,24 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
 
Príloha č. 2 VZN č. 6/2010 
 
Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v Dennom stacionári Korytnačka  
 
 

1. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená podľa 
stupňa odkázanosti takto 

 II. stupeň   1,50 €/deň 
III. stupeň  2,20 €/deň 
IV. stupeň  3,00 €/deň 
 V. stupeň  4,00 €/deň 

                       VI. stupeň  5,00 €/deň 
 Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa určuje násobkom   
            dennej úhrady a počtom dní poskytnutej sociálnej služby. 

2. Výška úhrady za stravovanie v dennom stacionári je stanovená takto 
a) stravná jednotka pre prijímateľa, ktorému sa poskytuje sociálna služba  a je starší ako 15 

rokov je pri poskytnutí stravy na jeden deň              1, 29 € 
- desiata           0,23 €  
- obed              0,93 €  
- olovrant         0,13 €  

 
b) stravná jednotka pre prijímateľa, ktorému sa poskytuje sociálna služba  a je vo veku od 

11 do 15  rokov je pri poskytnutí stravy na jeden deň      1, 22 € 
- desiata            0,23 €  
- obed               0,86 €  
- olovrant          0,13 €  

 
c) stravná jednotka pre prijímateľa, ktorému sa poskytuje sociálna služba  a je vo veku od 6 

do 10  rokov je pri poskytnutí stravy na jeden deň                            1 , 19 € 
- desiata            0,23 €  
- obed               0,83 €  
- olovrant          0,13 €  

 
Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom mesiaci. 
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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN  č. 6/2010,  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009  o poskytovaní sociálnych služieb,  o spôsobe 
a výške úhrad za  tieto služby, poskytované v Dennom stacionári - Korytnačka  v Kežmarku  
podľa § 6 ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
 K návrhu VZN bola v zákonnej lehote  doručená jedna písomná pripomienka občana mesta 
Kežmarok  pána Ladislava Legutkého,  bytom Michalská 57, Kežmarok, ktorou navrhuje doplniť 
prílohu č. 2  tak, aby pre klientov denného stacionára vo veku od 6 do 18 rokov boli úhrady za 
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby nižšie, ako pre dospelých klientov z dôvodu, 
že títo klienti v rozsahu cca 5 vyučovacích hodín denne absolvujú vyučovanie v triede zriadenej 
Špeciálnou základnou školou  priamo v dennom stacionári. 
 Úhrady navrhuje takto: 

 II.  stupeň odkázanosti   0,75 €/deň 
III. stupeň odkázanosti   1,1   €/deň 
IV. stupeň odkázanosti   1,5   €/deň 

   V. stupeň odkázanosti   2,0   €/deň 
VI. stupeň odkázanosti   2,5   €/deň 
Komisia sociálna a bytová sa touto pripomienkou zaoberala a prerokovala ju na svojom 

zasadnutí dňa 6.5.2010 a neodporúča pripomienke vyhovieť z dôvodu, že aj počas vyučovacieho 
procesu sa týmto klientom poskytuje pomoc pri odkázanosti.  

Zároveň komisia navrhuje, aby predsedníčka predniesla pozmeňujúci návrh k navrhovanej 
výške úhrad, a to  aby pre klientov vo veku od 6 do 18 rokov boli úhrady podľa stupňov 
odkázanosti stanovené v takejto výške: 

II.  stupeň odkázanosti   1,05 €/deň 
III. stupeň odkázanosti   1,55 €/deň 
IV. stupeň odkázanosti   2,10 €/deň 

   V. stupeň odkázanosti   2,80 €/deň 
VI. stupeň odkázanosti   3,50 €/deň 
 
V Kežmarku dňa 6.5.2010 
 
 
Spracovala: JUDr. Viera Mačáková, vedúca oddelenia sociálnych vecí 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
 
Predkladá     Oddelenie  sociálnych vecí                                                                                           

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 13.05.2010 
 
 
 
 

K bodu programu 9 
 
 

Názov materiálu Návrh VZN č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za tieto služby v Zariadení pre seniorov v 
Kežmarku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 
 

Predkladá       JUDr. Viera Mačáková 
  
 

Materiál prerokovaný  na zasadnutí MsR dňa 04.05.2010 
na zasadnutí komisie sociálnej a bytovej dňa 03.05.2010 

 
Počet strán  
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Podpis 
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Dôvodová správa 

 
Zariadenie pre seniorov v Kežmarku  predložilo Mestskému úradu v Kežmarku - oddeleniu 

sociálnych vecí   návrh na zmenu výšky úhrady za sociálnu službu poskytovanú v tomto zariadení, 
a to konkrétne za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu, že 
doterajšia výška úhrady uvedená čl. VIII VZN č. 2/2009 si vyžaduje aktualizáciu podľa 
ekonomicky oprávnených nákladov zariadenia za rok 2009. Návrh predpokladá zvýšenie úhrad 
oproti terajšej výške cca o 10 %. Zariadenie pritom zohľadňuje výšku dôchodkov svojich klientov 
a ich životné náklady. Keďže v procese praktickej  aplikácie zákona č. 448/2008  Z.z. o sociálnych 
službách  často dochádza k situácii, že klient potrebuje sociálnu službu v zariadení a má o ňu 
záujem, ale príslušná obec podľa miesta trvalého pobytu klienta mu nie vždy poskytne všetky 
relevantné informácie o postupe umiestňovania, bolo potrebné sa týmto pri zmene VZN tiež 
zaoberať.  Návrh   VZN č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009  je vypracovaný ako 
jeho úplné znenie, zmenený resp. doplnený text je vyznačený kurzívou. 

 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej: komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu 

predložený návrh VZN prerokovať. 
 
Stanovisko mestskej rady: mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu predložený 

návrh VZN prerokovať. 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 schvaľuje VZN  č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009  o poskytovaní 

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za  tieto služby v Zariadení pre seniorov v 
Kežmarku podľa predloženého návrhu 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy 
Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a na základe § 72 ods. 2 zákona  č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  (ďalej len zákona 
o sociálnych službách) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):  

 
 

Čl. I 
Základné ustanovenie 

 
Toto  VZN upravuje podrobnosti o  

- rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu 
- poskytovaní a zabezpečovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov 
- poskytovaní sociálnej služby v jedálni v zariadení pre seniorov 
- o spôsobe a výške úhrady za poskytované sociálnu službu. 

 
 

Čl. II 
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov  

 
1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov sa začína na základe 

písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu. 
2. Fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v meste Kežmarok, podáva  žiadosť o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu   Mestskému úradu v Kežmarku, oddeleniu sociálnych vecí. 
3. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie 

odkázanosti na sociálnu službu, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia 
ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť aj iná fyzická 
osoba. 

4. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku mesto vyhotovuje posudok 
o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona o sociálnych službách.  

5. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu mesto v zmysle § 80 písmena c) 
zákona o sociálnych službách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu 
v zariadení pre seniorov. 

6. Žiadateľ na základe právoplatného rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu 
v súlade s § 74 ods. 3 zákona o sociálnych službách podá  písomnú žiadosť o uzatvorenie 
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby mestu.  

7. V prípade, ak  žiada o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov fyzická osoba, 
ktorá má trvalý pobyt v inej obci, a táto obec nemá zriadené zariadenie pre seniorov,  je táto 
obec povinná konať vo veci odkázanosti na sociálnu službu tak, ako je to uvedené v ods. 1 – 
6 tohto článku a môže zabezpečiť  poskytovanie  sociálnej služby pre svojho obyvateľa 
prostredníctvom Mesta Kežmarok, ak s tým žiadateľ súhlasí.  

 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 

Čl. III 
Okruh osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov 

 
1. V zariadení pre seniorov sa poskytuje  sociálna služba fyzickej osobe s trvalým pobytom 

v meste Kežmarok, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a  
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3  zákona o sociálnych 

službách 
b) poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.  

2. Ak ide o poskytnutie sociálnej služby žiadateľovi, ktorý má trvalý pobyt na území inej obce 
a spĺňa podmienky uvedené v ods. 1 písmene a) alebo b) tohto článku,  podmienkou 
poskytovania sociálnej služby je uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Kežmarok  a príslušnou 
obcou  o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov   spojených s poskytovaním sociálnej 
služby podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách.  
 
 

Čl. IV 
Služby poskytované v zariadení pre seniorov 

 
1. V zariadení pre seniorov  sa v súlade s § 16 až § 18 a § 35 ods. 2 zákona o sociálnych službách 

poskytujú  
1. odborné činnosti 
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
b) sociálne poradenstvo 
c) sociálna rehabilitácia 
d) ošetrovateľská starostlivosť 
2. obslužné činnosti  
a) ubytovanie 
b) stravovanie 
c) upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
3. ďalšie činnosti  
a) osobné vybavenie vrátane používania vlastných elektrospotrebičov  
b) utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 
c) utváranie podmienok na záujmovú činnosť.  

 
2. V Zariadení pre seniorov sa utvárajú podmienky na poskytovanie kaderníckych, manikérskych 

a pedikérskych služieb a iných služieb prostredníctvom iných fyzických alebo právnických 
osôb. 

3. Suma úhrady za sociálne služby musí obsahovať sumu úhrady za  odborné činnosti, obslužné 
činnosti a ďalšie činnosti. 

4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti 
a) odborné činnosti  

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
b) obslužné činnosti 

- ubytovanie, stravovanie 
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne 

c) ďalšie činnosti – používanie vlastných elektrospotrebičov. 
5. Prijímateľ sociálnej služby je povinný oznámiť zariadeniu pre seniorov výšku  svojich   príjmov  

a   čestným   vyhlásením   preukázať  výšku   majetku,  ohlásiť v lehote ôsmich dní všetky zmeny  
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v príjmových  a  majetkových  pomeroch, ktoré  sú  rozhodujúce  na určenie sumy úhrady za 
sociálnu službu. 

6. Prijímateľ  je povinný platiť úhradu za poskytnutú  sociálnu  službu  podľa svojho príjmu a 
majetku. 

7. Po   zaplatení   úhrady   za  poskytnutú    sociálnu   službu   v zariadení pre seniorov musí  
prijímateľovi  sociálnej  služby  zostať  mesačne  z jeho príjmu  najmenej  20 %  sumy  
životného   minima  pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom. 

8. Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo    
       jej časť, prechádza táto povinnosť na deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne  s príjmom   
       prijímateľa sociálnej služby.  
9. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady 

za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, ktorá 
môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. 

10. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo 
jej časť a táto povinnosť nevznikne  ani deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená 
úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa 
uplatňuje v konaní o dedičstve. 

11. Ak zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu, o ktorej zabezpečenie poskytovania 
požiadala iná obec, prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za pomoc pri odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (§ 72 ods. 7 zák. č. 
448/2008 Z.z.). 

12. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov platí úhradu za pomoc pri odkázanosti na 
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, ak mu túto pomoc v rámci sociálnej služby 
poskytuje poskytovateľ (Mesto Kežmarok prostredníctvom zariadenia pre seniorov) sám. 

13. Úhradu za  sociálnu službu v zariadení pre seniorov platí prijímateľ alebo iná povinná osoba 
za kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa príslušného 
mesiaca. 

 
 

Čl. V 
Podmienky stravovania 

 
1. Stravovanie v zariadení pre seniorov sa poskytuje fyzickej osobe 

a ) ktorej sa poskytuje sociálna služba v zariadení  
b ) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav 
c ) ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba v jej prirodzenom sociálnom prostredí. 

2. Odber  stravy zo zariadenia pre seniorov do iného zariadenia sociálnych služieb alebo odber 
stravy pre fyzickú osobu spĺňajúcu niektorú z podmienok uvedených v ods. 1 písmene b) 
alebo c)  možno dohodnúť len za predpokladu dostatočnej kapacity a vybavenosti 
stravovacej prevádzky zariadenia, z ktorého sa odber stravy zabezpečuje. 

3. Odber stravy do iného zariadenia sociálnych služieb sa zabezpečuje na základe písomnej 
dohody, v ktorej sa upravia podmienky, odberu stravy a cena za odber stravy. 

4. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. 
Rozdiely v stravných jednotkách v zariadení pre seniorov sa vyrovnávajú ku koncu mesiaca 
tak, aby stravná jednotka bola v priemere na deň dodržaná. 
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5. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania lekára.  
6. Ak sa fyzickej osobe poskytujú služby v zariadení pre seniorov celoročne a stravovanie je 

súčasťou poskytovania nevyhnutnej starostlivosti, poskytuje sa mu celodenné stravovanie 
alebo aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno jedlo je obed.  

 
 

Čl. VI 
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za stravovanie v zariadení pre seniorov 

 
1. Výška úhrady za stravovanie je stanovená takto  

a)   stravná jednotka pre prijímateľov s celoročným pobytom v zariadení s počtom 
odoberaných jedál zodpovedajúcich celodennému stravovaniu pri poskytovaní stravy na 
deň je vo výške  2,98 € 

b) stravná jednotka ustanovená v písmene a) sa zvyšuje o 25 % na deň prijímateľovi, 
ktorému sa poskytuje diabetická diéta a je vo výške  3,72 €. 

2. Výdavky na potraviny pri poskytovaní služieb v zariadení celoročne s počtom odoberaných 
jedál zodpovedajúcich celodennému stravovaniu sa zvyšujú o 8,30 € na kalendárny rok na 
prijímateľa na prilepšenie stravy počas sviatkov. 

3. Pri poskytovaní stravovania prijímateľom, ktorým sa poskytujú služby v zariadení počas 
rekreačných, pobytových zájazdov a športových hier je  stravná jednotka vo výške 4 € na 
deň a osobu, pri odbere stravy od iných právnických alebo fyzických osôb je výška stravnej 
jednotky vo výške 6 € na deň a osobu. 

 
 
 

Čl. VII 
Spôsob určenia výšky úhrady za ubytovanie 

 
1. Na účely určenia úhrady za ubytovanie sa považuje 
a) príslušenstvo obytnej miestnosti a predsieň 
b) prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti  najmä rozvod 

elektrickej energie, rozvod vody, odvádzanie odpadových vôd, hygienické zariadenie 
c) vybavenie obytnej miestnosti najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo, záclona 
d) vybavenie príslušenstva spoločných kuchyniek na poschodiach zariadenia najmä svietidlo, 

chladnička, kuchynský sporák, (varič),  kuchynská linka 
e) spoločné priestory najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište 
f) vybavenie spoločných priestorov najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona, koberec 
g) vecné plnenie spojené s ubytovaním  najmä  vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie 

spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, 
odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, odvoz odpadu, 
splaškov a čistenie žúmp a vybavenie  zariadenia spoločnou televíznou a rozhlasovou 
anténou. 

2. Výška úhrady za ubytovanie v zariadení na deň a osobu sa určí ako súčin dennej sadzby 
úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy a jej príslušenstva, ktoré prijímateľ sociálnej služby 
užíva. 
3. Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva 
obytnej miestnosti v zariadení je 0,11 €.  
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V tejto sadzbe sú zahrnuté aj výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, 
príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov prevádzkového zariadenia obytnej 
miestnosti daného zariadenia a vecné plnenie spojené s bývaním. 
4. Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva, sa určí tak, že veľkosť 
podlahovej plochy sa vydelí počtom osôb, ktoré túto podlahovú plochu obytnej miestnosti 
užívajú. Ak prijímateľ užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť 
podlahovej plochy sa znižuje o 30%. 
5. Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva, sa určí 
tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom osôb, ktoré 
túto plochu príslušenstva  obytnej miestnosti užívajú. 
6. Úhrada za bývanie určená podľa ods. 2 sa zvyšuje na deň na osobu o  
a) 0,56 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba 
b) 0,19 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby 
c) úhrada sa nezvyšuje ak miestnosť užívajú tri osoby. 

 
 
 

Čl. VIII 
Výška úhrady za  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

 
Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená 

podľa stupňa odkázanosti takto 
II.   stupeň odkázanosti (2 – 4 hodiny)   suma úhrady 1,10 €/deň 
III. stupeň odkázanosti (4 – 6 hodín)   suma úhrady 1,40 €/deň 
IV. stupeň odkázanosti (6 – 8 hodín)   suma úhrady 1,80 €/deň 
V.  stupeň odkázanosti (8 – 12 hodín)  suma úhrady 2,20 €/deň 
VI. stupeň odkázanosti (nad 12 hodín)  suma úhrady 2,60 €/deň 

 
 

Čl. IX 
Výška úhrady za používanie vlastného spotrebiča 

 
Výška úhrady za používanie vlastného elektrospotrebiča na osobu a deň 

- televízor, chladnička 0,17 € 
- rádioprijímač, rýchlovarná kanvica 0,10 €  za každý spotrebič jednotlivo. 

 
 
 

Čl. X 
Spoločné ustanovenia o úhradách 

 
1. Výška úhrady za odborné a obslužné činnosti poskytované v zariadení pre seniorov sa 

v kalendárnom mesiaci určuje ako 30 násobok dennej úhrady pri poskytovaní celoročnej 
sociálnej služby. 

2. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov neplatí úhradu za odborné, obslužné 
a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti, okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto 
nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ 
sociálnej služby sa nedohodnú inak. 
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3. Úpravy výšky stravnej jednotky pri zmene cenovej úrovne potravín,  výšky úhrady za 
ubytovanie a za odborné činnosti budú pri zvyšovaní ekonomicky oprávnených 
nákladov schválené mestským zastupiteľstvom ako zmeny tohto VZN.  

 
 

ČI. XI 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrad za poskytované sociálne služby v zariadení 
pre seniorov sa postupuje podľa príslušných ustanovení zákona o sociálnych službách a ďalších 
súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.  
2. Zariadenie pre seniorov ako poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje 
získané za účelom určenia výšky úhrady za poskytované služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  
 
 

Čl. XII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh VZN č. 2/2009  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
poskytované v Zariadení pre seniorov v Kežmarku v zriaďovacej pôsobnosti mesta  Kežmarok bol 
vyvesený na úradnej tabuli mesta  dňa 11.08.2009.  
2. VZN č. 2/2009 o  poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
poskytované v Zariadení pre seniorov v Kežmarku v zriaďovacej pôsobnosti mesta  Kežmarok bolo 
schválené MsZ v Kežmarku dňa 27.08.2009 uznesením č. 135/2009, vyvesené na úradnej tabuli dňa 
28.08.2009 a zvesené z úradnej tabule dňa 14.09.2009.  
3. Zrušuje sa Čl. IV  VZN č. 1/2005 o úhradách za sociálne služby v zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Kežmarok. 
4. VZN č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
poskytované v Zariadení pre seniorov v Kežmarku v zriaďovacej pôsobností mesta Kežmarok 
nadobudlo účinnosť 12.09.2009. 
5. VZN č. 7/2010,  ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 2/2009 schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Kežmarku dňa .............. uznesením č. ..../2010 a nadobúda účinnosť dňa 01.06.2010. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                 prednosta MsÚ 
 
 
 
Návrh VZN  č. 7/2010 zverejnený dňa 23.4.2010 
Návrh VZN č. 7/2010 zvesený dňa .................... 
VZN  č. 7/2010 vyhlásené dňa .................. 
VZN č. 7/2010 zvesené dňa ..................... 
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Dôvodová správa 
  
 Dňa 12.04.2010 bola Mestu Kežmarok doručená žiadosť pani Lujzy Rezničákovej, nar. 
03.04.1939, trvale bytom ul. Karola Kuzmányho 27, Kežmarok (u syna) o poskytovanie sociálnej 
služby – opatrovateľskej služby v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8. Menovaná je 
podľa rozhodnutia Mesta Kežmarok č. R-48/1201ZpS/2010 zo dňa 26.02.2010 (právoplatné dňa 
04.03.2010) odkázaná na poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách. 
 Keďže žiadateľka nemá vlastný byt,  má  dôchodkový vek a žiada o poskytovanie 
opatrovateľskej služby, spĺňa podmienku ustanovenia § 3 ods. 3 zák. č. 189/1992 Zb. o úprave 
niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších 
predpisov, podľa ktorého nájomcom bytu v dome osobitného určenia môže byť iba ten, kto spĺňa 
predpoklady vyplývajúce z osobitného určenia bytu. Byt sa uvoľnil po nájomkyni, ktorá bola 
umiestnená do Zariadenia pre seniorov na ul. Vyšný mlyn. 
 

Stanovisko oddelenia sociálnych vecí: oddelenie vzhľadom na skutočnosť, že z 
evidovaných žiadostí záujemcov o byt v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8, zatiaľ 
nie je požiadavka aj na poskytovanie opatrovateľskej služby navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo 
v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
rozhodlo, že nájom  jednoizbového bytu s príslušenstvom, na 2. poschodí, č. bytu 10, byt 1. 
kategórie, na ul. Baštová 8 v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku, je prípadom  hodným 
osobitného zreteľa a schválilo uzavretie zmluvy o nájme tohto bytu pre žiadateľku na dobu určitú 
do 31.12.2011. 

 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej: komisia k návrhu oddelenia sociálnych vecí nemá 

výhrady a odporúča ho mestskému zastupiteľstvu prerokovať. 
 
Stanovisko mestskej rady: mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať 

žiadosť pani Lujzy Rezničákovej, bytom Kežmarok, Karola Kuzmányho 27, o pridelenie bytu 
v Dome s opatrovateľskou službou, podľa predloženého návrhu.  

 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
a) rozhoduje 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, že nájom jednoizbového bytu č. 10 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, 
nachádzajúci sa na 2. poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 
v Kežmarku, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že podľa 
ustanovenia § 3 ods. 3 zák. č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov 
súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov je 
nájom bytu viazaný na poskytovanie opatrovateľskej služby nájomcovi 
 

b) schvaľuje 
uzavretie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 10 s príslušenstvom, byt 1. 
kategórie, nachádzajúci sa na 2. poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. 
Baštová 8 v Kežmarku,  Lujze Rezničákovej, bytom Kežmarok, Karola 
Kuzmányho 27, na dobu určitú do 31.12.2011 do doby trvania zmluvy 
o poskytovaní opatrovateľskej služby uzatvorenej podľa zák. č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách 
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a) Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytov 
b) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Predkladá   
    

Ladislav Melikant 
 

Materiál prerokovaný  V komisii sociálnej a bytovej dňa 03.05.2010, 
v MsR dňa 04.05.2010 
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a) Návrh na pridelenie nájomných bytov na ul. Košická 5, 7, 9 

 
                                                                Dôvodová správa 
 
V súčasnej dobe sa realizuje výstavba nových nájomných bytov v 27 bytovom obytnom dome na 
ulici Košická číslo 5, 7 a 9, z čoho sú 3 byty bezbariérové. 
      
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej a odd. organizačno-správneho: 
 
Oddelenie OaS po prerokovaní v komisii sociálnej a bytovej dňa 03.05.2010 odporúča nové 
nájomné byty prideliť týmto žiadateľom: 
 
1. Renáta Schnágerová Gen. Štefánika 26, KK vydatá, 3 deti 3-izbový 
2. Jozef Vido  Petržalská 6, KK  ženatý, 1 dieťa 3-izbový 
3. Bc. Marek Kuffa  Zochova 53, KK  ženatý, 3 deti 3-izbový 
4. Vladimír Tomaškovič Gen. Štefánika 14, KK ženatý, 2 deti 3-izbový 
5. Lucia Reľovská  Zochova 18, KK  vydatá, 2 deti 3-izbový 
6. Martina Kopkášová Tatranská 42, KK  vydatá, 2 deti 3-izbový 
7. Tomáš Kovalčík  Garbiarska 7, KK  ženatý, 1 dieťa 3-izbový 
8. Michal Koršňák  Gen. Štefánika 14, KK ženatý, 1 dieťa 3-izbový 
9. Marcel Maňak  Pod lesom 5, KK  ženatý, 2 deti 3-izbový 
10. Monika Pixová  Lanškrounská 6, KK vydatá, 1 dieťa 2-izbový 
11. Lucia Sebešová  K. Kuzmányho 5, KK vydatá, 2 deti 2-izbový 
12. Martin Korec  Huncovská 7, KK  ženatý, 2 deti 2-izbový 
13. Rastislav Spusta Bardejovská 1, KK  ženatý, 1 dieťa 2.izbový  
14. Anna Kačmaráková Lanškrounská 20, KK rozvedená, 1 dieťa 2-izbový 
15. Mgr. Zuzana Petrasová M. Lányiho 19, KK  s druhom, 1 dieťa 2-izbový 
16. Ing. Adriana Kurtiniaková Lanškrounská 7, KK rozvedená, 1 dieťa 2-izbový 
 
Verejný záujem: 
 
17. JUDr. Martina Strižovská, Okresná prokuratúra Kežmarok,  slobodná  2-izbový 
18. Mgr. Daniel Žiška, Okresný súd Kežmarok,          slobodný 2-izbový 
19. Stanislav Grohola, rekonštrukcia objektu na Hlavnom nám. 45, rozvedený 2-izbový 
20. ppráp. František Sebeš, OR hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, 
              slobodný  2-izbový 
21. Ondrej Grohola, rekonštrukcia objektu na Hlavnom nám. 45, ženatý 2-izbový 
22. Ľubomír Radič, Tlačiareň s.r.o. Kežmarok,                            ženatý, 2 deti 3-izbový 
23. Milan Javorský, AUTONOVA s.r.o. Kežmarok,  s družkou, 2 deti 3-izbový 
24. Mária Groholová, rekonštrukcia objektu na Hlavnom nám. 45, vdova, 2 deti 3-izbový 
 
Bezbariérové byty: 
 
1. Peter Budzák  Severná 9, KK 
2. Peter Kaščák  Na rovni 323/54, Ľubotín 
3. vo vybavovaní 
 

 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
 
MsZ v Kežmarku: 
 

a) rozhoduje 
 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
že prenájom novopostavených nájomných bytov na ul. Košická 5, 7 a 9 v Kežmarku nájomcom: 
Renáta Schnágerová, Jozef Vido, Bc. Marek Kuffa, Vladimír Tomaškovič, Lucia Reľovská, 
Martina Kopkášová, Tomáš Kovalčík, Michal Koršňák, Marcel Maňak, Monika Pixová, Lucia 
Sebešová, Martin Korec, Rastislav Spusta, Anna Kačmaráková, Mgr. Zuzana Petrasová, Ing. 
Adriana Kurtiniaková, JUDr. Martina Strižovská, Mgr. Daniel Žiška, Stanislav Grohola, František 
Sebeš, Ondrej Grohola, Ľubomír Radič, Milan Javorský, Mária Groholová, Peter Budzák a Peter 
Kaščák   je prípadom hodným osobitného zreteľa. 
 

b) schvaľuje 
  
pridelenie novopostavených nájomných bytov na ulici Košická 5, 7 a 9 v Kežmarku týmto 
nájomcom: 
 
1. Renáta Schnágerová  Gen. Štefánika 26, KK 3-izbový 
2. Jozef Vido   Petržalská 6, KK  3-izbový 
3. Bc. Marek Kuffa   Zochova 53, KK  3-izbový 
4. Vladimír Tomaškovič  Gen. Štefánika 14, KK 3-izbový 
5. Lucia Reľovská   Zochova 18, KK  3-izbový 
6. Martina Kopkášová  Tatranská 42, KK  3-izbový 
7. Tomáš Kovalčík   Garbiarska 7, KK  3-izbový 
8. Michal Koršňák   Gen. Štefánika 14, KK 3-izbový 
9. Marcel Maňak   Pod lesom 5, KK  3-izbový 
10. Monika Pixová   Lanškrounská 6, KK 2-izbový 
11. Lucia Sebešová   K. Kuzmányho 5, KK 2-izbový 
12. Martin Korec   Huncovská 7, KK  2-izbový 
13. Rastislav Spusta  Bardejovská 1, KK  2.izbový  
14. Anna Kačmaráková  Lanškrounská 20, KK 2-izbový 
15. Mgr. Zuzana Petrasová  M. Lányiho 19, KK  2-izbový 
16. Ing. Adriana Kurtiniaková  Lanškrounská 7, KK 2-izbový 
17. JUDr. Martina Strižovská     2-izbový 
18. Mgr. Daniel Žiška     2-izbový 
19. Stanislav Grohola     2-izbový 
20. ppráp. František Sebeš      2-izbový 
21. Ondrej Grohola      2-izbový 
22. Ľubomír Radič      3-izbový 
23. Milan Javorský      3-izbový 
24. Mária Groholová      3-izbový 
25.  Peter Budzák   bezbariérový byt  3-izbový   
26. Peter Kaščák   bezbariérový byt  3-izbový   
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 

 
b) Návrh na súhlas s predĺžením doby nájmu bytov 

 
Dôvodová správa 

 
     Spravbytherm s.r.o. požiadal MsÚ o vyjadrenie k nájomcom, ktorým končí nájomná zmluva na 
dobu určitú. Jedná sa o týchto nájomcov: 
 
Meno a priezvisko:  Ulica:    Nedoplatok: 
 
1. Kornélia Klempárová Hlavné nám. 11/2   0 
2. Ján Antal  Hradné námestie 3/2  610,56 € 
3. Ján Brija  Gen. Štefánika 14/18  0 
4. Renáta Maliková  Gen. Štefánika 14/22  0 
 
Stanovisko oddelenia organizačno-správneho: 
 
Oddelenie OaS navrhuje nájomcom, ktorí nemajú žiadne nedoplatky na nájomnom schváliť 
predĺženie doby nájmu bytov o 1 rok. Nájomcovi Jánovi Antalovi neodporúča dobu nájmu bytu 
predĺžiť. 
 
 
 
Návrh na uznesenie : 
 
MsZ v Kežmarku: 
 

a) rozhoduje 
 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
že predĺženie nájmu bytov na ulici Gen. Štefánika 14, Kežmarok s nájomcami Ján Brija a Renáta 
Maliková a na ul. Hlavné námestie 11, Kežmarok s nájomcom Kornélia Klempárová je prípadom 
hodným osobitného zreteľa. 
 

b) schvaľuje 
 

predĺženie doby nájomnej zmluvy o nájme bytov nájomcom Ján Brija, Renáta Maliková, ul. Gen. 
Štefánika 14 a Kornélia Klempárová, Hlavné nám. 12, Kežmarok o 1 rok. Nájomcovi Jánovi 
Antalovi vzhľadom k opakovanému nedoplatku na nájomnom neodporúča dobu nájmu bytu 
predĺžiť. 
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Názov materiálu 1. 
Prerokovanie zahraničnej služobnej cesty primátora 
mesta Kežmarok  do Budapešti dňa   3.júna 2010 
2. 
Prerokovanie zahraničnej služobnej cesty 
viceprimátora mesta Kežmarok do Dzierzoniowa (PL) v 
dňoch 4.-6.júna 2010 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
1. Dôvodovú správu 
2. Návrh na uznesenie 
 

Predkladá:      Ing.Gabriela Bodnárová 
  
 

Materiál prerokovaný  Na zasadnutí MsR dňa 4.5.2010 
 
 

Počet strán  
 

2 

Podpis  
 

 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 

- 2 – 
Dôvodová správa: 
V rámci plánovaných podujatí Slovenských kráľovských miest (SKM), Bardejov, Kežmarok ,Levoča 
a Stará Ľubovňa sa uskutočnia významné prezentačné podujatia v Prahe dňa 11.5.2010 a dňa 
3.6.2010 v Budapešti. Obidve podujatia sa uskutočnia v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre 
cestovný ruch a ich cieľom je predstaviť regióny Spiš a Šariš českej a maďarskej verejnosti ako 
významné destinácie cestovného ruchu. 
Na Slovenskom veľvyslanectve v Prahe sa uskutoční prezentácia SKM v budove veľvyslanectva SR 
za účasti veľvyslanca SR v Prahe, obchodných radcov , ich hostí a mediálnych zástupcov. 
V popoludňajších hodinách otvoria primátori miest výstavu fotografií miest SKM v priestoroch 
Slovenského inštitútu. Podujatie bude spojené s prezentáciou regionálnej gastronómie, dobovej 
hudby a folklóru. Mesto Kežmarok bude zastupovať prednosta Mestského úradu Ing.Miroslav 
Perignáth. 
V Budapešti sa uskutoční otvorenie výstavy fotografií SKM , ktorá bude prevezená z Prahy 
v priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti za účasti zástupcov Slovenskej agentúry pre CR, ich 
hostí, zástupcov médií a cestovných agentúr.  
V partnerskom meste mesta Lanškroun -  v Dzierzoniove sa v dňoch 3.-6.júna uskutoční   ďalší 
ročník Olympiády partnerských miest, na ktorej sa zúčastnia zástupcovia samospráv  a ich 
organizácií. Za mesto Kežmarok pod vedením viceprimátora mesta Kežmarok bude  súťažiť 8 – 9 
členné družstvo. 

 
 
Návrh na uznesenia: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje 
 
1. zahraničnú služobnú cestu primátora mesta Kežmarok  dňa 3.6.2010 do Budapešti 
2. zahraničnú služobnú cestu viceprimátora mesta Kežmarok do Dzierzoniowa (PL) v dňoch 

4.-6.júna 2010 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
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Názov materiálu 1. 
Prerokovanie zahraničnej služobnej cesty do 
partnerského mesta Gliwice v dňoch 8-9.mája 2010 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
1. Dôvodovú správu 
2. Návrh na uznesenie 
 

Predkladá:      Ing.Gabriela Bodnárová 
  
 

Materiál prerokovaný  X 
 

Počet strán  
 

2 

Podpis  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 

- 2 – 
Dôvodová správa: 
V partnerskom meste Gliwice sa v dňoch 8.-9.mája 2010 uskutoční podujatie „Rajd 360° Gliwice 
2010“, na ktoré boli pozvaní zástupcovia mesta Kežmarok. Jedná sa o náročné športové podujatie, 
ktoré zahŕňa viaceré športové disciplíny ako sú: 1.deň - cezpoľný beh (orientačný pretek) o dĺžke  25 
km, na druhý deň:  jazda na bicykli, kajak, kolieskové korčule a pod., kedy musia športovci zvládnuť 
75 km. 
Mesto Kežmarok budú zastupovať títo športovci: 
Viktor Olšavský ml. 
Pavol Imrich 
Tomáš Mekel 
Lukáš Orinčák 
René Schneider 
Vladimír Poláček 
Ján Sklenár 
Patrik Jaseňák 
Vedúcim delegácie bude Ing. Andrej Višňovský. 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje 
 
1. zahraničnú služobnú cestu poslancovi Mestského zastupiteľstva v Kežmarku  

Ing. Andrejovi Višňovskému do partnerského mesta Gliwice v dňoch 8.-9.mája 2010 
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Názov materiálu 

 

Prerokovanie  spolufinancovanie projektu: 

 „ Rozvíjanie efektívnej spolupráce v rámci partnerstva 
Slovenských kráľovských miest v cestovnom ruchu“ 

  

 Materiál obsahuje: 
1. Dôvodovú správu 
2. Návrh na uznesenie 
 

Predkladá       Ing.Gabriela Bodnárová, vedúca oddelenia regionálneho 
rozvoja a cestovného ruchu 
  
 

Materiál prerokovaný  Na zasadnutí MsR  dňa 4.5.2010 
Na zasadnutí komisie RR,CR a PČ dňa 3.5.2010 
 
 

Počet strán  
 

2 

Podpis  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 
 

Dôvodová správa: 
 
Mesto Kežmarok pripravuje podanie projektu v rámci výzvy ROP-3.2-2010/01 Regionálneho 
operačného programu, prioritná os 3, Opatrenie č.3.2b –neinvestičné aktivity v cestovnom 
ruchu. 
Cieľom projektu je napĺňať deklaráciu z roku 2001 Slovenských kráľovských miest (SKM) –
Bardejova Kežmarku, Levoče , Starej Ľubovne a prispieť k rozvoju cestovného ruchu 
v regióne, posilniť regionálne partnerstvo a značku SKM, zlepšiť situáciu v oblasti 
propagačných materiálov, rozvinúť spoločný marketing a propagáciu zapojením subjektov 
v jednotlivých mestách. Vytvoriť nový produkt SKM. 
Partneri: Samosprávy SKM, informačné agentúry, subjekty v cestovnom ruchu –múzeá, 
galérie, kostoly, knižnice, archívy, školy a mládež, remeselníci, Slovenská agentúra pre 
cestovný ruch 
Projektové aktivity: 
1.Dopracovanie internetovej  stránky www.royaltowns.sk –na stránke budú základné 
informácie o mestách, o histórii SKM, aktivitách SKM a o cca 15 pamätihodnostiach každého 
mesta  pretlmočené do 5 jazykov (AJ, NJ, PJ, HU, RUS) 
2.výroba tlačených materiálov, letákov o pamätihodnostiach v SJ + 5 cudzích jazykoch 
3.Prezentácia SKM na vybranom podujatí 
4.Vytvorenie nového produktu cestovného ruchu „Staré remeslo ožíva“ – interaktívna forma 
prezentácie historického dedičstva Spiša a Šariša. Zriadenie putovnej remeselnej výstavy, 
resp. neskôr stálych expozícií v každom meste. 
Rozpočet projektu je 92 000 €. 
Spolufinancovanie projektu je  vo výške 5%, t.j. 4 600 € celkom, z čoho spolufinancovanie 
každého mesta, predstavuje čiastku 1 150 €, ktoré sa mestá zaviazali uhradiť mestu Kežmarok 
v súlade so zmluvami uzatvorenými pre spoluprácu na tomto projekte. 
 
Návrh na uznesenie: 
1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje  

a) predloženie žiadosti o NFP ( nenávratný finančný príspevok ) v rámci výzvy 
ROP-3.2.b-2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Rozvíjanie efektívnej 
spolupráce v rámci partnerstva Slovenských kráľovských miest v cestovnom 
ruchu“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Kežmarok 
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok 
a Prešovského samosprávneho kraja 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP (nenávratný 
finančný príspevok ) 

c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 92 000€ 
na projekt,  t.j. vo výške 4 600€ 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
Predkladá  ( názov oddelenia )   Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 13.5.2010 
 
 

K bodu programu 15 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom časti pozemku – Stredná odborná škola, 
Kušnierska  brána 2, Kežmarok 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  Situáciu 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný  V komisii výstavby a ŽP:21.4.2010 
MsR: 4.5.2010 
         
         

Počet strán  
 

 
 

Podpis  
 
 

 
 
 



 
 
 

Dôvodová správa: 
 

Stredná odborná škola, Kušnierska 2, Kežmarok požiadala o prenájom pozemku na 
parcele číslo 1087, k.ú. Kežmarok za účelom zriadenia terasy s prístreškom z dôvodu 
rozšírenia poskytovania služieb v letných mesiacoch pre návštevníkov mesta Kežmarok. SOŠ 
v súčasnosti prevádzkuje cukráreň v objekte s.č.248 v susedstve pozemku o prenájom ktorého 
žiada. Jedná sa o cca 25m2.  

Z uvedeného dôvodu navrhujeme  prenájom časti pozemku pre žiadateľa posudzovať 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Stanovisko komisie výstavby a ŽP: Komisia žiada predložiť riešenie terasy s prístreškom, 
odsúhlasený KPÚ Prešov. 
 
Stanovisko oddelenia územného plánovania,. ŽP a SP: Totožné so stanoviskom komisie.  
.  

Stanovisko MsR: MsR v  Kežmarku odporúča MsZ  Kežmarok rozhodnúť v zmysle 
ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, že prenájom časti pozemku KN-C 1087 pre Strednú odbornú školu, Kušnierska 2, 
Kežmarok pri objekte – Domov mládeže pri SOU v Kežmarku, pre účely zriadenia letnej 
terasy s prístreškom k prevádzke cukrárne je prípadom hodným osobitného zreteľa 
z dôvodu, že ide o časť pozemku priľahlého k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, 
 v ktorom sa nachádza prevádzka cukrárne prerokovať návrh na prenájom časti pozemku 
KN-C 1087 o výmere cca 25m2, k.ú. Kežmarok pre Strednú odbornú školu, Kušnierska 2, 
Kežmarok na obdobie 2 dvoch rokov, za cenu 2,66 EUR/m2/rok. 
 
  

Návrh na uznesenie 
 

M s Z   v  Kežmarku   o d p o r ú č a     M s Z   mesta Kežmarok 
 
rozhoduje  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku KN-C 1087 pre Strednú odbornú školu, 
Kušnierska brána 2, Kežmarok pri objekte – Domov mládeže pri SOU v Kežmarku, pre účely 
zriadenia letnej terasy s prístreškom k prevádzke cukrárne je prípadom hodným osobitného 
zreteľa z dôvodu, že ide o časť pozemku priľahlého k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, 
v ktorom sa nachádza prevádzka cukrárne.    
 
a schvaľuje  
 
prenájom časti pozemku KN-C 1087 o výmere 25m2, k.ú. Kežmarok pre Strednú odbornú 
školu, Kušnierska brána 2, Kežmarok, IČO 00159468, na obdobie 2 dvoch rokov, za cenu 
2,66 EUR/m2/rok. 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
Predkladá  ( názov oddelenia )   Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 13.5.2010 
 
 

K bodu programu 17 
 
 

Názov materiálu Návrh na odpredaj bytu na ul. Lanškrounská 9, Kežmarok 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  Situáciu 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný  MsR: 29.9.2009 
MsZ:  8.10.2009 
MsR: 4.5.2010 
         
         

Počet strán  
 

 
 

Podpis  
 
 

 
 



Dôvodová správa 
 Mesto Kežmarok opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťažú na odpredaj bytu č.46 
na ul. Lanškrounská 1722/9 v Kežmarku Kežmarok ( byt po p. A.Majerovej ), keďže po 
prvýkrát sa do súťaže neprihlásil žiaden záujemca a súťaž nebola úspešná  . 

V rámci opätovného vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže bola v stanovenom termíne 
doručená na  Mestský úrad Kežmarok 1 súťažná ponuka záujemcov – Jozef Skurka 
a manželka Zuzana Skurková, Holumnica 135, okr. Kežmarok. 

Kritériom na vyhodnotenie súťažných návrhov bola kúpna cena. Súťažný návrh 
navrhovateľov Jozefa a Zuzany Skurkových splnil všetky požadované náležitosti. Navrhovaná 
kúpna cena navrhovateľov je 40 500 EUR.   
Komisia na vyhodnotenie návrhov navrhuje byt odpredať záujemcom za navrhovanú kúpnu 
cenu.     

Stanovisko komisie finančnej: Komisia odporúča realizovať odpredaj bytu na 
Lanškrounskej ulici s.č.3496 (byt po p. Majerovej ) min. za cenu 36 514,-EUR.   

Stanovisko MsR: MsR v Kežmarku odporúča MsZ v Kežmarku prerokovať návrh na 
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. 

Uznesenie MsZ zo dňa 8.10.2009: MsZ v Kežmarku schvaľuje odpredaj mestského 3-
izbového bytu č.46 s príslušenstvom t.j. predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, Balkón, I.kategórie 
na VII. Poschodí, na ul. Lanškrounská 9, Kežmarok, formou obchodnej verejnej súťaže. 

 

Stanovisko MsR: Mestská rada v Kežmarku odporúča MsZ prerokovať návrh na odpredaj 3-
izbového bytu č.46 s príslušenstvom v bytovom dome na ul. Lanškrounská 1722/9 v 
Kežmarku, na základe obchodnej verejnej súťaže pre manželov Jozefa a Zuzanu Skurkových, 
bytom Holumnica 135, 059 94 okr. Kežmarok, za cenu 40 500 EUR. 
 
 

 
Návrh na uznesenie 

 
MsZ v Kežmarku  
 
schvaľuje  
 
odpredaj 3-izbového bytu č.46 s príslušenstvom v bytovom dome na ul.Lanškrounská 1722/9 
v Kežmarku, na základe obchodnej verejnej súťaže do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov - Jozefa Skurku a Zuzany Skurkovej, bytom Holumnica 135, 059 94 okr.Kežmarok, 
za cenu 40 500 EUR. 
 
 



MESTO KEŽMAROK 
 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
Predkladá  ( názov oddelenia )   Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 13.5.2010 
 
 

K bodu programu 18 
 

Názov materiálu Návrh na odpredaj pozemku KN-C 3296/95 z majetku 
mesta  

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  Situáciu 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný  MsZ:  8.10.2009 
MsR: 4.5.2010 
         
         

Počet strán  
 

 
 

Podpis  
 
 

 
 
 

 
 
 
Dôvodová správa 



 Mesto Kežmarok opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťažú na odpredaj pozemku 
v lokalite Kamenná baňa – parcely KN-C 3296/95 o výmere 640m2, k.ú. Kežmarok, keďže 
po  prvýkrát  sa do súťaže neprihlásil žiaden záujemca a súťaž nebola úspešná.  

V rámci opätovného vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže boli v stanovenom termíne 
doručené na  Mestský úrad Kežmarok dve súťažné ponuky záujemcov: 

1. Karol Trška, Lanškrounská 12, Kežmarok 

2. Eva Matejková, Nábrežná 9, Kežmarok 

Kritériom na vyhodnotenie súťažných návrhov bola kúpna cena. Súťažný návrh navrhovateľa 
Karola Tršku splnil všetky požadované náležitosti. Navrhovaná kúpna cena navrhovateľa je 
25 500EUR.   
Návrh  Evy Matejkovej bol zo súťaže vylúčený z dôvodu, že súťažný návrh nebol úplný 
(Pozn. Navrhovaná kúpna cena bola 21 901 EUR). 

Komisia na vyhodnotenie návrhov navrhuje pozemok odpredať záujemcovi Karolovi Trškovi,  
za navrhovanú kúpnu cenu 25 500EUR. 

    

Uznesenie MsZ zo dňa 8.10.2009: MsZ v Kežmarku schvaľuje odpredaj pozemku z majetku 
mesta KN-C 3296/95 o výmere 640m2, k.ú. Kežmarok formou obchodnej verejnej súťaže. 

 
Stanovisko MsR: Mestská rada v Kežmarku odporúča MsZ prerokovať návrh na odpredaj 
pozemku - parcely KN-C 3296/95 o výmere 640m2, k.ú. Kežmarok na základe obchdonej 
verejnej súťaže za navrhovanú kúpnu cenu 25 500EUR pre Karola Tršku, Lanškrounská 12, 
Kežmarok .   
 

 
Návrh na uznesenie 

 
 
MsZ v Kežmarku  
 
schvaľuje  
 
odpredaj pozemku - parcely KN-C 3296/95 o výmere 640m2, k.ú. Kežmarok na základe 
obchodnej verejnej súťaže za navrhovanú kúpnu cenu 25 500EUR pre Karola Tršku, 
Lanškrounská 12, Kežmarok .   
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
Predkladá  ( názov oddelenia )   Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 13.5.2010 
 
 

K bodu programu 19 
 
 

Názov materiálu Návrh na zverenie majetku do správa organizácii – Mestské 
kultúrne stredisko Kežmarok, Starý trh 46, Kežmarok  

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  Situáciu 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný  MsR: 4.5.2010 
         
         

Počet strán  
 

 
 

Podpis  
 
 

 
 
 

 
 
 



Dôvodová správa 
 
Mesto Kežmarok požiadalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom Rekonštrukcia NKP pre potreby 
rozšírenia Mestskej knižnice v Kežmarku. Na základe uvedeného MVRR vyzýva žiadateľov 
na doručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci. 

Okrem iného je potrebné predložiť platnú zmluvu, na základe ktorej sú subjektu 
v pôsobnosti žiadateľa, resp. partnerovi projektu (t.j. subjektu, ktorý nie je v pôsobnosti 
žiadateľa) zverené do správy všetky nehnuteľnosti na ktorých má byť realizovaný projekt za 
účelom realizácie projektu, a to po celu dobu predpokladanej platnosti zmluvy o poskytnutí 
NFP a zároveň výpis LV s vyznačením správcovstva k predmetným nehnuteľnostiam( 
(vyznačenie správcovstva na LV sa vyžaduje len v prípade subjektu v pôsobnosti žiadateľa, 
nie v prípade partnera projektu). 

 

Stanovisko MsR: Mestská rada v Kežmarku odporúča MsZ prerokovať návrh na zverenie 
nehnuteľného majetku, objektu so súp.č.26 na pozemku KN-C 545/1, k.ú. Kežmarok, Hlavné 
námestie č.64, Kežmarok, do správy organizácii - Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, 
príspevková organizácia mesta Kežmarok, Starý Trh 46, Kežmarok, IČO: 352179. 
 
 
 
  

Návrh na uznesenie 
 
 

MsZ v Kežmarku  
 
schvaľuje  
 
zverenie nehnuteľného majetku, objektu so súp.č.26 na pozemku KN-C 545/1, k.ú. 
Kežmarok, Hlavné námestie č.64, Kežmarok v nadobúdacej hodnote 60 743,28EUR, do 
správy organizácii - Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, príspevková organizácia mesta 
Kežmarok, Starý Trh 46, Kežmarok, IČO: 352179. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESTO KEŽMAROK 
 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
Predkladá  ( názov oddelenia )   Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 13.5.2010 
 
 

K bodu programu 20 
 
 

Názov materiálu Návrh na zverenie majetku – Hokejbalové ihrisko 
Kežmarok do správa ZŠ na ul.Dr.D.Fischera 2, Kežmarok 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  Situáciu 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný  MsR: 4.5.2010 
         
         

Počet strán  
 

 
 

Podpis  
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 Na základe zrealizovaných úprav existujúceho ihriska v areáli Základnej školy na ul. 
Dr. Daniela Fischera v Kežmarku na hokejbalové ihrisko na pozemku KN-C 1036/1, k.ú. 
Kežmarok a jeho odovzdaní do užívania dáva mesto Kežmarok návrh na zverenie uvedeného 
majetku do správy ZŠ na ul.Dr.D.Fischera 2, Kežmarok.   

 

Stanovisko MsR: Mestská rada v Kežmarku odporúča MsZ prerokovať návrh na zverenie 
majetku, stavby – Hokejbalové ihrisko Kežmarok na pozemku KN-C 1036/1 do správy ZŠ na 
ul. Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok, IČO:36158968. 
 
 
 

 
 

Návrh na uznesenie 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo  
 
schvaľuje  
 
zverenie nehnuteľného majetku, stavby – Hokejbalové ihrisko Kežmarok na pozemku KN-C 
1036/1 v obstarávacej hodnote 151 202,14 EUR, do správy Základnej školy na ul. Dr. Daniela 
Fischera 2, Kežmarok, rozpočtovej organizácie mesta, IČO:36158968. 
 
 
 
 
 
 



MESTO KEŽMAROK 
 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
Predkladá  ( názov oddelenia )   Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 13.5.2010 
 
 

K bodu programu 21 
 
 

Názov materiálu Návrh na zmenu nájomcu v NP na ul. Hviezdoslavova 27, 
Kežmarok 
-MUDr. M.Pisková 
-MUDr. M.Imrichová 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  Situáciu 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
 
 

Počet strán  
 

 
 

Podpis  
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Dôvodová správa 
 MUDr. Magda Imrichová, ul.Rázusova č.15, Kežmarok požiadala Mesto Kežmarok 
o zmenu nájomcu v NP v poliklinike na ul Hviezdoslavova 27, Kežmarok z dôvodu zmeny 
činnosti podnikania z fyzickej na právnickú osobu založením obchodnej spoločnosti MUDr. 
Magda Imrichová, s.r.o. zastúpenou konateľkou MUDr.Magda Imrichová, bytom Rázusova 
15, 060 01 Kežmarok. 

 
  
 
 

Návrh na uznesenie 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle § 9a ods. 9 pism. 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 nebytových priestorov – internej 
ambulancie miestnosť č.2.14 o výmere 18m2, miestnosť č.2.15 o výmere 16,5m2 a spoločné 
priestory o výmere 13,965m2 v objekte polikliniky na ul.Hviezdoslavova 27, v Kežmarku pre 
MUDr. Magdu Imrichovú, Rázusova 15, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa.  
 
a  s ch v a ľ u j e  
 
prenájom nebytových priestorov – internej ambulancie miestnosť č.2.14 o výmere 18m2, 
miestnosť č.2.15 o výmere 16,5m2 a spoločné priestory o výmere 13,96m2 v objekte 
polikliniky na ul. Hviezdoslavova č.27, Kežmarok, pre MUDr. Magda Imrichová, s.r.o., 
Rázusova15, 060 01 Kežmarok, na obdobie dvoch rokov, za ročné nájomné 1 376,79EUR. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 MUDr. Mária Pisková, Petržalská 16,  Kežmarok požiadala Mesto Kežmarok o zmenu 
nájomcu v NP v poliklinike  na ul Hviezdoslavova 27, Kežmarok z dôvodu zmeny činnosti 
podnikania z fyzickej na právnickú osobu založením obchodnej spoločnosti INTEM, s.r.o, 
zastúpenú konateľkou MUDr. Mária Pisková, bytom Petržalská 16, 060 01 Kežmarok. 

 
  
 

 
 
 

 
Návrh na uznesenie 

Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle § 9a ods. 9 pism. 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 nebytových priestorov – internej 
ambulancie miestnosť č.2.16 o výmere 19,60m2, miestnosť č.2.17 o výmere 16,19m2 
a spoločné priestory o výmere 14,77m2 v objekte polikliniky na ul.Hviezdoslavova 27, 
v Kežmarku pre MUDr. Máriu Piskovú, Petržalská 16, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa.  
 
a  s ch v a ľ u j e  
 
prenájom nebytových priestorov – internej ambulancie miestnosť č.2.16 o výmere 19,60m2, 
miestnosť č.2.17 o výmere 16,90m2 a spoločné priestory o výmere 14,77m2 v objekte 
polikliniky na ul. Hviezdoslavova č.27, Kežmarok, pre INTEM, s.r.o. Hviezdoslavova 27, 
Kežmarok,  na obdobie dvoch rokov, za ročné nájomné 1 456,61EUR. 
 

 

 
 
 
 
 



MESTO KEŽMAROK 
 
 
Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
Predkladá  ( názov oddelenia )   Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 13.05.2010 
 
 
 
 

K bodu programu 22 
 
 

Názov materiálu Návrh na odpredaj objektu súp.č.96 a priľahlých 
pozemkov, Hlavné nám.45, Kežmarok  
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný  MsZ:18.03.2010     
     
 
         
         

Počet strán  
 

 
 

Podpis  
 
 

 
 



Dôvodová správa 
 Mesto Kežmarok vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na odpredaj objektu súp.č. 96 
postavený na pozemku KN-C 373 a objektu  súp.č. 97 na pozemku KN-C 374  a pozemky 
KN-C 373 o výmere 104 m2, KN-C 374 o výmere 201 m2, KN-C 375 o výmere 116m2 
a KN-C 376/1 o výmere 285m2. 

Vzhľadom na to, že objekt Hlavné námestie 97/47 nemá samostatný vchod, objekt má vstup 
z objektu Hlavné námestie 45 a objekty nie je možné v skutočnosti reálne užívať samostatne,  
rozhodnutím Mesta Kežmarok č.ÚPŽPSP 1609/2010 – Hu zo dňa 6.4.2010 o zrušení 
súpisného čísla bolo zrušené súpisné číslo 97 a orientačné číslo  47  na ul. Hlavné námestie 
v Kežmarku s tým, že budova s pôvodným číslom 97 bude mať súpisné číslo 96 a orientačné 
číslo 45. Geometrickým plánom č.9/2010 bol pozemok KN-C 374 pričlenený do pozemku 
KN-C 373 o celkovej výmere 305m2 a pozemok 374 zanikol. 

V rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže bola v stanovenom termíne doručená na  
Mestský úrad Kežmarok 1 súťažná ponuka záujemcu: Jan – Vil, . s.r.o., Baštová 1467/18, 060 
01 Kežmarok, IČO 36 849 618. 

Kritériom na vyhodnotenie súťažných návrhov bola kúpna cena. Súťažný návrh navrhovateľa 
Jan – Vil,s.r.o., Baštová 18/1467, 060 01 Kežmarok,  splnil všetky požadované náležitosti.  

Navrhovaná kúpna cena navrhovateľa je 185 500EUR na všetky nehnuteľností v celosti.  
Komisia na vyhodnotenie návrhov navrhuje predmetné nehnuteľností odpredať záujemcovi za 
navrhovanú kúpnu cenu.     

Stanovisko komisie výstavby a ŽP: Komisia odporúča vzhľadom na požadovaný účel objekt 
odpredať. 

Stanovisko odd. územného plánovania, ŽP a SP: totožné so stanoviskom komisie. 

Stanovisko komisie finančnej: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča schváliť odpredaj objektov č.45 a č.47 na Hlavnom námestí 
v Kežmarku a to formou obchodnej verejnej súťaže. 

Uznesenie MsZ zo dňa 28.01.2010: Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností - domu súp.č.96 na pozemku 
KN-C 373, súp.č.97 na pozemku KN-C 374 a pozemkov KN-C 373, 374, 375 a 376/1, k.ú. 
Kežmarok. Minimálna kúpne cena - podľa znaleckého posudku.         

 
Návrh na uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
schvaľuje  
 
odpredaj objektu súp.č.96 (ktorý bol GP č. 9/2010 a rozhodnutím Mesta Kežmarok č.ÚPŽPSP 
1609/2010 vytvorený z objektov sč.96 na pozemku KN-C 373 a sč.97 na pozemku KN-C 
374) na pozemku KN-C 373, pozemok KN-C 373 o výmere 305m2, KN-C 375 o výmere 
116m2 a KN-C 376/1 o výmere 285m2, na základe obchodnej verejnej súťaže pre spoločnosť 
Jan – Vil, s.r.o., Baštová 1467/18, 060 01 Kežmarok, IČO 36 849 618,  za cenu 185 500 EUR  
za všetky nehnuteľnosti. 
 



MESTO KEŽMAROK 
 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
Predkladá  ( názov oddelenia )   Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 13.5.2010 
 
 

K bodu programu 24 
 
 

Názov materiálu Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na NP- 
Gen.Štefánika 27-29, Kežmarok  

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
 

Počet strán  
 

 
 

Podpis  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dôvodová správa 
 
 Dňa 30.6.2010 končí prenájom nebytového priestoru v objekte Gen. Štefánika č. 27-
29, Kežmarok, na prízemí,  ktorého vlastníkom je Mesto Kežmarok. Jeho terajší nájomca 
Martin Terešák, Petržalská 24 Kežmarok nemá záujem o jeho prenájom.  
 Mestský úrad Kežmarok preto navrhuje schváliť na prenájom predmetných 
nebytových priestorov  vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže.  
 
 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
s ch v a ľ u j e  
 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru v objekte Gen. 
Štefánika č. 27-29, Kežmarok, na prízemí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
Predkladá  ( názov oddelenia )   Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku                                                                                            

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 13.05.2010 
 
 
 
 

K bodu programu 25 
 

Názov materiálu Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
1. Dôvodovú správu 
2. Návrh na uznesenie 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný  V komisii......--.......................  dňa --...................... 
MsR:                                         dňa 04.05.2010 
 

Počet strán  
 

8 

Podpis  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 
 

 
Dňa  25.03.2010 požiadal Erich  Abt COLOUR – MUSIC, 060 01 Kežmarok, Hlavné 

námestie č.3, IČO 17 287 570, o predĺženie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov 
na Hlavnom námestí č.3 v Kežmarku.   

Erich Abt COLOUR – MUSIC, Hlavné námestie č.3, 060 01 Kežmarok, IČO 
17 287 570 je dlhodobý nájomca, povinnosti  nájomcu si plní, nemá nedoplatky, preto 
navrhujeme  prenájom predmetných nebytových priestorov  pre žiadateľa posudzovať ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedených nebytových priestorov nemá 
námietky voči ďalšiemu predĺženiu prenájmu, nájomca si povinnosti plní. 

Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča M s Z  rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových priestorov, 
pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky 
povinnosti,  ako o  prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť predĺženia nájmov.  

Stanovisko mestskej rady : M s R   v  Kežmarku   o d p o r ú č a     M s Z   mesta 
Kežmarok  r o z h o d n ú ť  v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte na 
Hlavnom námestí č. 3 v Kežmarku, pre Ericha Abta COLOUR – MUSIC, 060 01 Kežmarok, 
Hlavné námestie č.3, IČO 17 287 570 je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že 
ide o dlhodobého nájomcu,  ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti  a   p r e r 
o k o v a ť  návrh na predlženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Hlavnom 
námestí č.3 v Kežmarku, pre Ericha Abta COLOUR – MUSIC, 060 01 Kežmarok, Hlavné 
námestie č.3, IČO 17 287 570,  na obdobie dvoch rokov, za cenu 2823,57 €/rok. 

 
Návrh na uznesenie 

M s Z   v  Kežmarku    
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte na Hlavnom 
námestí č. 3 v Kežmarku, pre Ericha Abta COLOUR – MUSIC, 060 01 Kežmarok, 
Hlavné námestie č.3, IČO 17 287 570 je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, 
že ide o dlhodobého nájomcu,  ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti  
 
s ch v a ľ u j e 
 
predlženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Hlavnom námestí č.3 
v Kežmarku, pre Ericha Abta COLOUR – MUSIC, 060 01 Kežmarok, Hlavné námestie 
č.3, IČO 17 287 570,  na obdobie dvoch rokov, za cenu 2823,57 €/rok. 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 
 
Dňa  09.03.2010 požiadala Mgr. Mária Uhlárová - POHODA,  IČO 41351941, miesto 

podnikania 06001 Kežmarok, Zochova 1705/51, o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom 
nebytových priestorov na ul. Hlavné námestie č. 58 v Kežmarku.   

Mgr. Mária Uhlárová - POHODA,  IČO 41351941, miesto podnikania 06001 
Kežmarok, Zochova 1705/51 je dlhodobý nájomca, povinnosti  nájomcu si plní, nemá 
nedoplatky, preto navrhujeme  prenájom predmetných nebytových priestorov  pre žiadateľa 
posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Vzhľadom na to, že nebytový priestor je možné prenajať podľa podmienok uvedených 
v zmluve o predaji časti podniku, na základe ktorej mesto nadobudlo objekt do vlastníctva,  
len  na dobu neurčitú, s výpovednou dobou jeden mesiac, resp. na dobu určitú - jeden rok, 
navrhujeme nebytový priestor prenajať na dobu neurčitú s výpovednou dobou 1 mesiac. 

Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedených nebytových priestorov nemá 
námietky voči ďalšiemu predĺženiu prenájmu, nájomca si povinnosti plní. 

Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča M s Z  rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových priestorov, 
pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky 
povinnosti,  ako o  prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť predĺženia nájmov.  

Stanovisko M s R: M s R   v  Kežmarku   o d p o r ú č a     M s Z   mesta Kežmarok  r 
o z h o d n ú ť v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte Hlavné námestie 
č. 58 v Kežmarku pre Mgr. Máriu Uhlárovú - POHODA, Zochova 1705/51, Kežmarok, IČO 
41351941, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu,  
ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti  a   p r e r o k o v a ť návrh na predĺženie 
prenájmu nebytových priestorov v objekte Hlavné námestie č. 58 v Kežmarku, pre Mgr. 
Máriu Uhlárovú - POHODA, Zochova 1705/51, Kežmarok, IČO 41351941, na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou jeden mesiac, za cenu 681,14 €/rok. 

Návrh na uznesenie 
M s Z  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte Hlavné námestie č. 
58 v Kežmarku pre Mgr. Máriu Uhlárovú - POHODA, Zochova 1705/51, Kežmarok, 
IČO 41351941, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého 
nájomcu,  ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti . 
 
s ch v a ľ u j e  
 
predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Hlavné námestie č. 58 v 
Kežmarku, pre Mgr. Máriu Uhlárovú - POHODA, Zochova 1705/51, Kežmarok, IČO 
41351941, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou jeden mesiac, za cenu 681,14 €/rok. 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa: 

 
Dňa  26.04.2010 požiadala  Marcela Hudinová,  IČO 41346505, miesto podnikania 

06001 Kežmarok, Levočská 1767/2, o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových 
priestorov na ul. Gen. Štefánika  č.27-31 v Kežmarku, kde prevádzkuje kaderníctvo a 
kozmetiku.   

Marcela Hudinová, Levočská 1767/2, Kežmarok, IČO 41346505 je dlhodobý 
nájomca, povinnosti  nájomcu si plní, nemá nedoplatky, preto navrhujeme  prenájom 
predmetných nebytových priestorov  pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedených nebytových priestorov nemá 
námietky voči ďalšiemu predĺženiu prenájmu, nájomca si povinnosti plní. 

Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča M s Z  rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových priestorov, 
pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky 
povinnosti,  ako o  prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť predĺženia nájmov.  

Stanovisko M s R : M s R   v  Kežmarku   o d p o r ú č a     M s Z   mesta Kežmarok  
r o z h o d n ú ť  v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte Gen. Štefánika 
č.27-31 v Kežmarku, pre Marcelu Hudinovú,  IČO 41346505, miesto podnikania 06001 
Kežmarok, Levočská 1767/2 je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide 
o dlhodobého nájomcu,  ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti a  p r e r 
o k o v a ť návrh na predlženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Gen. Štefánika 
č.27-31 v Kežmarku v objekte na Hlavnom námestí č.3 v Kežmarku, pre Marcelu Hudinovú,  
IČO 41346505, miesto podnikania 06001 Kežmarok, Levočská 1767/2, na obdobie dvoch 
rokov, za cenu 1103.86 €/rok. 

 
Návrh na uznesenie 

M s Z   v  Kežmarku    
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte Gen. Štefánika č.27-
31 v Kežmarku, pre Marcelu Hudinovú,  IČO 41346505, miesto podnikania 06001 
Kežmarok, Levočská 1767/2 je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide 
o dlhodobého nájomcu,  ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti. 
 
s ch v a ľ u j e 
 
predlženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Gen. Štefánika č.27-31 v 
Kežmarku v objekte na Hlavnom námestí č.3 v Kežmarku, pre Marcelu Hudinovú,  IČO 
41346505, miesto podnikania 06001 Kežmarok, Levočská 1767/2, na obdobie dvoch 
rokov, za cenu 1103.86 €/rok. 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 
 
Dňa  06.04.2010 požiadal  Milan Nevlazla, Južná č.3, Kežmarok o predĺženie 

nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru – garáže, na ul. Gen. Štefánika  č.33 
v Kežmarku.  

Milan Nevlazla, Južná 3, Kežmarok je dlhodobý nájomca nebytového priestoru-
garáže, povinnosti  nájomcu si plní, nemá nedoplatky, preto navrhujeme  prenájom 
predmetného nebytového priestoru  pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedených nebytových priestorov nemá 
námietky voči ďalšiemu predĺženiu prenájmu, nájomca si povinnosti plní. 

Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča M s Z  rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových priestorov, 
pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky 
povinnosti,  ako o  prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť predĺženia nájmov.  

 Stanovisko M s R: M s R   v  Kežmarku   o d p o r ú č a     M s Z   mesta Kežmarok 
r o z h o d n ú ť  v  zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru – garáže, Gen. Štefánika 
č.33 v Kežmarku, pre Milana Nevlazlu, Južná č.3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky 
povinnosti a  p r e r o k o v a ť  návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – garáže 
na ul. Gen. Štefánika č.33 v Kežmarku, pre Milana Nevlazlu, Južná č.3, Kežmarok,  na 
obdobie dvoch rokov, za cenu 261.45 €/rok. 
 

Návrh na uznesenie 
M s Z   v  Kežmarku    
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru – garáže, Gen. Štefánika č.33 
v Kežmarku, pre Milana Nevlazlu, Južná č.3, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči 
prenajímateľovi všetky povinnosti. 
 
s ch v a ľ u j e 
 
predĺženie prenájmu nebytového priestoru – garáže na ul. Gen. Štefánika č.33 v 
Kežmarku, pre Milana Nevlazlu, Južná č.3, Kežmarok,  na obdobie dvoch rokov, za 
cenu 261.45 €/rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 
 
Dňa 25.03.2010 požiadal  Ondrej Janeka, Gen. Štefánika č. 41, Kežmarok o predĺženie 

nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru – garáže, na ul. Gen. Štefánika  č.41 
v Kežmarku.  

Ondrej Janeka, Gen. Štefánika č.41, Kežmarok je dlhodobý nájomca nebytového 
priestoru - garáže, povinnosti  nájomcu si plní, nemá nedoplatky, preto navrhujeme  prenájom 
predmetného nebytového priestoru  pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedených nebytových priestorov nemá 
námietky voči ďalšiemu predĺženiu prenájmu, nájomca si povinnosti plní. 

Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča M s Z  rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových priestorov, 
pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky 
povinnosti,  ako o  prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť predĺženia nájmov.  

 Stanovisko M s R:  M s R   v  Kežmarku   o d p o r ú č a     M s Z   mesta Kežmarok 
r o z h o d n ú ť   v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru – garáže, Gen. Štefánika 
č.41 v Kežmarku, pre Ondreja Janeku, Gen. Štefánika č.41, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči 
prenajímateľovi všetky povinnosti a    p r e r o k o v a ť  návrh na predĺženie prenájmu 
nebytového priestoru – garáže na ul. Gen. Štefánika č.41 v Kežmarku, pre Ondreja Janeku, 
Gen. Štefánika č.41, Kežmarok,  na obdobie dvoch rokov, za cenu 261.45 €/rok. 
 

 
Návrh na uznesenie 

M s Z   v  Kežmarku    
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru – garáže, Gen. Štefánika č.41 
v Kežmarku, pre Ondreja Janeku, Gen. Štefánika č.41, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči 
prenajímateľovi všetky povinnosti. 
 
s ch v a ľ u j e 
 
predĺženie prenájmu nebytového priestoru – garáže na ul. Gen. Štefánika č.41 v 
Kežmarku, pre Ondreja Janeku, Gen. Štefánika č.41, Kežmarok,  na obdobie dvoch 
rokov, za cenu 261.45 €/rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 
 

Dňa 29.03.2010 požiadal  Jiří Jošt, Obrancov mieru č.5, Kežmarok o predĺženie 
nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru – garáže, na ul. Gen. Štefánika  č.25 
v Kežmarku.  

Jiří Jošt, Obrancov mieru č.5, Kežmarok je dlhodobý nájomca nebytového priestoru - 
garáže, povinnosti  nájomcu si plní, nemá nedoplatky, preto navrhujeme  prenájom 
predmetného nebytového priestoru  pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedených nebytových priestorov nemá 
námietky voči ďalšiemu predĺženiu prenájmu, nájomca si povinnosti plní. 

Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča M s Z  rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových priestorov, 
pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky 
povinnosti,  ako o  prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť predĺženia nájmov.  

Stanovisko  M s R:  M s R   v  Kežmarku   o d p o r ú č a     M s Z   mesta Kežmarok    
r o z h o d n ú ť   v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru – garáže, Gen. Štefánika 
č.25 v Kežmarku, pre Jiřího Joštu, Obrancov mieru č. 5, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči 
prenajímateľovi všetky povinnosti a   p r e r o k o v a ť  návrh na predĺženie prenájmu 
nebytového priestoru – garáže na ul. Gen. Štefánika č.25 v Kežmarku, pre Jiřího Joštu, 
Obrancov mieru č. 5, Kežmarok, na  obdobie dvoch rokov, za cenu 240.99 €/rok. 
 

 
Návrh na uznesenie 

M s Z   v  Kežmarku    
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru – garáže, Gen. Štefánika č.25 
v Kežmarku, pre Jiřího Joštu, Obrancov mieru č. 5, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči 
prenajímateľovi všetky povinnosti. 
 
s ch v a ľ u j e 
 
predĺženie prenájmu nebytového priestoru – garáže na ul. Gen. Štefánika č.25 v 
Kežmarku, pre Jiřího Joštu, Obrancov mieru č. 5, Kežmarok, na  obdobie dvoch rokov, 
za cenu 240.99 €/rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 
 
Dňa 27.04.2010 požiadala  Anna Kovalčíková, Obrancov mieru č.7, Kežmarok 

o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru – garáže, na ul. Gen. 
Štefánika  č.33 v Kežmarku.  

Anna Kovalčíková, Obrancov mieru č.7, Kežmarok je dlhodobý nájomca nebytového 
priestoru - garáže, povinnosti  nájomcu si plní, nemá nedoplatky, preto navrhujeme  prenájom 
predmetného nebytového priestoru  pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedených nebytových priestorov nemá 
námietky voči ďalšiemu predĺženiu prenájmu, nájomca si povinnosti plní. 

Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča M s Z  rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových priestorov, 
pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky 
povinnosti,  ako o  prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť predĺženia nájmov.  

 Stanovisko M s R : M s R   v  Kežmarku   o d p o r ú č a     M s Z   mesta Kežmarok   
r o z h o d n ú ť  v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru – garáže, Gen. Štefánika č.33 
v Kežmarku, pre  Annu Kovalčíkovú, Obrancov mieru č. 7, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči 
prenajímateľovi všetky povinnosti a    p r e r o k o v a ť návrh na predĺženie prenájmu 
nebytového priestoru – garáže na ul. Gen. Štefánika č.33 v Kežmarku, pre Annu Kovalčíkovú, 
Obrancov mieru č. 7, Kežmarok, na  obdobie dvoch rokov, za cenu 261.45 €/rok. 
 

Návrh na uznesenie 
 
M s Z   v  Kežmarku    
 
r o z h o d uje 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru – garáže, Gen. Štefánika č.33 
v Kežmarku, pre  Annu Kovalčíkovú, Obrancov mieru č. 7, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči 
prenajímateľovi všetky povinnosti. 
 
s ch v a ľ u j e 
 
predĺženie prenájmu nebytového priestoru – garáže na ul. Gen. Štefánika č.33 v 
Kežmarku, pre Annu Kovalčíkovú, Obrancov mieru č. 7, Kežmarok, na  obdobie dvoch 
rokov, za cenu 261.45 €/rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 
 

SATUR TRAVEL a.s. IČO 35787201 Sídlo 82472 Bratislava - Ružinov, Miletičova 1, 
pobočka Kežmarok, Hlavné námestie č.64. má do 30.06.2010 platnú nájomnú zmluvu na  prenajatý 
nebytový priestor na prízemí objektu Hlavné námestie č.64 v Kežmarku. Keďže termín plánovanej 
rekonštrukcie predmetného objektu sa oddialil  Mesto Kežmarok  navrhuje predĺžiť prenájom pre  
spoločnosť SATUR TRAVEL a.s. IČO 35787201 Bratislava do 31.12.2010. 

SATUR TRAVEL a.s. IČO 35787201 Sídlo 82472 Bratislava - Ružinov, Miletičova 1, 
pobočka Kežmarok, Hlavné námestie č.64. je dlhodobý nájomca, povinnosti  nájomcu si plní, nemá 
nedoplatky, preto navrhujeme  prenájom predmetných nebytových priestorov  pre doterajšieho 
nájomcu  posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedených nebytových priestorov nemá námietky 
voči ďalšiemu predĺženiu prenájmu, nájomca si povinnosti plní. 

Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča M s Z  rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových priestorov, pozemkov 
a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti,  ako o  
prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť predĺženia nájmov.  

Stanovisko M s R : M s R   v  Kežmarku   o d p o r ú č a     M s Z   mesta Kežmarok   
r o z h o d n ú ť   v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte na Hlavnom námestí č. 64 
v Kežmarku, pre SATUR TRAVEL a.s. IČO 35787201 Sídlo 82472 Bratislava - Ružinov, Miletičova 
1, pobočka Kežmarok, Hlavné námestie č.64 je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že 
ide o dlhodobého nájomcu,  ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti  a  p r e r o k o v a ť 
návrh na predlženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Hlavnom námestí č.64 v Kežmarku, 
pre SATUR TRAVEL a.s. IČO 35787201 Sídlo 82472 Bratislava - Ružinov, Miletičova 1,  na obdobie 
do 31.12.2010, za cenu 839.28 €. 

 
Návrh na uznesenie 

M s Z   v  Kežmarku    
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte na Hlavnom námestí č. 64 v Kežmarku, 
pre SATUR TRAVEL a.s. IČO 35787201 Sídlo 82472 Bratislava - Ružinov, Miletičova 1, 
pobočka Kežmarok, Hlavné námestie č.64 je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že 
ide o dlhodobého nájomcu,  ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti a vzhľadom na 
pripravovanú rekonštrukciu objektu, prenájom nebytového priestoru inému nájomcovi by nebol 
účelný. 
 
s ch v a ľ u j e 
 
predlženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Hlavnom námestí č.64 v Kežmarku, 
pre SATUR TRAVEL a.s. IČO 35787201 Sídlo 82472 Bratislava - Ružinov, Miletičova 1,  na 
obdobie do 31.12.2010, za cenu  839.28 €. 
 
 



Materiál na zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva 
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Na rokovanie dňa 13.05.2010 
 
 
 
 

K bodu programu 26 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom časti pozemku pod výstavným 
stánkom – Ingrid Majerčáková, Južná 7, Kežmarok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
1. Dôvodovú správu 
2. Návrh na uznesenie 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný  V komisii......--.......................  dňa --...................... 
MsR:                                         dňa 04.05.2010 
 
 

Počet strán  
 

2 

Podpis  
 

 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 
 
Dňa 20.04.2010 požiadala  Ingrid Majerčáková, IČO 41349296, miesto podnikania 

06001 Kežmarok, Južná 1508/7 o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku p. 
č. KN-C 3237 zast.pl. a nádvorie, k. ú. Kežmarok  o výmere 13,75 m2, pod výstavným 
stánkom na Hviezdoslavovej ul.č.2 v Kežmarku, pred predajňou  s kvetmi  

Ingrid Majerčáková, Južná 1508/7, Kežmarok, IČO 41349296 je dlhodobý nájomca 
časti pozemku p. č. KN-C 3237 zast.pl. a nádvorie, k. ú. Kežmarok  o výmere 13,75 m2, pod 
výstavným dreveným stánkom, nájomcu si plní, nemá nedoplatky, preto navrhujeme  
prenájom predmetnej časti pozemku pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča M s Z  rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových priestorov, 
pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky 
povinnosti,  ako o  prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť predĺženia nájmov.  

Stanovisko M s R : M s R   v  Kežmarku   o d p o r ú č a     M s Z   mesta Kežmarok  
r o z h o d n ú ť   v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku p. č. KN-C 3237 zast.pl. 
a nádvorie, k. ú. Kežmarok o výmere 13,75 m2, pod výstavným dreveným stánkom na 
Hviezdoslavovej ul. v Kežmarku, pre Ingrid Majerčákovú, Južná 1508/7, Kežmarok, IČO 
41349296,  je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom pozemku 
pod dočasnou drevenou stavbou a dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi 
všetky povinnosti  a   p r e r o k o v a ť  návrh na prenájom časti pozemku p. č. KN-C 3237 
zast.pl. a nádvorie, k. ú. Kežmarok  o výmere 13,75 m2, pod výstavným dreveným stánkom, 
pre Ingrid Majerčákovú, Južná 1508/7, Kežmarok, IČO 41349296, na obdobie dvoch rokov, 
za cenu 77.09 €/rok. 

Návrh na uznesenie 
M s Z   v  Kežmarku    
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku p. č. KN-C 3237 zast.pl. a nádvorie, k. 
ú. Kežmarok o výmere 13,75 m2, pod výstavným dreveným stánkom na Hviezdoslavovej 
ul. v Kežmarku, pre Ingrid Majerčákovú, Južná 1508/7, Kežmarok, IČO 41349296,  je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom pozemku pod 
dočasnou drevenou stavbou vo vlastníctve Ingrid Majerčákovej a dlhodobého nájomcu, 
ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti. 
 
s ch v a ľ u j e 
 
prenájom časti pozemku p. č. KN-C 3237 zast.pl. a nádvorie, k. ú. Kežmarok  o výmere 
13,75 m2, pod výstavným dreveným stánkom, pre Ingrid Majerčákovú, Južná 1508/7, 
Kežmarok, IČO 41349296, na obdobie dvoch rokov, za cenu 77.09 €/rok. 
 



Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva  
v Kežmarku 
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Názov materiálu Návrh na prenájom časti pozemku – Ing. Ján Brejčák, 
Hlavné námestie č.39/90, Kežmarok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
1. Dôvodovú správu 
2. Návrh na uznesenie 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
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Dôvodová správa: 
 

Dňa 25.11.2010 požiadala spoločnosť SLADKÝ SEN, s.r.o., IČO 44341245, sídlo 
06001 Kežmarok,  Hlavné námestie 39/90, zastúpenú Ing. Jánom Brejčákom 06001 
Kežmarok, Hlavné námestie 39/90  o predĺženie prenájmu časti pozemku p. č. KN-C 3221/8 
zast.pl. a nádvorie, k. ú. Kežmarok o výmere  24 m2, pod letnou terasou  pri cukrárni Sladký 
sen, na ul. Hlavné námestie č. 39/90 v Kežmarku.  

Spoločnosť SLADKÝ SEN, s.r.o., IČO 44341245, sídlo 06001 Kežmarok,  Hlavné 
námestie 39/90, zastúpená  Ing. Jánom Brejčákom 06001 Kežmarok, Hlavné námestie 39/90 
je dlhodobým nájomcom časti pozemku p. č. KN-C 3221/8 zast.pl. a nádvorie, k. ú. 
Kežmarok o výmere  24 m2, pod letnou terasou  pri cukrárni Sladký sen, na ul. Hlavné 
námestie č. 39/90 v Kežmarku, povinnosti nájomcu si plní, nemá nedoplatky, preto 
navrhujeme prenájom predmetnej časti pozemku pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

 
Stanovisko  komisie VŽPDaVS pri MsZ  dňa 13.01.2010 : Komisia odporúča časť 

pozemku na požadovaný účel  prenajať na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 
Stanovisko oddelenia výstavby je totožné so stanoviskom komisie. 

 
Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 

hospodárstva odporúča M s Z  rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových priestorov, 
pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky 
povinnosti,  ako o  prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť predĺženia nájmov.  

 
Stanovisko M s R : M s R   v  Kežmarku   o d p o r ú č a     M s Z   mesta Kežmarok  r 

o z h o d n ú ť   v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku p. č. KN-C 3221/8 zast.pl. 
a nádvorie, k. ú. Kežmarok o výmere  24 m2, pod letnou terasou  pri cukrárni Sladký sen, na 
ul. Hlavné námestie č. 39/90 v Kežmarku, pre spoločnosť SLADKÝ SEN, s.r.o., IČO 
44341245, sídlo 06001 Kežmarok, Hlavné námestie 39/90, zastúpenú Ing. Jánom Brejčákom 
06001 Kežmarok, Hlavné námestie 39/90 je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, 
že ide o prenájom pozemku pod dočasnou drevenou stavbou a  o dlhodobého nájomcu, ktorý 
si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti a   p r e r o k o v a ť  návrh na prenájom časti 
pozemku p. č. KN-C 3221/8 zast.pl. a nádvorie, k. ú. Kežmarok o výmere  24 m2, pod letnou 
terasou  pri cukrárni Sladký sen, na ul. Hlavné námestie č. 39/90 v Kežmarku, pre spoločnosť 
SLADKÝ SEN, s.r.o., IČO 44341245, sídlo 06001 Kežmarok, Hlavné námestie 39/90, 
zastúpenú Ing. Jánom Brejčákom 06001 Kežmarok, na obdobie dvoch rokov, za cenu 137,04 
€/rok. 
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Na rokovanie dňa 13.5.2010 
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Názov materiálu Návrh na  prenájom  NP  v objekte na Petržalskej 1640, 
Kežmarok – František Fedák , Mlynčeky 12,predajňa 
„Mäso a mäsové výrobky“.    
 
     
  
      
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  situácia 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
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Návrh  na  predĺženie  prenájmu  nebytového priestoru 
 

Dôvodová správa:  
 
František Fedák  so sídlom Mlynčeky 12, ako nájomca nebytových priestorov 

v objekte na sídlisku JUH , ul. Petržalská 1640, Kežmarok v ktorých prevádzkuje predajňu 



mäsa a mäsových výrobkov  požiadal o predĺženie nájmu. Ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si 
povinnosti nájomcu plní. 

 
Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedených nebytových priestorov nemá námietky 
voči ďalšiemu predĺženiu prenájmu, nájomca si povinnosti plní. 

 
Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča M s Z  rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových priestorov, 
pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky 
povinnosti,  ako o  prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť predĺženia nájmov.  
 
Stanovisko MsR : MsR  odporúča  MsZ  v Kežmarku rozhodnúť v zmysle ustanovenia § 9a 
ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom 
nebytových priestorov v objekte  na Petržalskej  1640, predajňa  „Mäso a mäsové výrobky“  
v Kežmarku pre –  František Fedák , Mlynčeky 12 ( IČO 17200024 )  je prípadom hodným 
osobitného zreteľa nakoľko si nájomca voči prenajímateľovi plní všetky záväzky  , nemá 
nedoplatky a prerokovať  návrh na  prenájom nebytových priestorov  v objekte na  ul. 
Petržalská 1640, predajňa  „Mäso a mäsové výrobky“,  Kežmarok pre  František Fedák , 
Mlynčeky 12 ( IČO 17200024 )  na obdobie 2 rokov, za cenu 8 298,48 EUR/rok . 
 

 
                                        Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte  na Petržalskej  
1640, predajňa  „Mäso a mäsové výrobky“  v Kežmarku pre –  František Fedák , 
Mlynčeky 12 ( IČO 17200024 )  je prípadom hodným osobitného zreteľa nakoľko si 
nájomca voči prenajímateľovi plní všetky záväzky  a nemá nedoplatky,   
 
s c h v a ľ u j e   
 
prenájom nebytových priestorov  v objekte na  ul. Petržalská 1640, predajňa  „Mäso 
a mäsové výrobky“,  Kežmarok pre  František Fedák , Mlynčeky 12 ( IČO 17200024 )  
na obdobie 2 rokov, za cenu 8 298,48 EUR/rok . 
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Názov materiálu Návrh na  prenájom  nebytových  priestorov-garáži na 
ul. Vyšný mlyn Kežmarok  

– Jaroslav Dluhý ATAC A.V.Hviezdoslavova  6, 
Kežmarok     

      -    Ján Scholtz, Lanškrounská,č.24, Kežmarok 
       
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  situáciu 

Predkladá ( meno)  
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Dôvodová správa: 
 
Jaroslav Dluhý   ATAC  A.V., Hviezdoslavova 6, Kežmarok , ako nájomca 

nebytového  priestoru – garáže, na ul. Vyšný mlyn , Kežmarok  požiadal o predĺženie nájmu 
tejto garáže.  Ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si povinnosti nájomcu plní. 

 
Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedených nebytových priestorov nemá 

námietky voči ďalšiemu predĺženiu prenájmu, nájomca si povinnosti plní. 
 
Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 

hospodárstva odporúča M s Z  rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových priestorov, 
pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky 
povinnosti,  ako o  prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť predĺženia nájmov.  

 
Stanovisko MsR : MsR  odporúča  MsZ  v Kežmarku rozhodnúť v zmysle 

ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, že prenájom nebytového  priestoru – garáže na ul. Vyšný Mlyn v Kežmarku pre 
Jaroslava Dluhého ATAC  A.V. Hviezdoslavova 6, Kežmarok  ( IČO 17113776) je  prípadom 
hodným osobitného zreteľa,  z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si voči 
prenajímateľovi plní všetky záväzky   nemá nedoplatky  a prerokovať návrh na  prenájom 
nebytového priestoru  - garáže na ul. Vyšný mlyn v Kežmarku pre Jaroslava Dluhého ATAC  
A.V. Hviezdoslavova 6, Kežmarok  ( IČO 17113776) na obdobie 2 rokov, za cenu 282,20 
EUR/rok. 
 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového  priestoru – garáže na ul. Vyšný Mlyn v 
Kežmarku pre Jaroslava Dluhého ATAC  A.V. Hviezdoslavova 6, Kežmarok  ( IČO 
17113776) je  prípadom hodným osobitného zreteľa,  z dôvodu, že ide o dlhodobého 
nájomcu, ktorý si plní voči  prenajímateľovi plní všetky povinnosti,   
 
s c h v a ľ u j e  
 
prenájom nebytového priestoru  - garáže na ul. Vyšný mlyn v Kežmarku pre Jaroslava 
Dluhého ATAC A.V. Hviezdoslavova 6, Kežmarok, IČO 17113776 na obdobie 2 rokov, 
za cenu 282,20 EUR/rok. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dôvodová správa:  

 
Ján Scholtz,  bytom Lanškrounska 24, Kežmarok , ako nájomca nebytového  priestoru 

– garáže, na ul. Vyšný mlyn, Kežmarok  požiadal o predĺženie nájmu tejto garáže.  Ide 
o dlhodobého nájomcu, ktorý si povinnosti nájomcu plní. 

 
Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedených nebytových priestorov nemá námietky 
voči ďalšiemu predĺženiu prenájmu, nájomca si povinnosti plní. 

 
Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča M s Z  rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových priestorov, 
pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky 
povinnosti,  ako o  prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť predĺženia nájmov.  

 
Stanovisko MsR : MsR  odporúča  MsZ  v Kežmarku rozhodnúť v zmysle ustanovenia § 9a 
ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom 
nebytového  priestoru – garáže na ul. Vyšný Mlyn v Kežmarku pre Jána  Scholtza,  bytom 
Lanškrounska 24, Kežmarok  je  prípadom hodným osobitného zreteľa, nakoľko si nájomca 
voči prenajímateľovi plní všetky záväzky  , nemá nedoplatky  a prerokovať návrh na  
prenájom nebytového priestoru  - garáže na ul. Vyšný mlyn v Kežmarku pre Jána Scholtza,  
bytom Lanškrounska 24, Kežmarok  na obdobie 2 rokov, za cenu 282,20 EUR/rok. 

 
 

Návrh na uznesenie 
 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového  priestoru – garáže na ul. Vyšný Mlyn v 
Kežmarku pre Jána  Scholtza,  bytom Lanškrounska 24, Kežmarok  je  prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči  
prenajímateľovi plní všetky povinnosti,   
  
s ch  v a ľ u j e   
 
prenájom nebytového priestoru  - garáže na ul. Vyšný mlyn v Kežmarku pre Jána 
Scholtza,  bytom Lanškrounska 24, Kežmarok  na obdobie 2 rokov, za cenu 282,20 
EUR/rok. 
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Dôvodová správa : 
 
Dňa 17.3.2010  požiadala Telovýchovná jednota ŠTART, Pod lesom 24, Kežmarok  
o predĺženie prenájmu časti pozemku  na ul. J.Kraya  v Kežmarku, p. č. KN-C 637 ost.pl. o 
výmere 20 m2, k. ú. Kežmarok, pod predajným stánkom  ( sortiment:  rýchle občerstvenie  ). 
 
Zároveň o prenájom pozemku pod stánkom požiadal aj p. Jozef Slodičák  za účelom 
podnikateľskej činnosti opravy obuvi a koženej galantérie. 

Stanovisko komisie výstavby  a ŽP :    Komisia odporúča predlžiť prenájom 
pozemku na dobu neurčitú pre pôvodný účel – umiestnenie stánku rýchleho občerstvenia  pre 
žiadateľa TJ Štart, Pod lesom 24, Kežmarok 
Komisia neodporúča pozemok prenajať pre p.Jozefa  Slodičáka bytom Nová 29, Kežmarok na 
požadovaný účel , nakoľko navrhovaná funkcia využitia v danom priestore nie je vhodná. 

Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP :    totožné so stanoviskom komisie   
Stanovisko MsR : MsR  odporúča  MsZ  v Kežmarku rozhodnúť v zmysle 

ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, že prenájom pozemku , časti parcely KN-C 637 k.ú. Kežmarok o výmere 20 m2  
pre Telovýchovná jednota  ŠTART, Pod lesom 24, Kežmarok  ( IČO 00688541)  je  prípadom 
hodným osobitného zreteľa, nakoľko si nájomca voči prenajímateľovi plní všetky záväzky  
a nemá nedoplatky a prerokovať návrh na  prenájom pozemku , časti parcely KN-C 637 k.ú. 
Kežmarok o výmere 20 m2  pre Telovýchovnú jednotu  ŠTART, Pod lesom 24, Kežmarok, 
IČO 00688541, na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou  za cenu 33,19 
EUR/mesiac   ( 398,28 EUR/rok.). 

 
                                               Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom pozemku , časti parcely KN-C 637 k.ú. Kežmarok 
o výmere 20 m2  pre Telovýchovná jednota  ŠTART, Pod lesom 24, Kežmarok,  IČO 
00688541  je  prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o pozemok 
zastavaný  stavbou vo vlastníctve TJ Štart Kežmarok.   
  
s c h v a ľ u j e   
 
prenájom pozemku , časti parcely KN-C 637 k.ú. Kežmarok o výmere 20 m2  pre 
Telovýchovnú jednotu  ŠTART, Pod lesom 24, Kežmarok, IČO 00688541, na dobu 
neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou,  za cenu 33,19 EUR/mesiac, t.j. 398,28 
EUR/rok. 
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Dôvodová správa: 
 

Dňa 3.3.2010  požiadalo  OZ ÚTULOK , M. Lányiho 15 , Kežmarok  o rozšírenie už 
prenajatého pozemku  ( časť parcely KN-E 5287/1 a KN-E 5286/1 k.ú. Kežmarok ) za účelom 
zriadenie( rozšírenia ) výbehu psov z útulku,  cca o 3000 m2.  

Stanovisko komisie výstavby  a ŽP :    Komisia odporúča prenajať l/2 požadovanej 
rozlohy  pozemkov dočasne na dva roky. Oplotenie a s tým súvisiace úpravy pozemku 
zabezpečí OZ na vlastný náklad, po predchádzajúcom odsúhlasení MsÚ. 

Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP :    totožné so stanoviskom komisie   
Poznámka : OZ ÚTULOK , M.Lányiho 15, Kežmarok  je dlhodobý nájomca 

vedľajších pozemkov, povinnosti  nájomcu si plní,  preto navrhujeme  prenájom pozemku  pre 
žiadateľa posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Stanovisko finančnej komisie :  Komisia financií, správy mestského majetku 
a lesného hospodárstva odporúča MsZ schváliť prenájom časti  parcely  KN-E 5287/1  
o výmere 1000 m2 a KN-E 5286/1 o výmere 500 m2 k.ú. Kežmarok  pre OZ ÚTULOK, 
M.Lányiho 15, Kežmarok ( IČO 37786580)    na dobu  neurčitú  s  výpovednou  dobou 1 
mesiac  

Stanovisko MsR :  MsR  odporúča  MsZ  v Kežmarku rozhodnúť v zmysle 
ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, že prenájom pozemku , časti parcely KN-E 5287/1 a KN-E 5286/1 k.ú. Kežmarok  
o výmere 1500 m2  pre OZ ÚTULOK, M.Lányiho 15, Kežmarok ( IČO 37786580)  je  
prípadom hodným osobitného zreteľa, a prerokovať   návrh na  prenájom pozemku , časti 
parcely  KN-E 5287/1  o výmere 1000 m2 a KN-E 5286/1 o výmere 500 m2 k.ú. Kežmarok  
pre OZ ÚTULOK, M.Lányiho 15, Kežmarok ( IČO 37786580)    na dobu  neurčitú  s  
výpovednou  dobou 1 mesiac . 
 
                                          Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e   
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom pozemku , časti parcely KN-E 5287/1 a KN-E 5286/1 
k.ú. Kežmarok  o výmere 1500 m2  pre OZ ÚTULOK, M. Lányiho 15, Kežmarok, IČO 
37786580,  je  prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že zabezpečuje pre mesto 
Kežmarok umiestnenie odchytených, túlavých a nechcených psov, čo je v prospech 
obyvateľov mesta. 
 
s ch v a ľ u j e  
 
prenájom pozemku , časti parcely  KN-E 5287/1  o výmere 1000 m2 a KN-E 5286/1 
o výmere 500 m2 k.ú. Kežmarok  pre OZ ÚTULOK, M. Lányiho 15, Kežmarok, IČO 
37786580   na dobu  neurčitú  s  výpovednou  dobou 1 mesiac . 
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Návrh na kúpu pozemku 
 
Dôvodová správa : 
  
Mesto Kežmarok požiadalo p.Andreu Kavaschovú  bytom Severná 3 v Kežmarku 
o odkúpenie časti pozemku KN-C 546 o výmere 64 m2 k.ú.Kežmarok  ( podľa GP 
novovytvorenú parcelu KN-C 546/1 ) z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku  
ktorý sa nachádza za objektom  Hlavné námestie č.64 a ktorý  mesto Kežmarok plánuje 
rekonštruovať.  
 

Poznámka : Obaja účastníci sa dohodli na cene 18,90 €úm2 ( v súlade so schváleným 
postupom oceňovania pozemkov v meste Kežmarok ). 
 

Stanovisko komisie výstavby  a ŽP : Vzhľadom na súčasný  stav v súvislosti 
s plánovanou rekonštrukciou  objektu   Hlavné námestie č.64 komisia odporúča zameniť 
pozemky podľa predloženého GP tak, aby nevznikli enklávy, teda zameniť zodpovedajúcu 
časť pozemku p.č.      
545/1 za časť pozemku p.č. 546. 
 

Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP :   totožné so stanoviskom  komisie.    
 

Stanovisko finančnej komisie : Komisia financií, správy mestského majetku 
a lesného hospodárstva odporúča MsZ schváliť kúpu pozemku – časti parcely KN-C 546 a to 
novovzniknutú parcelu KN-C 546/1, záhrada  o výmere 64 m2 od Andrey Kavaschovej , 
bytom Severná 3, Kežmarok  za cenu 18,90 EUR/m2. 
 

Stanovisko MsR : MsR  odporúča MsZ   prerokovať návrh na odkúpenie časti 
pozemku  KN-C 546  a to  novovytvorenú parcelu KN-C 546/1, záhrada o výmere 64 m2 , 
k.ú. Kežmarok, do majetku mesta Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania 
pozemkov za cenu 18,90 €/m2  od  Andrey Kavaschovej , bytom Severná 3, Kežmarok . 
 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo  v  Kežmarku    
 
s c h v a ľ u j e  
 
odkúpenie časti pozemku  KN-C 546  a to  novovytvorenú parcelu KN-C 546/1, záhrada 
o výmere 64 m2 , podľa geometrického plánu č.3/2010- k.ú. Kežmarok, do majetku 
mesta Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov za cenu 18,90 
€/m2  od  Andrey Kavaschovej , bytom Severná 3, Kežmarok . 
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Návrh na  odpredaj pozemku 
 

Dôvodová správa : 
 
 Vlastníci domu na ul. Priekopa 19/A v Kežmarku požiadali o odkúpenie pozemku – 
časti parcely KN-C 545/1 z dôvodu prístupu do rodinného domu, ktorého sú spoluvlastníkmi. 
 

Poznámka :  
             l.júla 2009 nadobudol účinnosť zákon č.258/2009 Zb.z., ktorým sa mení a dopĺňa  
zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý v ustanoveniach § 9a mení podmienky prevodu vlastníctva majetku 
obce. V odseku 8 uvedeného § 9a sú  vymedzené prípadu prevodu majetku, kedy sa 
ustanovenia odsekov 1 až 7 tohto paragrafu nepoužijú, pričom sa na daný prípad sa vzťahuje 
písm. e) – prevod majetku v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 
 

Stanovisko komisie výstavby  a ŽP : ( 10.01.2007 ) Komisia nedoporučuje odpredať 
časť pozemku p.č. 545/1 k.ú. Kežmarok podľa predloženého návrhu žiadateľky. Doporučuje 
odpredať časť pozemku tesne za zrealizovanou vstupnou bránou od pozemku p.č. 577 k.ú. 
Kežmarok, rovnobežne so zadnou fasádou objektu na pozemku p.č. 545/2 k.ú. Kežmarok. 
Ostatná časť navrhovaného pozemku bude slúžiť pre prístup do dvornej časti k objektu 
Hlavné námestie č.64. 
 

Stanovisko oddelenia úz.plánovania,ŽP a SP :(10.01.2007) Totožné so   
stanoviskom komisie.        
 
                  Na požiadanie spoluvlastníkov bola žiadosť  opätovne predložená na prerokovanie 
do  komisie výstavby a ŽP. Stavisko bude predložené priamo na zasadnutie MsR. 
 

Stanovisko komisie výstavby  a ŽP : ( 3.3.2010 ) K odpredaju pozemku sa komisia 
vyjadrovala dňa 10.1.2007 . Vzhľadom sa súčasný stav v súvislosti s plánovanou 
rekonštrukciou objektu Hlavné námestie č.64 komisia odporúča zameniť pozemky podľa 
predloženého GP tak, aby nevznikali enklávy, teda zameniť zodpovedajúcu časť pozemku p.č. 
545/1 za časť pozemku p.č. 546. 
 

Stanovisko oddelenia úz.plánovania,ŽP a SP :(3.3.2010) Totožné so   stanoviskom 
komisie.        
 

Stanovisko finančnej komisie : Komisia financií, správy mestského majetku 
a lesného hospodárstva odporúča  MsZ schváliť  odpredaj  časti  pozemku KN-C 545/1 
o výmere cca 100 m2,  tak ako to bolo odsúhlasené na komisií výstavby a oddelení výstavby 
MsÚ  pre vlastníkov rodinného domu / 8 vlastníkov / na ul. Priekopa č. 19/A v Kežmarku za 
cenu 18,90 EUR/m2.  Presnú výmeru určí geometrický plán.   
 

Stanovisko MsR :  MsR v Kežmarku odporúča MsZ   rozhodnúť v zmysle 
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, že prevod pozemku v k.ú. Kežmarok  časť par.č. KN-C 545/1  cca o výmere 100  

 
m2  v cene 18,90 €/m2 pre  vlastníkov objektu Priekopa 19/A v Kežmarku    je prípadom 
osobitného zreteľa a  



 
prerokovať návrh na odpredaj časti pozemku KN-C 545/1 – k.ú. Kežmarok cca o výmere 100 
m2 v zmysle zákona SNR č.138/1991 Zb. § 9a odsek 8 e) v znení neskorších predpisov pre 
vlastníkov objektu Priekopa 19/A , Kežmarok  za  cenu 18,90 €/m2 . Presnú výmeru určí 
geometrický plán. 

 
 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteĺstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prevod pozemku v k.ú. Kežmarok, novovytvorenej parcely KN-
C 545/5, zastavaná plocha o výmere 78 m2  v cene 18,90 €/m2 pre  vlastníkov objektu  na 
ul. Priekopa 19/A v Kežmarku   je prípadom osobitného zreteľa  
 
s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj časti pozemku KN-C 545/1  ako novovytvorenú parcelu KN-C 545/5,zastavaná 
plocha o výmere 78 m2 podľa geometrického plánu č.3/2010 – k.ú. Kežmarok v zmysle 
zákona SNR č.138/1991 Zb. § 9a odsek 8 e) v znení neskorších predpisov pre vlastníkov 
objektu Priekopa 19/A  , Kežmarok : 
 
l./ Mária Kavaschová   bytom Severná 3, Kežmarok 
2./ Monika Klein, Am Schwaben Weiher 14, Lauf an der Pegnitz, Nemecko 
3./ Peter Mikulášik, bytom Priekopa 23, Kežmarok 
4./ Milan Mikulášik, bytom Gen.Štefánika 66, Kežmarok 
5./ Eva Krajníková, bytom Mierová 12, Stará Ľubovňa 
6./ Ing.František Mikulášik bytom Hlavné námestie 54, Kežmarok 
7./ Alžberta Mazureková, bytom  Remeselnicka 19, Ľubica, 
8./ Eleonóra Kožušková,  bytom Mlynčeky 74 
 
za  cenu 18,90 €/m2 .  
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Návrh  na  odpredaj  pozemkov 
 
Dôvodová správa : 
 
            Mesto Kežmarok obdŕžalo ešte v roku 2005 žiadosť ll vlastníkov o majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku pod garážami na ul. Záhradnej v Kežmarku. MsZ uznesením č.15/2005 
dňa 24.2.2005  schválilo nasledovný postup pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov : 
- stavebníci darujú mestu celé svoje pozemky z časti zastavané garážami, 
- mesto odpredá stavebníkom pozemky skutočne zastavané za cenu časti pozemku o ktorú 

došlo k rozšíreniu stavieb, 
 
            Dňa 24.2.2005  MsZ na svojom zasadnutí prijalo uznesenie č.16/2005  v ktorom 
schvaľuje  prevod nehnuteľnosti  KN-C 1595/15 o výmere 17 m2 do majetku mesta  darom z 
dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod jestvujúcou garážou na ul Záhradná 
v Kežmarku Tento prevod  nebol uskutočnený z dôvodu, že na túto parcelu bola uvalená 
exekúcia.. Uvedený pozemok aj s garážou vydražila v roku 2009 na verejnej dražbe Jana 
Bachledová, bytom  Martina Lányiho 13, Kežmarok. 
 
           Zároveň MsZ prijalo uznesenie č.17/2005 v ktorom schvaľuje odpredaj pozemkov pod 
garážami na parceliach KN-C 1595/8  ( Scholtz Michal,)  KN-C 1595/9 ( Kočišová Zita ),  
KN-C 1595/10 ( Dlugoš Štefan ),  KN-C 1595/11 (Palkovičová Kristína),  KN-C 1595/12 
(Melikant Ladislav), KN-C 1595/13 (Knapp Jozef), KN-C 1595/14 (Heteš Štefan), KN-C 
1595/16 ( Mašlonka Herbert ),  KN-C 1595/17 ( Urbanský Ján  ), KN-C 1595/18 ( Čikel Ján ) 
k.ú.Kežmarok 
 
             l.júla 2009 nadobudol účinnosť zákon č.258/2009 Zb.z., ktorým sa mení a dopĺňa  
zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý v ustanoveniach § 9a mení podmienky prevodu vlastníctva majetku 
obce. V odseku 8 uvedeného § 9a sú  vymedzené prípadu prevodu majetku, kedy sa 
ustanovenia odsekov 1 až 7 tohto paragrafu nepoužijú, pričom sa na daný prípad sa vzťahuje 
písm. b) – prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou  
 
           Keďže kupujúci s Mestom Kežmarok neuzavreli kúpne zmluvy z vyššie uvedeného 
dôvodu, dávame návrh na zrušenie časti  uznesenia č.16/2005 .... bod.č.8 , zrušenie uznesenia 
č.17/2005 a zároveň podávame návrh  prijať  nové uznesenia.      
             
Stanovisko finančnej komisie : Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča MsZ schváliť  majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami 
na ul. Záhradná podľa predloženého návrhu . 

 
 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r u š í  
 
uznesenie 17/2005  zo dňa 24.2.2005 – odpredaj pozemkov z majetku mesta a časť 
uznesenia 16/2005 – bod 8.) zo dňa 24.2.2005  – prevod nehnuteľnosti do majetku mesta , 
k.ú. Kežmarok  (  Garáže – ul. Záhradná  ) 



 
 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
s c h v a ľ u j e 
  
prevod  nehnuteľnosti KN-C 1595/15, zastavaná plocha  o výmere 17 m2 – k.ú. 
Kežmarok do majetku mesta a to darom od  Jany Bachledovovej, bytom Martina 
Lányiho 13, Kežmarok. 
                      
 

Návrh  na  uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo   v  Kežmarku   
 
s c h v a ľ u j e 
 
v zmysle ustanovenia §  9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov odpredaj pozemkov z majetku mesta pre :  
. 
 l./ Scholtz Michal a manž. Agáta, bytom Záhradná l , Kežmarok  
     pozemok KN-C 1595/8, k.ú. Kežmarok ,  za cenu  162,70- € 
 2./Kočišová Zita ,bytom Toporcerova 29, Kežmarok  
     pozemok KN-C 1595//9 , k.ú. Kežmarok ,  za cenu  93,- € 
 3./Dlugoš Štefan a manž.Marianna , bytom Toporcerova 29, Kežmarok 
     pozemok KN-C 1595/l0,  k.ú. Kežmarok,  za cenu  93,- € 
 4./Palkovičová Kristína , bytom Toporcerova 29, Kežmarok 
     pozemok KN-C 1595/11, k.ú. Kežmarok, za cenu  93,- € 
5./Melikant Ladislav a  manž. Jolana, bytom Záhradná 5, Kežmarok 
     pozemok KN-C 1595/12, k.ú. Kežmarok, za cenu  93,- € 
 6./Ing.Knapp Jozef a manž. Darina, bytom Toporcerova 29, Kežmarok 
     pozemok KN-C 1595/13, k.ú. Kežmarok, za cenu  93,- € 
 7./Heteš Štefan bytom Jánošíková 421, Plaveč 
     pozemok KN-C 1595/14, k.ú. Kežmarok, za cenu   46,50 € 
 
 
 8./Bachledová Jana, bytom Martina Nányiho 13,  Kežmarok 
     pozemok  KN-C 1595/15, k.ú. Kežmarok, za cenu  93,- € 
  9./Mašlonka Herbert a manž. Helena, bytom  Dr.Alexandra 14,Kežmarok 
      pozemok KN-C 1595/16, k.ú. Kežmarok, za cenu  69,70 € 
10./Urbanská Elena , bytom Toporcerova 25, Kežmarok 
      pozemok KN-C 1595/17, k.ú. Kežmarok,  za cenu  93,- € 
11./Čikel Ján, bytom Toporcerova 29, Kežmarok 
      pozemok KN-C 1595/18, k.ú. Kežmarok,  za cenu  93,- € 
 
 
 
 



Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
Predkladá     Oddelenie  majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 13.5.2010 
 
 
 
 

K bodu programu 35 
 
 

Názov materiálu Návrh na odpredaj pozemku – Ing.Marián Sýkora, 
Martina Lányiho 17, Kežmarok   
 
 
     
       
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  situácia 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný  Na zasadnutí MsR.  :         4.5.2010 
V komisii výstavby :         13.01.2010 
V komisií finančnej :         18.01.2010 

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Návrh na odpredaj pozemku 
 
Dôvodová správa : 
 
             Ing. Marián Sýkora požiadal o odkúpenie časti parcely KN-E 2421/2 o výmere cca 60 
m2 a parcelu KN-E 2423/2  o výmere  44 m2  v lokalite záhradkárskej osady „ Kamenná 
baňa“. Pozemok  žiadateľ chce odkúpiť z dôvodu sťaženého prístupu na svoj pozemok. 
 
Stanovisko komisie výstavby  a ŽP :    Komisia neodporúča pozemok odpredať. Situáciu je 
potrebné preveriť v teréne, aby odpredajom nedošlo k zamedzeniu prístupu na ďalšie 
pozemky. 
 
 Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP :   bude doložené priamo na zasadnutie    
 
Stanovisko finančnej komisie : Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva  neodporúča parcelu KN-E 2423/2  a časť parcely KN-E 2421/3 k.ú. Kežmarok, 
ale ponechať vo vlastníctve mesta v súlade so stanoviskom oddelenia výstavby MsÚ 
a komisie VaŽP pri MsZ.  
 
Poznámka : Obhliadku v teréne bola vykonaná za účasti pracovníkov odd.výstavby ako aj 
členov komisie VaŽP .  
 
Stanovisko MsR :  MsR  v  Kežmarku  odporúča  MsZ  prerokovať s uznesením  neschváliť   
návrh na odpredaj pozemku  časti parcely  KN-E 2421/2 o výmere cca 60 m2 a parcelu KN-E 
2423/2  o výmere  44 m2  v lokalite záhradkárskej osady „ Kamenná baňa“.- k.ú. Kežmarok  
pre Ing.Mariána Sýkoru, bytom M.Lányiho 17, Kežmarok. 
 
 
 

N á v r h    n a     u z n e s e n i e 
  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
 
n e s c h v a ľ u j e  
 
odpredaj pozemku  časti parcely  KN-E 2421/2 o výmere cca 60 m2 a parcelu KN-E 
2423/2  o výmere  44 m2  v lokalite záhradkárskej osady „ Kamenná baňa“.- k.ú. 
Kežmarok  pre Ing.Mariána Sýkoru, bytom M.Lányiho 17, Kežmarok. 
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                                           Návrh na odpredaj pozemku 

 
Dôvodová správa: 

 
Dňa  21.4..2010 požiadal Dominik Lukas s manž. , bytom Suchá hora 19, Kežmarok 

o odkúpenie časti pozemku KN-C 5052/53 o výmere 32 m2 , k.ú. Kežmarok z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku ktorý užíva a o ktorý sa stará a je  čiastočne 
zastavaný stavbou – plotom vo vlastníctve žiadateľa.  
Poznámka :  
             l.júla 2009 nadobudol účinnosť zákon č.258/2009 Zb.z., ktorým sa mení a dopĺňa  
zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý v ustanoveniach § 9a mení podmienky prevodu vlastníctva majetku 
obce. V odseku 8 uvedeného § 9a sú  vymedzené prípadu prevodu majetku, kedy sa 
ustanovenia odsekov 1 až 7 tohto paragrafu nepoužijú, pričom sa na daný prípad sa vzťahuje 
písm. b) – prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

Stanovisko komisie výstavby  a ŽP :    Komisia odporúča časť pozemku podľa 
predloženého GP odpredať, nakoľko ide o časť pozemku priľahlému k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľa, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok. 

Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP :    totožné so stanoviskom komisie   
Stanovisko odd.maj.práv. a správy majetku . Cena pozemku v uvedenej lokalite 

podľa schváleného postupu oceňovania pozemkov v meste Kežmarok je 12,95 EUR/m2. 
Stanovisko finančnej komisie : Komisia financií, správy mestského majetku 

a lesného hospodárstva odporúča MsZ schváliť odpredaj pozemku – časti parcely KN-C 
5052/53 o výmere 32 m2  -  k.ú. Kežmarok pre Dominika Lukasa s manž. bytom Suchá hora 
19, Kežmarok za cenu 12,95 EUR/m2. 

Stanovisko MsR : MsR odporúča MsZ  v  Kežmarku  prerokovať v zmysle 
ustanovenia § 9a odst.8 písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov :  
návrh na odpredaj časti parcely KN-C  5052/53  diel „1“ o výmere 32 m2  pričleneného do 
parcely KN-C 5052/24, zastavaná plocha o výmere 479 m2 , podľa GP 34630911-15/2010 -  
k.ú. Kežmarok  pre  Dominika Lukasa   a manž. Máriu bytom Suchá hora č.19, Kežmarok  za  
cenu 12,95 EUR/m2, z dôvodu  majetkovoprávneho usporiadania pozemku. 
 
 
                                                                 N á v r h   n a    u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku   
 
s c h v a ľ u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov :  
 
odpredaj časti parcely KN-C  5052/53  diel „1“ o výmere 32 m2  pričleneného do parcely 
KN-C 5052/24, zastavaná plocha o výmere 479 m2 , podľa GP 34630911-15/2010 -  k.ú. 
Kežmarok  pre  Dominika Lukasa   a manž. Máriu bytom Suchá hora č.19, Kežmarok  
za  cenu 12,95 EUR/m2, z dôvodu  majetkovoprávneho usporiadania pozemku 



 
Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
Predkladá     Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 13.05.2010 
 
 
 

K bodu programu 37 
 
 

Názov materiálu Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na 
zriadenie vecného bremena – Obec Malý Slavkov       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  situácia 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný  Na zasadnutí MsR.  :           4.5.2010 
V komisii výstavby :         21.4.2010 
V komisií finančnej :          3.5.2010  

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Dôvodová správa : 
 

Obec Malý Slavkov, starosta obce Ing. Stanislav Kroták požiadal mesto Kežmarok 
o vydanie stanoviska k vydaniu stavebného povolenia  a  uzatvorenie zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok KN-C 501/11, KN-C 501/2 zapísaných na 
LV 286-k.ú. Malý Slavkov v súvislosti s realizáciou stavby : „ Kráľovské údolie I. etapa – 
miestna komunikácia a inžinierske siete – Kioskové trafostanice TS1 a TS2, prekládka VN 
linky a demontáž existujúcich trafostaníc, vonkajšie káblové rozvody NN a verejné 
osvetlenie“ . Presná trasa podzemného NN vedenia , prepojenie vedenia s existujúcim NN 
vedením v obci Malý Slavkov bude zrejmé po realizácii stavby a dodaní geometrického plánu 
na porealizačné zameranie , pre majetkovoprávne usporiadanie.  

 
Stanovisko komisie výstavby  a ŽP :    Komisia odporúča  vydať súhlas k vydaniu 

stavebného povolenia a uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na 
predmetné pozemky. 
 

Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP :    totožné so stanoviskom komisie   
 

Stanovisko finančnej komisie :  Komisia financií, správy mestského majetku 
a lesného hospodárstva odporúča MsZ udeliť súhlas na uloženie  podzemného káblového NN 
vedenia na pozemkoch KN-C 501/11 a KN-C 501/2 k.ú. Malý Slavkov , a zároveň odporúča 
MsZ schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
spočívajúceho v práve uloženia NN vedenia v rámci realizácie stavby: „ Kráľovské údolie 
I.etapa – miestna komunikácia a inžinierske siete – Kioskové trafostanice TS1 a TS2, 
prekládka VN linky a demontáž existujúcich trafostaníc, vonkajšie kábelové rozvody NN 
a verejné osvetlenie „  za cenu stanovenú znaleckým posudkom.  
 

Stanovisko MsR : MsR v Kežmarku odporúča  MsZ v Kežmarku udeliť Obci Malý 
Slavkov  ( IČO  32 62 83 ) súhlas na uloženie podzemného káblového NN vedenia na 
pozemkoch KN-C 501/11 a KN-C 501/2  k.ú. Malý Slavkov v rámci realizácie stavby : „ 
Kráľovské údolie I. etapa – miestna komunikácia a inžinierske siete – Kioskové trafostanice 
TS1 a TS2, prekládka VN linky a demontáž existujúcich trafostaníc, vonkajšie kábelové 
rozvody NN a verejné osvetlenie „ a schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia podzemného káblového NN  vedenia na 
pozemkoch KN-C 501/2,  KN-C 501/11  k.ú. Malý Slavkov pri realizácii stavby „ Kráľovské 
údolie I. etapa – miestna komunikácia a inžinierske siete – Kioskové trafostanice TS1 a TS2, 
prekládka VN linky a demontáž existujúcich trafostaníc, vonkajšie kábelové rozvody NN 
a verejné osvetlenie“ v prospech Obce Malý Slavkov  ( IČO  32 62 83 ) .Vecné bremeno bude 
zriadené za cenu stanovenú znaleckým posudkom v čase zriadenia vecného bremena podľa  
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov  Presná trasa podzemného vedenia 
bude zrejmá po realizácii stavby a  vypracovaní geometrického plánu na porealizačné 
zameranie. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, vymedzenou  dĺžkou 
podzemného elektrického vedenia na slúžiacich  pozemkoch  a šírkou jeho ochranného 
pásma. 
 
 
 



                                   
N á v r h    n a   u z n e s e n i e 

 
Mestské zastupiteľstvo   v Kežmarku 
 
u d e ľ u j e  
 
Obci Malý Slavkov  ( IČO  32 62 83 ) súhlas na uloženie podzemného káblového NN 
vedenia na pozemkoch KN-C 501/11 a KN-C 501/2  k.ú. Malý Slavkov v rámci realizácie 
stavby : „ Kráľovské údolie I. etapa – miestna komunikácia a inžinierske siete – 
Kioskové trafostanice TS1 a TS2, prekládka VN linky a demontáž existujúcich 
trafostaníc, vonkajšie káblové rozvody NN a verejné osvetlenie“  
 
s ch v a ľ u j e  
 
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho 
v práve uloženia podzemného káblového NN  vedenia na pozemkoch KN-C 501/2,  KN-C 
501/11  k.ú. Malý Slavkov pri realizácii stavby „ Kráľovské údolie I. etapa – miestna 
komunikácia a inžinierske siete – Kioskové trafostanice TS1 a TS2, prekládka VN linky 
a demontáž existujúcich trafostaníc, vonkajšie kábelové rozvody NN a verejné 
osvetlenie“ v prospech Obce Malý Slavkov  ( IČO  32 62 83 ) .Vecné bremeno bude 
zriadené za cenu stanovenú znaleckým posudkom v čase zriadenia vecného bremena 
podľa  Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.492/2004 Z.z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov  Presná trasa 
podzemného vedenia bude zrejmá po realizácii stavby a  vypracovaní geometrického 
plánu na porealizačné zameranie. 

Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, vymedzenou  dĺžkou 
podzemného elektrického vedenia na slúžiacich  pozemkoch  a šírkou jeho ochranného 
pásma. 
 
 
 



Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
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                                   Návrh na odpredaj pozemku 

 
 
Dôvodová správa: 

 
  Dňa  30.3.2010 požiadala Východoslovenská distribučná a.s. Košice o kúpu pozemku 
v súvislosti s realizáciou stavby „ Priemyselná zóna Kežmarok – Pradiareň – VN prípojka 
a distribučná stanica“. Ide o pozemok KN-C 6836/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
13 m2, ktorý bol vytvorený GP z parcely KN-C 6839/9 k.ú. Kežmarok.  
 
Poznámka :  
             l.júla 2009 nadobudol účinnosť zákon č.258/2009 Zb.z., ktorým sa mení a dopĺňa  
zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý v ustanoveniach § 9a mení podmienky prevodu vlastníctva majetku 
obce. V odseku 8 uvedeného § 9a sú  vymedzené prípadu prevodu majetku, kedy sa 
ustanovenia odsekov 1 až 7 tohto paragrafu nepoužijú, pričom sa na daný prípad sa vzťahuje 
písm. b) – prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

Stanovisko komisie výstavby  a ŽP : Komisia odporúča uzatvoriť kúpnu zmluvu, 
stanovisko oddelenia je  totožné so stanoviskom komisie   

Stanovisko odd.maj.práv. a správy majetku : Oddelenie majetkovoprávne a správy 
majetku odporúča schváliť odpredaj pozemku – časť parcely KN-C 6839/9 o  výmere 13 m2 
pre Východoslovenskú distribučnú a.s. Košice. Cena pozemku v uvedenej lokalite podľa 
schváleného postupu oceňovania pozemkov v meste Kežmarok je 6,60 EUR/m2. 

Stanovisko finančnej komisie :  Komisia financií, správy mestského majetku 
a lesného hospodárstva odporúča MsZ schváliť odpredaj pozemku – časti parcely KN-C 
6839/9 ako novovytvorenú parcelu KN-C 6839/15, zastavaná plocha o výmere 13 m3  k.ú. 
Kežmarok  pre Východoslovenskú distribučnú a.s. Košice ( IČO 36 599 361 )  z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania  pozemkov za cenu podľa znaleckého posudku. 

Stanovisko MsR : MsR odporúča MsZ  v  Kežmarku  prerokovaťv zmysle 
ustanovenia § 9a odst.8 písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov :  
návrh na odpredaj časti parcely KN-C 6839/9 ako novovytvorenú parcelu KN-C 6839/15, 
zastavaná plocha o výmere 13 m3 , podľa GP 32484585-184/2009 -  k.ú. Kežmarok  pre  
Východoslovenskú distribučnú a.s. Košice ( IČO 36 599 361) z dôvodu  majetkovoprávneho 
usporiadania pozemkov za cenu 1 €. 
 
                                                               N á v r h   n a    u z n e s e n i e 
Mestské zastupiteľstvo  v  Kežmarku   
 
s c h  v a ľ u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov :  
odpredaj časti parcely KN-C 6839/9 ako novovytvorenú parcelu KN-C 6839/15, 
zastavaná plocha o výmere 13 m3 , podľa GP 32484585-184/2009 -  k.ú. Kežmarok  pre  
Východoslovenskú distribučnú a.s. Košice (IČO 36 599 361) z dôvodu  
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov za cenu 1 €. 
 



 
MESTO KEŽMAROK 
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Návrh zmeny členstva v Komisii mládeže a športu  
pri MsZ v Kežmarku 

 
 

     Komisia mládeže a športu na svojich predchádzajúcich zasadnutiach viackrát konštatovala 
neospravedlnené neúčasti člena komisie-neposlanca Bc.Patrika Kolesára, ktorého neúčasť 
oslabovala rokovania a odporúčania komisie hlavne v oblasti práce s mládežou. 
 
     Pre skvalitnenie svojej činnosti navrhuje komisia odvolať Bc.Patrika Kolesára  z Komisie 
mládeže a športu ako člena-neposlanca. 
 
     Komisia súčasne odporúča menovať do Komisie mládeže a športu ako člena-neposlanca 
Matúša Poláka, narodeného dňa 23.11.1985, bytom v Kežmarku, Lanškrounská 26. 
     Menovaný je jeden z bývalých predsedov Parlamentu mládeže mesta Kežmarok a jeho 
činnosť v tejto funkcii bola mestom Kežmarok hodnotená ako veľmi dobrá. V súčasnosti je 
zamestnancom – manažérom firmy Financpartner Bratislava ako živnostník s pracoviskom  
v Kežmarku pre jeho región. Nie je politicky viazaný na žiadnu politickú stranu-hnutie. 
     Aj keď je táto zmena navrhovaná až v poslednom roku súčasného volebného obdobia, 
komisia konštatovala, že táto zmena je potrebná. 
  
     Uvedený návrh bol prerokovaný v Komisii mládeže a športu na jej riadnom zasadnutí dňa 
31.03.2010, ktorá odporučila prerokovať ho na najbližšom zasadnutí Mestskej rady 
v Kežmarku. 
     Uvedený návrh bol dňa 04.05.2010 prerokovaný v Mestskej rade na jej riadnom zasadnutí, 
ktorá: 

- odporučila odvolať Bc.Patrika Kolesára ako člena z Komisie mládeže a športu pri 
MsZ v Kežmarku, 

- neodporučila menovať Matúša Poláka ako člena do Komisie mládeže a športu pri MsZ 
v Kežmarku, 

- odporučila prerokovať tento návrh na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
Návrh uznesenia: 
 

     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku odvoláva Bc.Patrika Klesára ako člena z Komisie 
mládeže a športu pri MsZ v Kežmarku.  
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Podpis  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Dôvodová správa 



 
 Spravbytherm, s.r.o., Poľná 2, Kežmarok, ako správca mestských bytov oznámil 
Mestu Kežmarok, že sú uvoľnené byty na ul.: 
Lanškrounská 21, byt č.  9 ( 2-izbový ) 
Lanškrounská 22, byt č.27 ( 3-izbový) 
Lanškrounská 22, byt č.31 ( 3-izbový ) 
Levočská 14,  byt č.17 ( 2-izbový ) 
   
Mestský úrad Kežmarok preto navrhuje schváliť na odpredaj uvedených bytov vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže.  
 
 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
s ch v a ľ u j e  
 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj mestských bytov a to :   
2-izbového bytu č.  9 s príslušenstvom na ul. Lanškrounská 21, Kežmarok 
3-izbového bytu č.27 s príslušenstvom na ul. Lanškrounská 22, Kežmarok 
3-izbového bytu č.31 s príslušenstvom na ul. Lanškrounská 22  Kežmarok a  
2-izbového bytu č.17 s príslušenstvom na ul. Levočská 14, Kežmarok 
minimálna kúpna cena podľa znaleckého posudku.      

 

 
 
 
  
 


