MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Kežmarok 18.3.2010
Číslo spisu: 31/2010/3

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 18. 3. 2010

Prítomní: poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:

Mgr. Sylvia Holopová
PhDr. Marta Sabolová
p. Katarína Šišková

Ďalší prítomní:

Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta
Ing. Miroslav Perignáth – prednosta úradu
Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta
Ing. Miroslav Karpiš – vedúci ekonomického odd.
Ing. Agáta Perignáthová – ved.odd. majetkovopráv. a správy majetku
Ing. Ladislav Faix – vedúci odd. ÚP, ŽP a SP
Ladislav Melikant – vedúci odd. OS
Ing. Renáta Kroková – vedúca odd. školstva
Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR
JUDr. Viera Mačáková – vedúca odd. sociálnych vecí
Ing. Milan Slota – náčelník MsP
Mgr. Gabriela Kantorková – riaditeľka MsKS
Mgr. Vladimír Janček – riaditeľ STZ
Bc. Janka Backárová – riaditeľka MŠ, K. Kuzmányho, Kežmarok
Bc. Želmíra Hanisková – riaditeľka MŠ, Cintorínska, Kežmarok
Mgr. Elena Malinová – riaditeľka MŠ, Možiarska, Kežmarok
Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ, Hradné námestie, Kežmarok
Mgr. Juraj Fabis – riaditeľ ZŠ, Nižná brána, Kežmarok
Ján Levocký – riaditeľ ZUŠ A. Cígera, Kežmarok
Zuzana Purschová – zapisovateľka
Ostatní hostia

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 18.3.2010
Informácia o výsledku splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnou finančnou kontrolou v roku 2009
5. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 2/2010
6. Návrhy na vyradenie majetku mesta Kežmarok
7. Návrh rozdelenia dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2010
podľa VZN č. 2/2010

8. Zriadenie súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva
9. Návrh Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine ZŠ, Hradné námestie 38, Kežmarok
10. Voľba prísediacich pre Okresný súd v Kežmarku
11. Návrh VZN mesta Kežmarok č. 4/2010 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok
12. a) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov
b) Návrh na súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy o nájme bytov
13. Návrh na schválenie VZN č. 5/2010 o pravidlách a času predaja a času prevádzky
služieb na území Mesta Kežmarok
14. Prerokovanie udelenia dotácií podľa VZN č. 11/2009 pre projekty v roku 2010
15. Prerokovanie spolufinancovania projektov:
1.1. Projekt Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier
1.2. Projekt Zlepšenie kultúrnej infraštruktúry v Rabke- Zdroji a v Kežmarku pre
obnovu a rozvoj bábkového divadla a ďalších kultúrnych aktivít
1.3. Projekt Rekonštrukcia a nadstavba zariadenia pre seniorov v Kežmarku
1.4. Projekt Regionálne centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
mesta Kežmarok
1.5. Projekt Turistické, hospodárske a kultúrne centrum Euroregiónu Tatry
16. Zmena územného plánu obce Kežmarok – rozšírenie obytného súboru Kamenná baňa
– udelenie súhlasu na začatie obstarania zmeny
17. a) Návrh na predĺženie nájmu pozemkov na umiestnenie informačných zariadení –
MK – INTERIÉR, s.r.o., Jesenského 352, Spišská Stará Ves
b) Návrh na predĺženie nájmu pozemkov na prenosných reklamných zariadení –
ARDSYSTÉM, s.r.o., P. Mudroňa 5, Žilina
18. Návrh na odpredaj pozemku – Milan Gardoš, Hradné námestie 28, Kežmarok
19. Návrh na zriadenie vecného bremena, Vsl distribučná, a.s. Košice
20. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do majetku mesta – areál CVČ Kežmarok
21. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do majetku mesta – pozemok KN-C 1928
22. Návrh na zmenu uznesenia – prenájom ZŠ a MŠ sv. Kríža Kežmarok
23. Oprava uznesení MsZ č. 17/2010 a 33/2010
24. Návrh na zverenie majetku (stavba so súpisným číslom č. 2253) do správy Správy
telovýchovných zariadení
25. a) Návrh na zrušenie uznesenia č. 128/2008
b) Návrh na odpredaj pozemkov formou vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže
26. Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže parkovísk v meste Kežmarok
27. Návrh na odpredaj pozemku KN-C 1944 z majetku mesta
28. Návrh na udelenie súhlasu na technické zhodnotenia objektu Zimného štadióna
a súvisiacej infraštruktúry
29. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov podľa predloženého návrhu
30. Návrh na prenájom časti oplotenia futbalového štadióna v Kežmarku na umiestnenie
informačného zariadenia 17, s.r.o., Kežmarok
31. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemkov pre umiestnenie reklamných panelov,
Ing. Pavol Anderko, ANKO
32. Návrh na prenájom nebytových priestorov – zubnej ambulancie č. 2 v objekte na ul.
Dr. Fischera 5, Kežmarok
33. Zmena štatútu Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n.o.
34. Rôzne
35. Interpelácie
36. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Na úvod privítal
všetkých prítomných, skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné v počte 15
poslancov, tri poslankyne sa ospravedlnili, jeden poslanec príde neskôr.
Oboznámil prítomných s programom rokovania, ktorý navrhol upraviť nasledovne:
• v bode č. 5 výmena pôvodnej tabuľky rozpočtu za upravenú
• v bode č. 22 výmena pôvodného materiálu za upravený, doplnený o uznesenie
• bod Rôzne doplnený
- o návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a zmluvy o budúcej zmluve o odpredaji pozemku
- o návrh na uzavretie dohody o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za
obmedzenie vlastníckeho práva
• bod č. 33 stiahnutý z rokovania
• bod č. 8 stiahnutý z rokovania
• v bode č. 15 stiahnutý projekt 1.3 a 1.4
Ing. Gallik
- navrhol bod rokovania č. 18 zaradiť namiesto bodu rokovania č. 8
* hlasovanie za zaradenie materiálov do bodu Rôzne
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Višňovský
* hlasovanie za návrh p. poslanca Gallika
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Višňovský

Úpravený program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 18.3.2010
Informácia o výsledku splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnou finančnou kontrolou v roku 2009
5. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 2/2010
6. Návrhy na vyradenie majetku mesta Kežmarok
7. Návrh rozdelenia dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2010
podľa VZN č. 2/2010
8. Návrh na odpredaj pozemku – Milan Gardoš, Hradné námestie 28, Kežmarok
9. Návrh Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine ZŠ, Hradné námestie 38, Kežmarok
10. Voľba prísediacich pre Okresný súd v Kežmarku
11. Návrh VZN mesta Kežmarok č. 4/2010 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok

12. a) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov
b) Návrh na súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy o nájme bytov
13. Návrh na schválenie VZN č. 5/2010 o pravidlách a času predaja a času prevádzky
služieb na území Mesta Kežmarok
14. Prerokovanie udelenia dotácií podľa VZN č. 11/2009 pre projekty v roku 2010
15. Prerokovanie spolufinancovania projektov:
1.1. Projekt Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier
1.2. Projekt Zlepšenie kultúrnej infraštruktúry v Rabke- Zdroji a v Kežmarku pre
obnovu a rozvoj bábkového divadla a ďalších kultúrnych aktivít
1.3. Projekt Turistické, hospodárske a kultúrne centrum Euroregiónu Tatry
16. Zmena územného plánu obce Kežmarok – rozšírenie obytného súboru Kamenná baňa
– udelenie súhlasu na začatie obstarania zmeny
17. a) Návrh na predĺženie nájmu pozemkov na umiestnenie informačných zariadení –
MK – INTERIÉR, s.r.o., Jesenského 352, Spišská Stará Ves
b) Návrh na predĺženie nájmu pozemkov na prenosných reklamných zariadení –
ARDSYSTÉM, s.r.o., P. Mudroňa 5, Žilina
18. Návrh na zriadenie vecného bremena, Vsl distribučná, a.s. Košice
19. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do majetku mesta – areál CVČ Kežmarok
20. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do majetku mesta – pozemok KN-C 1928
21. Návrh na zmenu uznesenia – prenájom ZŠ a MŠ sv. Kríža Kežmarok
22. Oprava uznesení MsZ č. 17/2010 a 33/2010
23. Návrh na zverenie majetku (stavba so súpisným číslom č. 2253) do správy Správy
telovýchovných zariadení
24. a) Návrh na zrušenie uznesenia č. 128/2008
b) Návrh na odpredaj pozemkov formou vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže
25. Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže parkovísk v meste Kežmarok
26. Návrh na odpredaj pozemku KN-C 1944 z majetku mesta
27. Návrh na udelenie súhlasu na technické zhodnotenia objektu Zimného štadióna
a súvisiacej infraštruktúry
28. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov podľa predloženého návrhu
29. Návrh na prenájom časti oplotenia futbalového štadióna v Kežmarku na umiestnenie
informačného zariadenia 17, s.r.o., Kežmarok
30. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemkov pre umiestnenie reklamných panelov,
Ing. Pavol Anderko, ANKO
31. Návrh na prenájom nebytových priestorov – zubnej ambulancie č. 2 v objekte na ul.
Dr. Fischera 5, Kežmarok
32. Rôzne
33. Interpelácie
34. Záver

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Ľubomír Mačko, Juraj Švedlár
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 2
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Šoltysová, Švirloch
zdržal sa: Mačko, Švedlár
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Višňovský

- za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. arch. Figlár, Emil Hoffmann
- zapisovateľka: Zuzana Purschová

3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku k 18.3.2010, za kontrolované obdobie roka 2010 a predchádzajúce obdobia
Ing. Gnojčáková
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským
zastupiteľstvom k 18.3.2010, za kontrolované obdobie roka 2010 a predchádzajúce
obdobia
b) ruší uznesenie č. 11/2009, č. 129/2009, 130/2009
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Višňovský
Prijaté uznesenie dostalo č. 37/2010

4. Informácia o výsledku splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnou finančnou kontrolou v roku 2009
Ing. Gnojčáková
- informovala o predloženom návrhu
Mgr. Švirloch
- o ktorý kontrolovaný subjekt ide, lebo v materiáli to nie je uvedené
Ing. Gnojčáková
- ide o subjekt Základná škola, Nižná brána, Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku splnenia
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou na
Základnej škole, Nižná brána, Kežmarok – záznam č. 1a/2010, vyplývajúci zo správy č.
1/2009.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Višňovský
Prijaté uznesenie dostalo č. 38/2010

5. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 2/2010
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre
rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 2/2010 podľa predloženého návrhu.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie časti rezervného fondu na
financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového rozpočtu 9.4.1
Základná umelecká škola Antona Cígera vo výške 3 808 eur.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Višňovský
Prijaté uznesenia dostali č. 39/2010, č. 40/2010

6. Návrhy na vyradenie majetku Mesta Kežmarok
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vyradenie majetku Mesta Kežmarok
podľa predloženého návrhu.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Višňovský
Prijaté uznesenie dostalo č. 41/2010

7. Návrh rozdelenia dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2010
podľa VZN č. 2/2010
Ing. Kroková
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby
z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2010 podľa VZN č. 2/2010 podľa priloženého
návrhu.

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Višňovský
Prijaté uznesenie dostalo č. 42/2010

8. Návrh na odpredaj pozemku – Milan Gardoš – Hradné námestie 28, Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
O slovo požiadala p. Gardošová, p. primátor jej udelil slovo na základe všeobecného súhlasu
poslancov. Pani Gardošová vo svojom vystúpení apelovala na poslancov vo veci schválenia
odpredaja pozemku, ktorý by slúžil na parkovanie poprípade garážovanie auta
p. primátor
- poukázal na stanovisko komisie výstavby a ŽP, komisie finančnej, ktoré je neodporúčajúce
- požiadal o vyjadrenie p. Ing. arch. Figlára, ako predsedu komisie výstavby a ŽP
Ing. arch. Figlár
- vysvetlil prečo je stanovisko komisie výstavby a ŽP neodporúčajúce vo veci odpredaja
pozemku, ide o parcelu, ktorá je v zmysle Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta
Kežmarok ako rezerva územia pre športoviská pre Základnú školu, Hradné námestie,
Kežmarok
- ak majú poslanci iný názor a rozhodne o odpredaji
Ing. Faix
- pri posudzovaní tohto návrhu sme vychádzali z platného Územného plánu centrálnej
mestskej zóny mesta Kežmarok, podľa ÚP CMZ je táto plocha určená ako plocha školskej
vybavenosti
- nie je možné tento pozemok teraz odpredať na iný účel, ak by sme to chceli odpredať,
musí sa to riešiť čiastkovou zmenou územného plánu
- v súvislosti s týmto pozemkom je už rozbehnutý projekt, uvažuje sa tam s výstavbou ihrísk
pre základnú školu
Ing. Gallik
- tým, že sa zrealizuje projekt Euroregiónu Tatry, sa tento pozemok rozdelí a tým sa stane pre
školu nefunkčný, bolo by teda lepšie ak by sa to schválilo p. Gardošovej
p. Nevlazla
- chcem podporiť poslanca Gallika, po schválení projektu pre Euroregión Tatry tam ostane
samostatná časť, ktorá bude nefunkčná pre školu
Ing. Faix
- dnes zastupiteľstvo nemôže rozhodnúť o odpredaji pre p. Gardošovú,lebo to bude v rozpore
s územným plánom mesta

p. primátor
- sťahujem tento materiál z rokovania, pôjdeme sa tam spolu s členmi komisie výstavby a ŽP
pozrieť, preveríme určité veci, tento návrh sa opätovne predloží na ďalšom zasadnutí MsZ
9. Návrh Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine ZŠ, Hradné námestie 38, Kežmarok
Ing. Kroková
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine ZŠ,
Hradné nám. 38, Kežmarok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Višňovský
Prijaté uznesenie dostalo č. 43/2010

10. Voľba prísediacich pre Okresný súd v Kežmarku
p. Melikant
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku volí za prísediacich Okresného súdu v Kežmarku
pre roky 2010 – 2013 týchto občanov:
1.
2.
3.
4.
5.

Ján Kavasch – Obrancov mieru 1, Kežmarok
Mária Zavacká – Baštová 20, Kežmarok
Milan Harabin – Priekopa 45, Kežmarok
Matilda Praženicová – Suchá Hora 7, Kežmarok
Mgr. Mária Medvedzová – Obrancov mieru 5, Kežmarok

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Višňovský
Prijaté uznesenie dostalo č. 44/2010
11. Návrh VZN č. 4/2010 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok
JUDr. Mačáková
- informovala o predloženom návrhu

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Kežmarok č. 4/2010 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej
dávky pomoci občanom mesta Kežmarok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch
zdržal sa: Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová
Prijaté uznesenie dostalo č. 45/2010

12. a) Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytov
b) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov
p. Melikant
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
a) rozhoduje
v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, že prenájom bytu č. 25 na ulici Gen. Štefánika 14 v Kežmarku
s nájomcom : Martina Szűcsová a prenájom bytu č. 10 na ulici Gen. Štefánika 14
v Kežmarku s nájomcom: Ondrej Cehula je prípadom hodným osobitného zreteľa
b) schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 25 na ulici Gen. Štefánika 14 v Kežmarku
s nájomcom: Martina Szűcsová, Dr. Alexandra 23, Kežmarok a bytu č. 10 na ulici Gen.
Štefánika 14 v Kežmarku s nájomcom: Ondrej Cehula, Lanškrounská 24, Kežmarok, na
dobu 1 roka

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie doby nájomnej zmluvy o
nájme bytov uvedeným nájomcom:
Meno a priezvisko:

Ulica:

1. Michal Koršňák
2. Lenka Lhotová
3. Jana Tondrová
4. Marianna Rennerová
5. Ľudmila Harmanová
6. Miloš Godala

Gen. Štefánika 14/21
Gen. Štefánika 14/30
Gen. Štefánika 14/27
Gen. Štefánika 14/28
Gen. Štefánika 14/31
Košická 12/13

Nedoplatok:

0
0
0
0
0
0

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová
Prijaté uznesenia dostali č. 46/2010, č. 47/2010
13. VZN č. 5 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste
Kežmarok
p. Melikant
- informoval o predloženom návrhu
Ing. Grohola
- v § 5 sa hovorí o tom, že kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú aj poslanci
MsZ, my sa však nemáme ako preukázať, že sme poslancami, bolo by dobré, keby sme mali
poslanecké preukazy
p. primátor
- poslanci môžu kontrolu vykonávať aj v súčinnosti s MsP
- pripravíme poslanecké preukazy
p. Nevlazla
- toto VZN bolo veľmi potrebné pre mesto
- navrhujem v § 5 doplniť aj členov MsP
p. primátor
- mestská polícia má právo zo zákona kontrolovať, preto sme to tam neuvádzali
PhDr. Kredátus
- aj mestský policajt je zamestnanec mesta a hneď na začiatku je uvedené, že kontrolu
dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta, dá sa to aj takto
chápať
Ing. Gallik
- komisia pre CR a RR mala k predloženému návrhu dve pripomienky, nevidím ich tu, chcem
sa opýtať ako boli zapracované do predloženého materiálu
p. Melikant
- jednou z pripomienok komisie CR a RR bolo, aby sa vytvoril vzor otváracích a zatváracích
hodín, to nemusí byť uvedené vo VZN
Ing. Bodnárová
- druhou pripomienkou bolo vypustenie ods. 6 v § 2 v pôvodnou návrhu, táto pripomienka
bola zapracovaná

Mgr. Švirloch
- § 2, ods. 4 – je uvedené, že je hudobná produkcia po 22. hod. vylúčená , myslí sa tým živá aj
reprodukovaná hudba ?
- v rámci letných akcií v meste, platí aj na toto nejaká výnimka?
p. Melikant
- áno, myslí sa tým aj hudba živá aj reprodukovaná, jedine so súhlasom mesta sa môže po
22.00 hodine používať hudobná produkcia
- navrhujem upraviť predložený návrh VZN v rámci novely zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nasledovne:
* v prvej vete pred úvodným ustanovením zmeniť v § 4 ods. 3 písm. h na písm. i
* v § 4 v ods. 2 zmeniť vo vete slovo primátor mesta na slovo mesto
* v § 5 doplniť do textu členovia MsP
* v § 6 zmeniť vo vete v § 2 ods. 7 na ods. 6
* v § 7 ods. 1 – uvedie sa tam číslo prijatého uznesenia
* v § 8 – zmeniť účinnosť zo dňa 18.3.2010 na 6.4.2010
hlasovanie za pripomienky p. Melikanta
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje VZN č. 5 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb v meste Kežmarok s tým, že návrh sa mení
nasledovne:
1. v úvodnej časti - Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe § 6 ods. 1
a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písmena h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie - sa písmeno
h nahrádza písmenom i
2. v § 4 ods. 2 sa slovné spojenie primátor mesta nahrádza slovom mesto
3. v § 5 sa úvodná veta dopĺňa o mestskú políciu
4. v § 6 Prechodné ustanovenia sa číslica 7 nahrádza číslicou 6
5. v § 8 Účinnosť – toto nariadenie nadobúda účinnosť 6.4.2010

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová
Prijaté uznesenie dostalo č. 48/2010
14. Prerokovanie udelenia dotácií podľa VZN č. 11/2009 pre projekty v roku 2010
Ing. Bodnárová
- informovala o predloženom návrhu

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh na udelenie dotácii podľa VZN č.
11/2009 a udeľuje v roku 2010 týmto žiadateľom nasledujúce dotácie:
Mgr. Pavol Kulanga
Stanislav Čajka
Múzeum v Kežmarku
Žofia Podolinská, ZOO-MIX
Sport Timing Slovakia, s.r.o.
exTeatro
Jaroslav Šleboda
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok
OZ Gplus

800 €
1 700 €
1 000 €
700 €
1 300 €
1 000 €
3 000 €
3 000 €
1 500 €

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch,
zdržal sa: Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová
Prijaté uznesenie dostalo č. 49/2010

15. Prerokovanie spolufinancovanie projektov:
1. Projekt Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier
2. Projekt Zlepšenie kultúrnej infraštruktúry v Rabke-Zdroji a v Kežmarku pre obnovu
a rozvoj bábkového divadla a ďalších kultúrnych aktivít
3. Projekt Turistické, hospodárske a kultúrne centrum Euroregiónu Tatry
p. primátor
- na začiatku zasadnutia som stiahol z rokovania projekt Rekonštrukcia a nadstavba
zariadenia pre seniorov v Kežmarku, ukázalo sa, že by bol značne nevýhodný pre obyvateľov
tohto zariadenia a projektom Regionálne centrum pre zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu mesta Kežmarok sa budeme zaoberať po vypracovaní rozpočtu
Ing. Gallik
- všetky tri projekty sú v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Poľsko na druhe
kolo výzvy, myslím si, že sa dostávame do veľmi veľkého risku, že pri počte troch projektov,
nakoniec nebude podporený ani jeden
- možno by sa mohlo určiť, ktorý je prioritný a podať len jeden projekt
p. Nevlazla
- ak projekt neprejde v druhom kole, tak ho dáme do tretieho, je tu šanca na úspech
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje:
1.1
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Historickokultúrno-prírodná cesta okolo Tatier v celkovej výške výdavkov projektu 342 476,76 €

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) výšku spolufinancovania projektu 5 % t.j. 17 123,84 € z vlastných zdrojov z rozpočtu
mesta Kežmarok
1.2.
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Zlepšenie
kultúrnej infraštruktúry v Rabke-Zdroji a v Kežmarku pre obnovu a rozvoj bábkového
divadla a ďalších kultúrnych aktivít v celkovej výške výdavkov projektu 600 500,00 €
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) výšku spolufinancovania projektu 5 %, t.j. 30 025,00 € z vlastných zdrojov z rozpočtu
mesta Kežmarok
1.3
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Turistické,
hospodárske a kultúrne centrum Euroregiónu Tatry v celkovej výške výdavkov
projektu 657 285,01 €
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) výšku spolufinancovania projektu 5 %, t.j. 32 864,25 € z vlastných zdrojov z rozpočtu
mesta Kežmarok
hlasovanie za predložené návrhy uznesení
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová
Prijaté uznesenia dostali č. 50/2010, č. 51/2010 a č. 52/2010

16. Zmena územného plánu obce Kežmarok – rozšírenie obytného súboru Kamenná
baňa – udelenie súhlasu na začatie obstarania zmeny
Ing. Faix
- informoval o predloženom návrhu
Ing. Grohola
- je potrebné tam doriešiť aj odvod povrchovej vody
- pri ceste okolo cintorína ku kláštoru majitelia domov po pravej strane ukladajú kamene až
po obrubník – treba to riešiť
p. primátor
- tieto pripomienky patria do bodu Interpelácie, nie tu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so začatím procesu obstarania zmeny
územného plánu obce Kežmarok pre rozšírenie obytného súboru výstavby rodinných
domov na pozemku p. č. KN E 1188 k. ú. Kežmarok.
Náklady spojené s procesom obstarania a prerokovania zmeny bude hradiť Ján
Nahálka, Poľná 73, Kežmarok .

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová
Prijaté uznesenie dostalo č. 53/2010

17. a) Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov na umiestnenie reklamných zariadení
– MK – INTERIÉR s.r.o., Jesenského 353, Spišská Stará Ves
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Ing. Grohola
- kontroluje niekto reklamné zariadenia po etickej stránke?
p. primátor
- nemáme takú komisiu, ktorá by to mohla kontrolovať
Mgr. Švirloch
- podobné veci rieši Rada pre reklamu na základe podnetu občana, ak rada posúdi, že
reklama nie je v súlade s etickou normou, dá návrh na odstránenie takejto reklamy
Mgr. Mačko
- možno by bolo dobre sa zaoberať tým, kde všade v meste chceme ešte umiestňovať
reklamné zariadenia, bolo by dobre určiť si určitú hranicu
Ing. Perignáthová
- ak chce niekto umiestniť nové reklamné zariadenie v meste, jeho žiadosť posudzuje komisia
výstavby a ŽP, dopravný inšpektorát a príslušné cestné orgány
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) r o z h o d u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemkov KN-E 687/2 a KN-E 5219/1, k.ú.
Kežmarok na umiestnenie 2 ks reklamných zariadení pre MK-INTERIÉR, s.r.o.,
Jesenského 352, Spišská Stará Ves, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu,
že nájomca si plní voči prenajímateľovi všetky záväzky,
b) s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemkov na umiestnenie 2 ks reklamných zariadení na ul. Toporcerova, parc. č. KN-E 687/2 , k.ú. Kežmarok a pred vjazdom do Kežmarku parc. č. KN-E
5219/1, k. ú. Kežmarok pre firmu MK - INTERIER, s.r.o., Jesenského 352 , Spišská
Stará Ves, IČO 36 491 039, na obdobie dvoch rokov, za cenu - pre reklamné zariadenie

o rozmeroch 2 x 1 m – 82,98 EUR/rok, pre reklamné zariadenie o rozmeroch 2,4 x 5 m
– 248,95 EUR/rok
17. b) Návrh na prenájom časti pozemku na umiestnenie prenosných reklamných
zariadení – ARDSYSTÉM s.r.o., Pavla Mudroňa 5, Žilina
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) r o z h o d u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku KN-C 26/1 k.ú. Kežmarok pre
ARDSYSTÉM, s.r.o. Pavla Mudroňa 5 , Žilina je prípadom hodným osobitného
zreteľa., z dôvodu, že nájomca si dlhodobo plní voči prenajímateľovi všetky záväzky
b) s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku KN-C 26/1, k.ú. Kežmarok pre umiestnenie jedného ks
nosiča informačnej navigačnej tabule o rozmeroch 1200 x 800 mm na ul. Baštovej
v Kežmarku,
pre firmu ARDSYSTÉM, s.r.o. Pavla Mudroňa 5 , Žilina ( IČO
36 397 563 ) na obdobie dvoch rokov, za cenu 82,98 EUR/rok .
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Novotný, Anovčinová
Prijaté uznesenia dostali č. 54/2010, č. 55/2010
18. Návrh na zriadenie vecného bremena – Východoslovenská distribučná , a.s. Košice
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo
v Kežmarku
schvaľuje zriadenie vecného bremena
spočívajúceho v práve uloženia podzemného káblového NN vedenia na ul. Poľná a Biela
voda a umiestnenia 10 ks nových podperných bodov s NN vedením na ul. Slavkovská,
v prospech: Východoslovenská distribučná, a.s. Košice ( IČO : 36599361 ) z dôvodu
realizácie stavby : „ Kežmarok, ul.Slavkovská, Biela voda, Poľná – prekládka
trafostanice TS 9 a úprava NN siete a DP “ , na parcelách 2235/2, 2187, 2205/1, 2142/1,
KN-E 4214/9, 4232/4, 4243/1, 4240/1, 6703/3, 4238/1, 4943/1, KN-C 3180/1, k.ú.
Kežmarok, bezplatne, s nasledovnými podmienkami:

1/ Vzdušné vedenie realizovať vodičmi umožňujúcimi napojenie verejného osvetlenia na
každom stĺpe NN vedenia na ul., Slavkovská,
2/ Pri realizácií káblového vedenia na ulici Poľnej umožniť realizáciu pripokládky kábla
pre verejné osvetlenie v jednej výkopovej ryhe s NN vedením
Presnú trasu káblového NN vedenia určí geometrický plán na porealizačné zameranie
stavby .
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12, proti: 0, zdržal sa: 2
za: Brija, Figlár, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch
zdržal sa: Gallik, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Novotný, Anovčinová
Prijaté uznesenie dostalo č. 56/2010

19. Návrh na odkúpenie nehnuteľností do majetku mesta – objekt CVČ Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č.134/2006 o odkúpení objektu
čs.1490 na pozemku parc. KN-C 714 a pozemkov KN-C 714 a KN-C 715, k.ú.
Kežmarok do majetku mesta za cenu 350 000,- Sk.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odkúpenie objektu čs.1490 na pozemku
parc.č. KN-C 714 a pozemkov parc.č. KN-C 714 a KN-C 715, k.ú. Kežmarok do majetku
mesta Kežmarok za cenu 26 500 EUR.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Novotný, Anovčinová
Prijaté uznesenie dostalo č. 57/2010, č. 58/2010

20. Návrh na odkúpenie nehnuteľností KN-C 1928 do majetku mesta – (parkovisko pri
Severke)
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku KNC 1928 o výmere 3752m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria do majetku
mesta Kežmarok za cenu 10% z ceny podľa znaleckého posudku, t.j. 11 000 € od
vlastníka pozemku, ktorým je Slovenská republika v správe Obvodného úradu

Kežmarok, Dr. Alexandra 61, Kežmarok, IČO 42077214,
všeobecne prospešných služieb v mene mesta.

na účely poskytovania

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Novotný, Anovčinová
Prijaté uznesenie dostalo č. 59/2010
21. Návrh na zrušenie uznesenia č. 159/2009 a návrh na prenájom ZŠ a MŠ sv. Kríža
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo zrušuje uznesenie č. 159/2009 ( prenájom objektu čs. 1313
a pozemku KN-C 1961/9, k.ú. Ľubica)
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje
v zmysle § 9a ods.9 písm c) zákona č.258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Slovenskej národnej rady č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že prenájom nehnuteľností - budovy
Základnej školy s materskou školou sv. Kríža čs. 1313 a pozemku KN-C 1989/9
o výmere 326 m2 pod budovou školy, k.ú. Ľubica na ul. Petržalská 21, Kežmarok, pre
Rímskokatolícku cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie je prípad hodný osobitného
zreteľa,
b) schvaľuje
prenájom objektu školy súp.č.1313 na pozemkoch KN-C 1961/65 a KN-C 1989/9, k.ú.
Ľubica na ul. Petržalská 21, Kežmarok, na dobu 20 rokov, za cenu 1 EUR/rok a
prenájom pozemku KN-C 1989/9 o výmere 326m2 pod budovou školy, k.ú. Ľubica, na
dobu 20 rokov, za cenu 1 EUR/rok pre Rímskokatolícku cirkev, Biskupstvo, Spišské
Podhradie, Spišská Kapitula č.9, IČO 00179124 s tým, že nájomná zmluva nebude
vypovedaná zo strany prenajímateľa po dobu 5 rokov od ukončenia projektu
predkladaného v rámci výzvy ROP 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, kód výzvy ROP –
1.1-2010/01
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku udeľuje súhlas nájomcovi objektu čs. 1313, k.ú.
Ľubica (objekt základnej školy) Rímskokatolíckej
cirkvi, Biskupstvu Spišské
Podhradie, na stavebné úpravy objektu čs. 1313 v rámci projektu predkladaného
v rámci výzvy ROP 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, kód výzvy ROP – 1.1- 2010/01.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0

za: Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Novotný, Anovčinová
Prijaté uznesenia dostali č. 60/2010, č. 61/2010, č. 62/2010
22. Návrh na opravu uznesení č. 17/2010 a č. 33/2010
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje opravu chyby v uznesení č.17/2010 zo
dňa 28.01.2010
v bode a) KN-E 3330/5 sa upravuje na KN - C 3330/5
v bode b) KN-E 3330/5 sa upravuje na KN – C 3330/5
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje opravu chyby v uznesení č.33/2010 zo
dňa 28.01.2010
text KN-C 668/2 sa upravuje na KN-C 668/3
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
zdržal sa: Novotný
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Anovčinová
Prijaté uznesenia dostali č. 63/2010 a č. 64/2010
23. Návrh na zverenie majetku (stavba so súp. č. 2253) do správy Správy telovýchovných
zariadení, príspevkovej organizácie mesta Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Ing. Grohola
- v uznesení, druhá odrážka je uvedené – závodové komunikácie asfaltové 2638 bm, namiesto
bm by malo byť m2
Ing. Perignáthová
- áno, namiesto bežného metra májú tam byť metre štvorcové

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok schvaľuje zverenie nehnuteľného majetku - stavba so
súp.č.2253 na pozemku KN C 1938/24 s príslušenstvom:

- plné ohradné múry 169,55bm
- závodové komunikácie asfaltové 2638 m2
- ostatné slaboprúdové kábelové vedenie 69,80 bm
do správy Správy telovýchovných zariadení, príspevkovej organizácie mesta Kežmarok,
Trhovište 4, Kežmarok, IČO: 35528915
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Anovčinová
Prijaté uznesenie dostalo č. 65/2010
24. a) Návrh na zrušenie uznesenia č 128/2008 (S- Drink s.r.o., Pradiareň 44)
b) Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj časti pozemku KN-C
668/3
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie 128/2008 zo dňa 3.7.2008 –
odpredaj časti pozemku KN-C 668/3 (S-Drink)

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
odpredaj časti pozemku KN-C 668/3, k.ú. Kežmarok o výmere cca 1300m2, k.ú.
Kežmarok na výstavbu polyfunkčného domu. Minimálna kúpna cena – podľa
znaleckého posudku.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Brija, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Figlár, Rochová, Anovčinová
Prijaté uznesenia dostali č. 66/2010, č. 67/2010

25. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – prenájom parkovísk
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
prenájom parkovísk na pozemkoch KN-C 84/1, KN-C 85, KN-C 1570, KN-C 3142, KNC 642, KN-C 3237 a KN-C 6601/1, k.ú. Kežmarok

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Anovčinová, Rochová
Prijaté uznesenie dostalo č. 68/2010
26. Návrh na odpredaj časti pozemku KN-C 1944 z majetku mesta

Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku neschvaľuje odpredaj časti pozemku KN-C 1944
o výmere cca 130m2, k.ú. Kežmarok pre Marcelu Horváthovú, Podzámková 397/2
Spišské Podhradie.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová, Anovčinová, Rochová
Prijaté uznesenie dostalo č. 69/2010

27. Udelenie súhlasu na technické zhodnotenie objektu zimného štadióna a súvisiacej
infraštruktúry
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu a o doplnení uznesenia
Mgr. Mačko
- je tu podmienka, že to zostane majetkom mesta, ale bude navyšená jeho hodnota, tá hodnota
bude prevedená na mesto formou daru?
Ing. Karpiš
- bude to riešené formou postúpenia majetkového práva.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
a) udeľuje
občianskemu združeniu Slovenský deaflympijský výbor, so sídlom Mikulášska 5, 811 01
Bratislava, IČO: 31 807 631 a spoločnosti DEAF ASSETS AND PROPERTIES, s.r.o., so
sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 720 623 súhlas na technické zhodnotenie
objektu zimného štadióna a súvisiacej infraštruktúry vrátane parkovísk, vonkajších
plôch, príjazdových a obslužných komunikácií, ktorých vlastníkom je Mesto Kežmarok
za podmienky, že vlastníkom rekonštruovaného majetku ostane Mesto Kežmarok.

b) schvaľuje
blokáciu scudzenia majetku (objekt zimného štadióna a súvisiaca infraštruktúra vrátane
parkovísk, vonkajších plôch, príjazdových a obslužných komunikácií), získaného
bezodplatne v súvislosti s prípravou 17. zimných deaflympijských hier, ktoré sa
uskutočnia v dňoch 14. až 26. februára 2011 a zaťaženia tohto majetku akýmkoľvek
právom s výnimkou nájomného práva. Táto blokácia bude trvať 10 rokov odo dňa
odovzdania majetku do vlastníctva Mesta Kežmarok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová
Prijaté uznesenie dostalo č. 70/2010

28. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov podľa predloženého návrhu
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
- navrhla upraviť v uznesení týkajúceho sa prenájmu NP - kníhkupectvo dobu prenájmu a to
na dva roky
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 výpožička nebytových priestorov v objekte Hlavné námestie 3
Kežmarok - Kino a Knižnica pre Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, Starý trh 46,
je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že žiadateľ je príspevkovou
organizáciou mesta Kežmarok a účel nájmu je poskytovanie verejnoprospešných
služieb
b) s c h v a ľ u j e
výpožičku nebytových priestorov v objekte na ul. Hlavné námestie č. 3, Kežmarok –
Kino a Knižnica pre Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, príspevkovú organizáciu
mesta, Starý trh 46, Kežmarok na dobu neurčitú.
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
a) r o z h o d u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm..c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov (potraviny MEGAS), na
Hlavnom námestí č.11, Kežmarok pre MEGAS trade, s.r.o. Slavkovská 29 Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si
plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti,

b) s c h v a ľ u j e

prenájom nebytových priestorov (Potraviny) v objekte na ul. Hlavnom nám.č.11,
Kežmarok pre MEGAS trade, s.r.o., Slavkovská 29, Kežmarok, IČO 36 499 447, na
obdobie dvoch rokov, za cenu 5770 €/rok.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 (kníhkupectvo), pre Kníhkupectvo alter ego , s.r.o. je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu,
nájomca si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti,
b) s c h v a ľ u j e

prenájom nebytových priestorov objekte na Hlavnom námestí č.3 v Kežmarku
(kníhkupectvo), pre Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hlavné námestie č.3, Kežmarok, na
dobu dvoch rokov, za cenu 4812 EUR/rok.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 v objekte na ul.Dr.Alexandra
č.16, Kežmarok, (predajňa Papiernictvo – Drogéria) pre Annu Vojtašekovú, Dr.
Alexandra 16 Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide
o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti.
b) s c h v a ľ u j e

prenájom nebytových priestorov objekte na ul.Dr. Alexandra č.16, Kežmarok
(predajňa Papiernictvo – Drogéria)
pre Annu Vojtašekovú, Dr.Alexandra 16,
Kežmarok na obdobie dvoch rokov, za cenu 1110 EUR/rok.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že prenájom
nebytových priestorov na ul. Hlavné námestie č. 52, Kežmarok ( prevádzka holičstvo)
pre Milana Madeju, Hlavné námestie 52 Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní všetky povinnosti voči
prenajímateľovi

b) schvaľuje prenájom nebytových priestorov na ul. Hlavné námestie č. 52, Kežmarok (
prevádzka holičstvo) pre Milana Madeju, Hlavné námestie č. 52, Kežmarok na dobu
dvoch rokov, za cenu 1080 EUR/ rok.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová
Prijaté uznesenia dostali č. 71/2010, č. 72/2010, č. 73/2010, č. 74/2010, č. 75/2010
29. Návrh na prenájom časti oplotenia futbalového štadióna v Kežmarku na umiestnenie
informačného zariadenia firmy – 17, s.r.o., Starý trh 53, Kežmarok (Galéria u anjela)

Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie prenájmu časti oplotenia futbalového štadióna
v Kežmarku pre 17. s.r.o., Starý trh č.53, Kežmarok (Galéria u anjela), je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, nájomca si plní
voči prenajímateľovi všetky povinnosti,
b) s c h v a ľ u j e
prenájom časti oplotenia futbalového štadióna v Kežmarku – jedného kruhového
výrezu na umiestnenie informačného zariadenia, na obdobie dvoch rokov, za cenu 50
EUR /rok, pre spoločnosť 17, s.r.o., Starý trh č.53, Kežmarok (Galéria u anjela), IČO
36480622.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová
Prijaté uznesenie dostalo č. 76/2010

30. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemkov pre umiestnenie reklamných panelov
Ing. Pavol Anderko-ANKO, ul. Úzka č. 1, Prešov
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo K e ž m a r o k
a) 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 KN-C 84/1 a časti pozemku KN-C
2660/1, k.ú. Kežmarok pre: Ing.Pavol Anderko - ANKO, ul.Úzka 1, Prešov, je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu,
nájomca si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti,
b) s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku KN-C 84/1 (parkovisko pri HA OB) a časti pozemku KN-C
2660/1, k.ú. Kežmarok (za oplotením futbalového štadióna) na umiestnenie reklamných
zariadení – billboardov o rozmere 2,4 x 5m v počte štyri kusy, pre: Ing. Pavol Anderko ANKO, ul.Úzka č.1, Prešov, IČO 30 606 225, na dobu dvoch rokov, za cenu 248,95
EUR/ks/rok
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová
Prijaté uznesenie dostalo č. 77/2010
31. Návrh na prenájom nebytových priestorov – zubnej ambulancie č. 2 v objekte na ul.
Dr. Fischera 5, Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 – zubnej
ambulancie č.2 o výmere 55,54m2 v objekte na ul.Dr.Fischera č.5, v Kežmarku pre
MUDr. Eriku Sperkovú, ul.Nová 266, Huncovce, je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu , že v obchodnej verejnej súťaži na prenájom NP nebol doručený ani

jeden platný súťažný návrh, zubná ambulancia je dlhodobo nevyužívaná a nedostatok
stomatológov v meste Kežmarok je v súčasnosti akútny
b) s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov - zubnej ambulancie č.2 v objekte na ul. Dr. Fischera
č.5 v Kežmarku, pre MUDr. Eriku Sperkovú, ul. Nová 266, Huncovce, na obdobie dvoch
rokov, za cenu 2000 EUR/rok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová
Prijaté uznesenie dostalo č. 78/2010

32. Rôzne
A) Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – prenájom garáže Gen. Štefánika
41
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
prenájom garáže v objekte na ul. Gen. Štefánika 41 v Kežmarku.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová
Prijaté uznesenie dostalo č. 79/2010

B) Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a zmluvy o budúcej zmluve a odpredaji pozemku
Ing. Faix
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a odsek 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva časti pozemku parc. č. KN-C 1727
a 1728, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Kežmarok

o výmere cca 6 m2 za cenu stanovenú znaleckým posudkom v čase prevodu pozemku
podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov pre
Východoslovenskú distribučnú, a.s., za účelom výstavby kioskovej trafostanice, je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o stavbu potrebnú pre
posilnenie
a rozšírenie jestvujúcej VN a NN siete v predmetnom území, čo je
nevyhnutné pre ďalší rozvoj tejto časti mesta a nie je účelné odpredať danú časť
pozemku pre iné využitie
b) schvaľuje
1) uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj časti pozemku parc. č. KN-C
1727 a 1728, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Kežmarok
o výmere cca 6 m2 Východoslovenskej distribučnej , a.s., Mlynská 31, Košice, IČO
36 599 361, za cenu stanovenú znaleckým posudkom v čase prevodu pozemku podľa
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
2) uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho
v práve uloženia podzemného káblového VN a NN vedenia na pozemkoch KN-C 1727,
KN-C 1728, KN-C 3179/1, KN-E 5286/1, KN-E 5286/2, KN-E 5287/2, KN-E 5287/1, KN–
E 6729 k.ú. Kežmarok pri realizácii stavby „Kežmarok, ul. Slavkovská – zriadenie
trafostanice TS“ v prospech: Východoslovenská distribučná, a.s. Košice (IČO:
36 599 361). Vecné bremeno bude zriadené bezplatne. Presná trasa podzemných vedení
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 slúžiacom pozemku a šírkou jeho ochranného
pásma.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová
Prijaté uznesenie dostalo č. 80 /2010

C) Návrh na uzavretie dohody o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za
obmedzenie vlastníckeho práva
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie „Dohody o určení výšky
a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva v zmysle § 35 ods. 1
zák. č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov“ s Prešovským
samosprávnym krajom so sídlom v Prešove, ul. Námestie mieru č. 2, za obmedzenie
vlastníckeho práva k novovytvoreným pozemkom v k.ú. Tatranská Lomnica na parcele
KN-C č. 6556/17 o výmere 9 m2 a parcele KN-C č. 6556/18 o výmere 45 m2, vypočítanej

znalcom v znaleckom posudku č. 4/2010 vo výške 52,67 eur a ich následné trvalé vyňatie
z lesného fondu v zmysle platných predpisov.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Kredátus, Mačko, Madeja,
Nevlazla, Novotný, Rochová, Šoltysová, Švedlár, Švirloch, Višňovský
neprítomní: Sabolová, Šišková, Holopová
Prijaté uznesenie dostalo č. 81/2010

33. Interpelácie
MUDr. Šoltýsová
- bolo nám prisľúbené, že nám bude predložená mandátna zmluva nemocnice, ale do
dnešného dňa sme ju nedostali, prečo?
p. primátor
- vzhľadom k tomu, že mesto nedáva spoločnosti PP Partnership do správy žiadny majetok,
z toho dôvodu nie je potrebná mandátna zmluva, je to vec dohody štatutára a partnera
Mgr. Švirloch
- ako poslanci by sme mali byť informovaní o dohode medzi štatútarom a spoločnosťou, ktorá
vstúpila do nemocnice
p. primátor
- ako poslanci máte právo kedykoľvek prísť do nemocnice a pozrieť si to
Mgr. Švirloch
- môže sa to povedať aj tu, aby sme tam po jednom nechodili, poprípade nech sa nám dá táto
informácia písomne
p. primátor
- nie všetko je vhodné povedať verejne
- zmluva so VšZP je podpísaná, je dobrá, nemocnica pôjde
p. Nevlazla
- máme v správnej rade dvoch ľudí, je tu dôvera, niektoré údaje nie je dobré, aby sa zverejnili
- kto má záujem, nech sa opýta na to týchto dvoch našich zástupcov
Ing. Gallik
- ak sú veci kt. sú riešené obchodným tajomstvom, tak potom nedávajme rušiť niečo MsZ, čo
je v prospech niekoho iného, nech si to zoberie na zodpovednosť správna rada nemocnice
PhDr. Kredátus
- už tým, že sme boli zvolení ako zástupcovia mesta do správnej rady, už sme si tú
zodpovednosť na seba vzali, po niekoľkých stretnutiach vidíme, že nemocnica začína pomaly
napredovať

MUDr. Novotný
- zodpovednosť sme zobrali na seba, môžem potvrdiť, že komunikácia sa s novým vedením
radikálne zmenila k lepšiemu
Ing. Grohola
- sú niektoré veci, ktoré sa nemajú dávať na verejnosť – chápem to, tak nech sa zvolá
neverejné zastupiteľstvo a informuje sa tam
p. primátor
- tento návrh nevylučujem, možno to budeme riešiť v mesiaci apríl
Ing. Gallik
- prikláňam sa k tomu, nech sa zvolá neverejné zastupiteľstvo aj za účasti zástupcov
spoločnosti, ktorá vstúpila do nemocnice
Mgr. Švedlár
- v akom štádiu riešenia je telocvična v priestoroch bývalých kasárni?
p. primátor
- pripravili sme materiál pre Slovenský deaflympijský výbor, kde sme žiadali o vrátenie
finančných prostriedkov, ktoré sme dali do zimného štadióna nielen na výmenu
chladiarenského systému, mantinelov ale aj na prípravu projektovej dokumentácie, mali by
sme mať tieto prostriedky refundované, potom zahájime rekonštrukciu športovej haly
v bývalých kasárňach
MUDr. Novotný
- tlmočil požiadavku občanov z ulice Poľná ohľadom vybudovania cesty
p. primátor
- v rozpočte pre tento rok peniaze na túto cestu nie sú, budeme rekonštruovať časť ciest,
pokúsime sa pripraviť projektovú dokumentáciu
p. Rochová
- tlmočila požiadavku obyvateľov ulice Továrenská ohľadom odpadového kanála - jeden
odpadový kanál nepostačuje, je potrebné to v budúcnosti riešiť
- chodníky v lokalite Nad traťou a Pod traťou, Továrenskej ulice je potrebné opraviť
- ulica Michalská je údajne stále nekontrolovateľne rýchla, nedodržiava sa tam povolená
rýchlosť
p. primátor
- čo sa týka rýchlosti, rokovali sme s dopravným inšpektorátom, máme sľúbené, že nám tento
rok zriadia okresné riaditeľstvo PZ, bude tu viac dopravných policajtov
- čo sa týka toho kanálu, riešime to
Ing. Faix
- kanál na Továrenskej ulici – požiadali sme PVS o súčinosť pri riešení tohto problému ,
prejednali sme s nimi možnosti, ktoré by mohli tomuto problému pomôcť, je potrebné
pripraviť projekt, povolenie, máme dohodnutý postup, stavba je náročná finančne, mesto

nemôže byť investorom stavby, pretože to nie je naše zariadenie, ale Podtatranskej
vodárenskej spoločnosti
p. Anovčinová
- pri cirkevnej škole boli dva kolíky na chodníku, teraz tam už nie je ani jeden, jazdia tam
autá veľmi rýchlo
Ing. Madeja
- ul. Toporcerova- kedy sa začne s rekonštrukciou parkoviska ?
p. primátor
- projekt. dokumentácia je pripravená, počítame s touto úpravou ešte tento rok

34. Záver
Na záver rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť.

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Miroslav Perignáth
prednosta úradu

Ing. arch. Jozef Figlár
Emil Hoffmann

Za správnosť: Zuzana Purschová

