
MESTO  KEŽMAROK 
Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 
 

   
                       Kežmarok 20.4.2010 
                                           Číslo spisu: 31/2010/4 
 
 

Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 20.4.2010 

 
 
Prítomní:  poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:   PhDr. Igor Kredátus  
   p. Juraj Švedlár 
 
Ďalší prítomní: Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta 
   Ing. Miroslav Perignáth – prednosta úradu 
   Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta 
   Ing. Agáta Perignáthová – vedúca odd. majet. práv. a správy majetku 
   Ing. Ladislav Faix – vedúci odd. ÚP, ŽP a SP 
   Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR 
   Ing. Miroslav Karpiš – vedúci ekonomického odd. 
   MUDr. Štefan Volák – riaditeľ nemocnice 
   Ing. Tomáš  Tvarůžek – zástupca spol. PP Partnerschip s.r.o. 
   p. Zuzana Purschová - zapisovateľka 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Prerokovanie spolufinancovania projektov: 

a) Projekt Regionálne centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu mesta Kežmarok 

b) Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok 
4. Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva od Ministerstva obrany SR 
5. Návrh na zmenu uznesenia č. 188/2009 
6. Návrh na zmenu uznesenia č. 47/2010 
7. Zmena Štatútu Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. a informácia o situácii 

v nemocnici 
8. Záver 

 
 
1. Otvorenie 
 
     Mimoriadne zasadnutie MsZ otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Na úvod 
privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 
     Navrhol bod č. 7  presunúť za bod č. 2 
 



hlasovanie za návrh p. primátora  
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Gallik, Grohola, Holopová, Mačko, Madeja, Nevlazla, Novotný, 
      Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Kredátus, Švedlár, Hoffmann, Figlár 
 
Upravený program rokovania 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Zmena Štatútu Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. a informácia o situácii 

v nemocnici 
4. Prerokovanie spolufinancovania projektov: 

a. Projekt Regionálne centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu mesta Kežmarok 

b. Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok 
5. Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva od Ministerstva obrany SR 
6. Návrh na zmenu uznesenia č. 188/2009 
7. Návrh na zmenu uznesenia č. 47/2010 
8. Záver 

 
hlasovanie za upravený  program rokovania 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Gallik, Grohola, Holopová, Mačko, Madeja, Nevlazla, Novotný,  
      Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Kredátus, Švedlár, Hoffmann, Figlár 
 
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
- do návrhovej komisie boli zvolení:  Mgr. Boris Švirloch, p. Daniela  Anovčinová 
hlasovanie za predložený návrh 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Gallik, Grohola, Holopová, Mačko, Madeja, Nevlazla, Novotný,  
      Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Kredátus, Švedlár, Hoffmann, Figlár 
 
-  za overovateľov zápisnice boli určení:  Milan Nevlazla,  Vojtech Brija 
-  zapisovateľka:  Zuzana Purschová 
 
 
3. Zmena Štatútu Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. 
 
Ing. Tvarůžek 
- informoval o ekonomickej a zdravotníckej situácii v nemocnici 
* došlo k stabilizácii personálu na internom oddelení a ODCH 
* výkonnosť nemocnice v súčasnosti je na 120 % oproti minulému roku 
* v súčasnej dobe vykazujeme pre poisťovne cca 250 – 270 tis. eur 



* ekonomika v minulom roku išla prudko dole, strata za minulý rok bola 30 – 50 tis. eur, 
v novembri minulého roka 700 tis. eur, december bol ziskový z dôvodu, že mesto poskytlo 
nemocnici príspevok  
* tento rok za január a február bola vykázaná strata , marec je prvým ziskovým mesiacom, 
v tomto trende chceme pokračovať naďalej 
* podarilo sa nám udržať rozdiel medzi pohľadávkami a záväzkami na úrovni minulého roku, 
nemocnica sa prestala zadlžovať,  to nám dáva priestor na rokovanie s poisťovňami 
* my sme preberali nemocnicu s paušálom od poisťovní vo výške  162 tis. eur, po 
rokovaniach je situácia taká, že paušál od poisťovní je  vyšší  
* čo sa týka jednodňovej  chirurgie – začínali sme s limitom  3 tis. eur mesačne dnes je limit 
vo výške 15 tis. eur mesačne  
*  veľmi dobre beží ODCH, máme pripravený projekt na rozšírenie geriatrie pre ľudí nad 65 
rokov, interné odd. urobilo minulý mesiac cez 80 hospitalizácii, gynekológia v minulom roku 
urobila cca 1200 pôrodov 
* v zdravotníckej časti sme dobre naštartovaní, ekonomicky to dávame dokopy tak, aby sme 
pokračovali len  v „ modrých číslach“ 
 
MUDr. Novotný 
-  požiadal p. Ing. Tvarůžka, aby povedal niečo bližšie o štruktúre veriteľov 
 
Ing. Tvarůžek 
- my máme celkom 2 500 tis. eur záväzkov, tie sa delia na dodávateľov, kde sme z výšky 
1 400 tis. eur šli na  1 100 tis. eur , čím sme odvrátili  hrozbu exekúcií, na druhej strane nám 
rástli záväzky voči Sociálnej poisťovni, my sme od januára začali platiť to, čo je povinnosť – 
za zamestnanca, máme termín do júna- júla pripraviť program reštrukturalizácie 
- plníme daňové záväzky, zdravotné poistenie 
 
MUDr. Novotný 
- ako to vyzerá so VšZP? 
 
Ing. Tvarůžek 
- rokujeme,  to čo sme chceli urobiť v troch krokoch, je pravdepodobné, že to stihneme urobiť 
v dvoch krokoch  
 
MUDr. Novotný 
- ako to vyzerá  s mamografom? 
 
Ing. Tvarůžek 
- mamograf je zazmluvnený, robíme v priemere 102 výkonov mesačne, chceme ísť na 200 
výkonov mesačne 
 
MUDr. Šoltysová 
- aký je príjem od všetkých poisťovní? 

 
Ing. Tvarůžek 
- chceme sa dostať cez 300 tis. eur 
 
MUDr. Šoltysová 
- koľko tvoria výdavky nemocnice? 
 



Ing. Tvarůžek 
- teraz je to plus mínus vyrovnané 
 
MUDr. Šoltysová 
- aká výška dlhu je voči konziliárnym lekárom, ktorí nie sú zamestnancami nemocnice? 
 
Ing. Tvarůžek 
- komunikujeme s nimi tak, ako so všetkými  veriteľmi 
 
p. primátor 
-  čo sa týka sociálnej  poisťovne – do konca apríla platí gener. pardon 
 
Ing. Tvarůžek 
- od  apríla začíname platiť sociálnu poisťovňu naplno  
 
Ing. Gnojčáková 
- za koľko obstarávame lieky, aká je situácia s cenami liekov? 
 
Ing. Tvarůžek 
- máme uzatvorenú  zmluvu s p. Sichrovským, lieky nám dodáva, na nemocnici nezarába, od 
júla budeme platiť plnú taxu za lieky ( teraz sme platili január 50 %, február 60% , marec 
70% ...), nehrozí,  že by nám lieky niekto nedodal, alebo že by nám chýbali  
 
PhDr. Sabolová 
- požiadala o informáciu ohľadom aktuálnej  personálnej situácie na internom oddelení 
 
MUDr.  Volák 
- čo sa týka interného oddelenia, tak toto oddelenie funguje, od januára liečime mesačne  cca 
70- 80 pacientov 
- čo sa týka personálneho  obsadenia, doktor Penko odišiel, vypomáhame si lekármi 
z detského odd.  a z ODCH,  chýba nám 5 lekárov v celej nemocnici,  z toho 2 na internom 
odd.,  momentálne na plný úväzok pracujú na internom oddelení 2 lekári  
- do konca júna  chceme doplniť tento stav,  počítame s tromi absolventmi a dvoma 
atestovanými lekármi 
 
PhDr. Sabolová 
- poukázala na jediného kardiológa, ktorý je vyťažený, ako sa bude riešiť táto situácia? 
- aký je ekonomický prínos plastickej chirurgie? 
 
MUDr. Volák 
- informoval o situácii ohľadom kardiológa 
- čo sa týka plastickej chirurgie , od tohto roku sa dostane do zisku,  zo začiatku boli veľké 
náklady na prístroje a zariadenie 
- situácia ohľadom platieb pre  konziliárnych lekárov je taká, že na  nás tlačili,  z dôvodu, že  
majú z minulosti nevyplatené výkony,  došlo tam k nepochopeniu zákona zdravotníckeho 
a obchodného, z toho dôvodu  som  pozastavil všetky platby, nechal som urobiť právnu 
analýzu od lekárskej komory, podľa zákona by im tieto platby mala uhradiť poisťovňa 
 
 
 



Mgr. Švirloch 
- vyjadril svoj názor k návrhu uznesenia a vysvetlil dôvod, prečo nebude hlasovať za takéto 
uznesenie, myslí si, že mandátnu zmluvu by malo schvaľovať mestské zastupiteľstvo, 
poslanci by sa nemali zbavovať vplyvu na riadení nemocnice 
 
p. primátor 
- vysvetlil, prečo nemusí  mandátnu  zmluvu schvaľovať mestské zastupiteľstvo  
 
Ing. Tvarůžek 
- poukázal na to, že mandátna zmluva je k nahliadnutiu, každý jeden poslanec si ju môže prísť 
pozrieť do nemocnice 
- keďže mandátna zmluva obsahuje aj veci, ktoré sú obchodným tajomstvom, nebolo by dobre 
ju zverejňovať 
 
Mgr. Mačko 
- nemám najmenší dôvod neveriť tomu, čo tu bolo povedané, za sedem rokov  je to už piate 
vedenie nemocnice, vždy tie vystúpenia riaditeľov  boli optimistické, stále sme dostavali 
informácie ako to je dobre, a situácia bola úplne iná, poslanci už veľmi opatrne pristupujú 
k tomu, ako náhle sa povie, že mandátnu zmluvu nebudeme schvaľovať v zastupiteľstve, 
hneď nám to evokuje, že sa niečo tají 
- navrhujem, aby sme vyňali čl. 6, bod 3 z návrhu a mandátnu zmluvu nech schváli mestské 
zastupiteľstvo 
 
Ing. Gallik 
-  nech sa mandátna zmluva schváli v mestskom zastupiteľstve s tým, že veci, ktoré sú 
obchodným tajomstvom nech sa  nezverejňujú 
- pripájam sa k tomu, že tým, že nebudeme schvaľovať mandátnu zmluvu, tak sa zbavujeme 
vplyvu  na riadení nemocnice 
 
p. primátor 
- tým, že sú v správnej rade dvaja poslanci, je tu kontrola 
 
Ing. Figlár 
- Martin ty sa tak cítiš, že by si sa mal podieľať na vedení nemocnice?  
- musí tu byť dôvera, nemáme šancu, aby zastupiteľstvo bolo do všetkého zapojené 
 
Ing. Gallik 
- štipku dôvery sme už niekoľko krát dali, a stále to bolo inak 
 
MUDr. Šoltysová 
- navrhuje článok 7, bod 4 vypustiť, poprípade ponechať s úpravou v súlade so zákonom 
o neziskových organizáciách 
 
MUDr. Novotný 
- pokiaľ nám  nedôverujete, dajte návrh na zmenu správnej rady zo strany poslancov 
 
p. primátor 
-  spoločnosť PP Partnership s.r.o.  nemá  problém s tým  aby mandátna zmluva bola 
predložená a schválená MsZ s tým, že nebudú tam zverejnené veci, ktoré sú obchodným   
tajomstvom 



Mgr. Mačko  
- sťahuje svoj návrh 
 
Ing. Grohola  
- pripomenul, že je potrebné hlasovať za návrh p. poslankyne Šoltysovej 
 
 
hlasovanie za pozmeňovací návrh poslankyne Šoltysovej 
za: 9 
za: Nevlazla, Grohola, Mačko, Gallik, Višňovský, Rochová, Švirloch, Hoffmann, Sabolová  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe návrhu Správnej rady neziskovej 
organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. podľa ustanovenia 
Článku 11 bod (1) Zakladacej listiny Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku 
n.o. a Článku 16 bod (3) Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha 
Alexandra v Kežmarku n.o.  schvaľuje zmenu Štatútu neziskovej organizácie 
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. podľa predloženého návrhu 
s výnimkou vypustenia Článku 7 bod  (4) a  s výnimkou vypustenia vety v Článku  6 bod 
(3), ktorá sa naopak doplní textom: „ s výnimkou záležitostí, ktoré sú predmetom 
obchodného tajomstva.“ 
 
hlasovanie za upravený návrh uznesenia 
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Gallik, Grohola, Holopová, Mačko, Madeja, Nevlazla, Hoffmann,  
      Figlár, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Šoltysová, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Kredátus, Švedlár 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 82/2010 
 
 
4. Prerokovanie spolufinancovanie projektov: 
 

1. Projekt Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok 
2. Projekt Regionálne centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 

mesta Kežmarok 
 
Ing. Bodnárová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje:  

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 4.1a- 2010/01 za účelom 
realizácie projektu Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok, ktorého ciele 
sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky 2008 – 2013 

b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

1 628 081,86 € t. j. vo výške 81 404,09 € 



 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu Centrum zhodnocovania 
biologicky rozložiteľného odpadu v meste Kežmarok, ktorý je v súlade 
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky 
2008 - 2013 

b)  výšku celkových výdavkov na projekt, t.j. 5 071 433,07 €, ktoré sú zároveň 
celkovými oprávnenými výdavkami na projekt 

c)  spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 253 571,65 €, čo tvorí  
       5 % z celkových  oprávnených výdavkov na projekt 

 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu 
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Gallik, Grohola, Holopová, Mačko, Madeja, Nevlazla, Hoffmann,  
      Figlár, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Kredátus, Švedlár, Šoltysová 

 
Prijaté uznesenia dostali  č. 83/2010 a č. 84/2010 
 
 
5. Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva od Ministerstva obrany SR 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Ing. Grohola 
- čo budeme s tým robiť? 
 
p. primátor 
- budeme sa snažiť cez projekty to zrekonštruovať 
- pôvodný plán bol umiestniť tam školy 
- čo sa týka budovy štábu – ponúkli by sme to polícii, časť bývalej ošetrovne má prokuratúra 
 
Ing. Višňovský 
- kedy reálne prejde tento majetok pod mesto, kto to dostane do správy? 
 
p. primátor 
- zhruba do pol roka po schválení uznesenia, správa sa bude riešiť 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje bezodplatný prevod vlastníctva majetku 
štátu v správe MO SR do majetku Mesta Kežmarok a to: 
Delostrelecké kasárne Kežmarok – 1. časť – pozemky: 
parc. č.  1938/1 –  zastavané plochy a nádvoria o výmere  16 789 m2 
parc. č. 1938/4  -   zastavané plochy a nádvoria o výmere       305 m2 
parc. č. 1938/6 –   zastavané plochy a nádvoria o výmere       314 m2 
parc. č. 1938/7 –   zastavané plochy a nádvoria o výmere       663 m2 
parc. č. 1938/8 –   zastavané plochy a nádvoria o výmere       663 m2 
parc. č. 1938/9  -   zastavané plochy a nádvoria o výmere       980 m2 
parc. č. 1938/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere         37 m2 
parc. č. 1938/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere     1008 m2 



parc. č. 1938/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere     1080 m2 
parc. č. 1938/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere     1004 m2 
parc. č. 1938/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere         97 m2 
parc. č. 1938/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere       663 m2 
parc. č. 1938/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere     1281 m2 
parc. č. 1938/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere       105 m2 
parc. č. 1938/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere         56 m2 
parc. č. 1938/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere         13 m2 
 
Stavby vrátané príslušenstva: 
- veliteľská budova s.č. 2239 na parc. č.         1938/9 
- vrátnica s.č. 2240 na parc. č.         1938/10 
- budova mužstva s.č. 2241 na parc. č.        1938/11 
- budova mužstva s.č. 2242 na parc. č.        1938/12 
- budova mužstva s.č. 2243 na parc. č.         1938/13 
- kuchynsko – jedálenský blok s.č. 2244 na parc. č.  1938/16 
- učebný blok s.č. 2247 na parc. č.         1938/7 
- učebný blok s.č. 2246 na parc. č.         1938/8 
- trenažér – učebne s.č. 2245 na parc. č.        1938/15 
- budova mužstva s.č. 2248 na parc. č.        1938/6 
- garáž s.č. 4302 na parc. č.          1938/14 
 
 k.ú. Kežmarok, zapísané na LV č. 1329. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Gallik, Grohola, Holopová, Mačko, Madeja, Nevlazla, Hoffmann,  
      Figlár, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Kredátus, Švedlár, Šoltysová 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 85/2010 
 
 
6. Návrh na zmenu uznesenia č. 188/2009 
 
Ing. Karpiš 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 188/2009. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zvýšenie základného imania spoločnosti 
Spravbytherm, s.r.o., IČO 36 690 856 o 2 977 908 eur, slovom dva milióny 
deväťstosedemdesiatsedemtisíc deväťstoosem eur formou peňažného vkladu do 
základného imania spoločnosti. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu čl. 5, bodov 1 a 2 Zakladateľskej 
listiny spoločnosti Spravbytherm s.r.o., IČO 36 690 856. Úplné znenie čl. 5, bodov 1 a 2 
bude znieť nasledovne: 

1/ Základné imanie spoločnosti je 3 044 296 eur, slovom tri milióny 
štyridsaťštyritisíc dvestodeväťdesiatšesť eur. 



2/ Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom jediného 
spoločníka, 
    pričom výška vkladu je 
    -  Mesto Kežmarok                             3 044 296 eur                    t.j. 100% 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že predaj 
majetku súvisiaceho s tepelným hospodárstvom – kotolne 

a. Kotolňa Záhradná 1371/11, na pozemku parc. č. KN-C 1630, k.ú. 
Kežmarok a pozemok parc. č. KN-C 1630, k.ú. Kežmarok o výmere 410 
m2 

b. Kotolňa Možiarska 2376/13, na pozemku parc. č. KN-C 1899, k.ú. 
Kežmarok a pozemok parc. č. KN-C 1899, k.ú. Kežmarok o výmere 429 
m2 

c. Kotolňa Severná 203/1, na pozemku parc. č. KN-C 2488/2, k.ú. Kežmarok 
a pozemok parc. č. KN-C 2488/2, k.ú. Kežmarok o výmere 428 m2 

d. Kotolňa Južná 1420/4, na pozemku parc. č. KN–C 825, k.ú. Kežmarok 
a pozemok parc. č. KN-C 825, k.ú. Kežmarok o výmere 379 m2 

e. Kotolňa č. 2, čs. 1503, na pozemku parc. č. KN-C 1962/23 a komíny na 
parc. č. 1962/66 1962/65, k.ú. Ľubica a pozemok parc. č. KN-C 1962/23, 
k.ú. Ľubica o výmere 332 m2 

f. Kotolňa č. 3, čs. 1504 na pozemku parc. č. KN-C 1961/93 a komín na 
pozemku KN-C 1961/95, k.ú. Ľubica,  

g. Kotolňa č. 4, čs. 1643, na pozemku parc. č. KN-C 1961/92 a komín na 
pozemku parc. č. 1961/94, k.ú. Ľubica, 

vrátane celého technologického súboru tepelných energetických zariadení (7 ks) 
spolu so sekundárnymi rozvodmi a centrálnym dispečingom pre spoločnosť 
Spravbytherm, s.r.o., IČO 36 690 856 je prípadom hodným osobitného zreteľa 
z dôvodu, že predaj je navrhovaný spoločnosti vo vlastníctve mesta, ktorá 
zabezpečuje výrobu a dodávku tepla pre obyvateľov mesta Kežmarok. 

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

a. Kotolňa Záhradná 1371/11, na pozemku parc. č. KN-C 1630, k.ú. Kežmarok 
a pozemok parc. č. KN-C 1630, k.ú. Kežmarok o výmere 410 m2 

b. Kotolňa Možiarska 2376/13, na pozemku parc. č. KN-C 1899, k.ú. 
Kežmarok a pozemok parc. č. KN-C 1899, k.ú. Kežmarok o výmere 429 m2 

c. Kotolňa Severná 203/1, na pozemku parc. č. KN-C 2488/2, k.ú. Kežmarok 
a pozemok parc. č. KN-C 2488/2, k.ú. Kežmarok o výmere 428 m2 

d. Kotolňa Južná 1420/4, na pozemku parc. č. KN–C 825, k.ú. Kežmarok 
a pozemok parc. č. KN-C 825, k.ú. Kežmarok o výmere 379 m2 

e. Kotolňa č. 2, čs. 1503, na pozemku parc. č. KN-C 1962/23 a komíny na parc. 
č. 1962/66 1962/65, k.ú. Ľubica a pozemok parc. č. KN-C 1962/23, k.ú. 
Ľubica o výmere 332 m2 

f. Kotolňa č. 3, čs. 1504 na pozemku parc. č. KN-C 1961/93 a komín na 
pozemku KN-C 1961/95, k.ú. Ľubica,  

g. Kotolňa č. 4, čs. 1643, na pozemku parc. č. KN-C 1961/92 a komín na 
pozemku parc. č. 1961/94, k.ú. Ľubica, 



vrátane celého technologického súboru tepelných energetických zariadení (7 ks) 
spolu so sekundárnymi rozvodmi a centrálnym dispečingom pre spoločnosť 
Spravbytherm, s.r.o., IČO 36 690 856 za cenu  2 977 908 eur. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy 
spoločnosťou Spravbytherm, s.r.o., IČO 36 690 856 s Mestom Kežmarok, predmetom 
ktorej bude kúpa majetku súvisiaceho s tepelným hospodárstvom – kotolne 

a. Kotolňa Záhradná 1371/11, na pozemku parc. č. KN-C 1630, k.ú. 
Kežmarok a pozemok parc. č. KN-C 1630, k.ú. Kežmarok o výmere 410 
m2 

b. Kotolňa Možiarska 2376/13, na pozemku parc. č. KN-C 1899, k.ú. 
Kežmarok a pozemok parc. č. KN-C 1899, k.ú. Kežmarok o výmere 429 
m2 

c. Kotolňa Severná 203/1, na pozemku parc. č. KN-C 2488/2, k.ú. Kežmarok 
a pozemok parc. č. KN-C 2488/2, k.ú. Kežmarok o výmere 428 m2 

d. Kotolňa Južná 1420/4, na pozemku parc. č. KN–C 825, k.ú. Kežmarok 
a pozemok parc. č. KN-C 825, k.ú. Kežmarok o výmere 379 m2 

e. Kotolňa č. 2, čs. 1503, na pozemku parc. č. KN-C 1962/23 a komíny na 
parc. č. 1962/66 1962/65, k.ú. Ľubica a pozemok parc. č. KN-C 1962/23, 
k.ú. Ľubica o výmere 332 m2 

f. Kotolňa č. 3, čs. 1504 na pozemku parc. č. KN-C 1961/93 a komín na 
pozemku KN-C 1961/95, k.ú. Ľubica,  

g. Kotolňa č. 4, čs. 1643, na pozemku parc. č. KN-C 1961/92 a komín na 
pozemku parc. č. 1961/94, k.ú. Ľubica, 

vrátane celého technologického súboru tepelných energetických zariadení (7 ks) 
spolu so sekundárnymi rozvodmi a centrálnym dispečingom pre spoločnosť 
Spravbytherm, s.r.o., IČO 36 690 856 od Mesta Kežmarok  za cenu 2 977 908 eur. 

 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Gallik, Grohola, Holopová, Mačko, Madeja, Nevlazla, Hoffmann,  
      Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Kredátus, Švedlár, Šoltysová, Figlár 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 86/2010, č. 87/2010, č. 88/2010, č. 89/2010, č. 90/2010,  
č. 91/2010 
 
 
7. Zmena uznesenia MsZ č. 47/2010 
 
p. prednosta 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 47/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
a) rozhoduje 
v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že predĺženie prenájmu bytov na ul. Gen. Štefánika 14, Kežmarok 



s nájomcami Michalom Koršňákom, Lenkou Lhotovou, Janou Tondrovou, Mariannou 
Rennerovou a Ľudmilou Harmanovou  a na ul. Košická 12, Kežmarok s nájomcom 
Milošom Godalom je prípadom hodným osobitného zreteľa, keďže ide o predĺženie 
existujúceho nájmu a nájomcovia si plnia svoje povinnosti  voči mestu Kežmarok 
 
b) schvaľuje 
predĺženie doby nájomnej zmluvy o nájme bytov  Michalovi Koršňákovi, Lenke 
Lhotovej, Jane Tondrovej, Marianne Rennerovej a Ľudmile Harmanovej na ul. Gen. 
Štefánika 14, Kežmarok o 1 rok. Nájomcovi Milošovi Godalovi sa nájom na ul. Košická 
12, Kežmarok predlžuje do 31.01.2012. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu 
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Brija, Gallik, Grohola, Holopová, Mačko, Madeja, Nevlazla, Hoffmann,  
      Figlár, Novotný, Rochová, Sabolová, Šišková, Švirloch, Višňovský 
neprítomní: Kredátus, Švedlár, Šoltysová 
 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 92/2010, č.  93/2010 
 
 
8. Záver 
 
    
  Na záver rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť.  
 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta            prednosta úradu 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:    Milan Nevlazla 
 

      Vojtech Brija 
 
 
 

 
 
Zapísala: Zuzana Purschová 
 
 
 
 



 


