MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Kežmarok 4. 11. 2010
Číslo spisu: 31/2010/10

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010

Prítomní: poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:

Katarína Šišková
Ing. Andrej Višňovský
MUDr. Beáta Šoltysová

Ďalší prítomní:

Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta
Ing. Miroslav Perignáth – prednosta úradu
Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta
Ing. Ladislav Faix – vedúci odd. ÚP, ŽP a SP
Ing. Agáta Perignáthová – ved. odd. majetkovopráv. a správy majetku
Ing. Miroslav Karpiš – vedúci ekonomického odd.
Ladislav Melikant – vedúci odd. OS
JUDr. Viera Mačáková – vedúca odd. sociálnych vecí
Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR
Ing. Renáta Kroková – vedúca odd. školstva
Ing. Milan Slota – náčelník MsP
Mgr. Gabriela Kantorková – riaditeľka MsKS
Pavol Humeník – noviny Kežmarok
Ing. Stanislav Škára – odd. školstva
Mgr. Juraj Fabis – riaditeľ ZŠ, Nižná brána, Kežmarok
Jarmila Kopkášová – riaditeľka MŠ, Severná, Kežmarok
Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ, Hradné námestie, Kežmarok
Želmíra Hanisková – riaditeľka MŠ, Cintorínska, Kežmarok
Mgr. Mariana Tatranská, riaditeľka ZUŠ, Dr. D. Fischera, Kežmarok
Mgr. Pavličko – ZUŠ, Dr. D. Fischera, Kežmarok
Mgr. Milan Halama – riaditeľ ZŠ, Dr. D. Fischera, Kežmarok
Mgr. Elena Malinová - riaditeľka MŠ, Možiarska, Kežmarok
p. Zuzana Purschová – zapisovateľka
ostatní hostia

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 04.11.2010 za
kontrolované obdobie roka 2010 a predchádzajúce obdobia

4. Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v priebehu II.
polroka 2010
5. Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2010 rozpočtovým opatrením č.
5/2010
6. Návrh na odpis pohľadávok mesta Kežmarok
7. Návrh koncepcie práce s deťmi a mládežou mesta Kežmarok
8. Prerokovanie zahraničnej služobnej cesty primátorovi mesta do Weilburgu v dňoch
08. 10. 2010 – 10. 10. 2010
9. Návrh na zmenu Štatútu mesta Kežmarok
10. a) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov
b) Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 216/2010 a prijatie nového uznesenia
c) Návrh na zmenu nájomnej zmluvy na dobu neurčitú – Hamarová Dana, Severná 11,
Kežmarok
11. Návrh na odvolanie a menovanie konateľa a riaditeľa Technických služieb, s.r.o.,
Kežmarok
12. Návrh na odpredaj časti pozemku – Mária Madayová, Záhradná 3, Kežmarok
13. Návrh na odpredaj časti pozemku – Ladislav Štec, Kamenná baňa 21, Kežmarok
14. Návrh na uzavretie zmluvy o výkone správy – mestské cintoríny
15. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu – Stanislav Vilim, Bernolákova 1057/11,
Ľubica
16. Návrh na odpredaj pozemku – Tomáš Oravec s manžel. , ul. Sv. Michala 213/3, Malý
Slavkov
17. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov:
- SATUR TRAVEL, a.s., Bratislava
- Holičstvo u Mariky, Mária Jeleňová, Hl. námestie 52, Kežmarok
- Mornár a syn, spol. s r.o., Cesta na Senec 2/A, Bratislava
- Otto Bendík, PRO-BEN, Francisciho 3288, Poprad
- Zepter Slovakia, s.r.o., Cesta na Senec 2/A, Bratislava
- MsKS – kancelária novín Kežmarok – Technické služby, Hradné námestie č.
3, Kežmarok, Pohrebné služby
18. Návrh na prenájom časti pozemkov pod predajnými stánkami – Mediapress, s.r.o.,
Poprad
19. Návrh na prenájom oplotenia – umiestnenie reklamno-propagačného zariadenia –
František Kredatus, Kamenárstvo, P. J. Šafárika 8, Kežmarok
20. Návrh na prenájom časti pozemku – umiestnenie telekomunikačného zariadenia FITL
– Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13, Bratislava
21. Návrh na prenájom časti pozemku v Pradiarni, Bohuš Kňazovický, Pradiareň 761/22,
Kežmarok
22. Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom voľných nebytových
priestorov
23. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – BAR KING, Tvarožianská 3,
Kežmarok, Jaroslav Zavacký, Poprad Matejovce
24. a) Návrh na zrušenie uznesenia č. 62/2009 zo dňa 26. 03. 2009
b) Návrh na odpredaj časti pozemku p.č. KN-C 2402/1 – Továrenská 13, Kežmarok –
Anna a Pavol Bartošovci
25. Návrh na kúpu pozemku, Peter a Beáta Ripka, SRN, jednoštvrtinový podiel
26. Návrh na odpredaj časti pozemku p.č. KN-C 2402/1 – Továrenská 13, Kežmarok
Anna a Pavol Bartošovci
27. Návrh na opravu uznesenia č. 245/2010 zo dňa 21.09.2010 – odpredaj časti pozemku
na ul. Továrenská v Kežmarku – Margita Mirgová, Továrenská 22, Kežmarok

28. Návrh na prenájom nebytových priestorov – Základná škola ul. Dr. Fischera 2,
Kežmarok – Základná umelecká škola na ul. Dr. D. Fischera 2, Kežmarok
29. Rôzne
30. Interpelácie
31. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie MsZ v Kežmarku otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Keďže šlo
o posledné riadne zasadnutie v tomto volebnom období, začal ho p. primátor slávnostne a to
odovzdávaním plakiet jednotlivým poslancom s vyjadrením poďakovania za vykonanú prácu.
Po odovzdaní ocenení konštatoval p. primátor, že je prítomných 16 poslancov a oboznámil
prítomných s programom rokovania, kde navrhol nasledujúce zmeny:
• navrhol vypustiť z bodu rokovania bod č. 26 ( tento návrh je v programe uvedený
aj pod bodom č. 24)
• navrhol doplniť bod Rôzne o:
- Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu na ul. Gen. Štefánika 14 – Mária
Kalafutová, Petržalská 15, Kežmarok
- Návrh na schválenie spôsobu odpredaja bytov na ul. Lanškrounská č. 21 a č. 22,
Kežmarok formou dobrovoľnej dražby
hlasovanie za navrhnuté zmeny v programe rokovania
za: 16, proti, 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová

Upravený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 04.11.2010 za
kontrolované obdobie roka 2010 a predchádzajúce obdobia
4. Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v priebehu II.
polroka 2010
5. Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2010 rozpočtovým opatrením č.
5/2010
6. Návrh na odpis pohľadávok mesta Kežmarok
7. Návrh koncepcie práce s deťmi a mládežou mesta Kežmarok
8. Prerokovanie zahraničnej služobnej cesty primátorovi mesta do Weilburgu v dňoch
08. 10. 2010 – 10. 10. 2010
9. Návrh na zmenu Štatútu mesta Kežmarok
10. a) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov
b) Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 216/2010 a prijatie nového uznesenia
c) Návrh na zmenu nájomnej zmluvy na dobu neurčitú – Hamarová Dana, Severná 11,
Kežmarok
11. Návrh na odvolanie a menovanie konateľa a riaditeľa Technických služieb, s.r.o.,
Kežmarok

12. Návrh na odpredaj časti pozemku – Mária Madayová, Záhradná 3, Kežmarok
13. Návrh na odpredaj časti pozemku – Ladislav Štec, Kamenná baňa 21, Kežmarok
14. Návrh na uzavretie zmluvy o výkone správy – mestské cintoríny
15. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu – Stanislav Vilim, Bernolákova 1057/11,
Ľubica
16. Návrh na odpredaj pozemku – Tomáš Oravec s manžel. , ul. Sv. Michala 213/3, Malý
Slavkov
17. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov:
a. SATUR TRAVEL, a.s., Bratislava
b. Holičstvo u Mariky, Mária Jeleňová, Hl. námestie 52, Kežmarok
c. Mornár a syn, spol. s r.o., Cesta na Senec 2/A, Bratislava
d. Otto Bendík, PRO-BEN, Francisciho 3288, Poprad
e. Zepter Slovakia, s.r.o., Cesta na Senec 2/A, Bratislava
f. MsKS – kancelária novín Kežmarok – Technické služby, Hradné námestie č.
3, Kežmarok, Pohrebné služby
18. Návrh na prenájom časti pozemkov pod predajnými stánkami – Mediapress, s.r.o.,
Poprad
19. Návrh na prenájom oplotenia – umiestnenie reklamno-propagačného zariadenia –
František Kredatus, Kamenárstvo, P. J. Šafárika 8, Kežmarok
20. Návrh na prenájom časti pozemku – umiestnenie telekomunikačného zariadenia FITL
– Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13, Bratislava
21. Návrh na prenájom časti pozemku v Pradiarni, Bohuš Kňazovický, Pradiareň 761/22,
Kežmarok
22. Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom voľných nebytových
priestorov
23. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – BAR KING, Tvarožianská 3,
Kežmarok, Jaroslav Zavacký, Poprad Matejovce
24. a) Návrh na zrušenie uznesenia č. 62/2009 zo dňa 26. 03. 2009
b) Návrh na odpredaj časti pozemku p.č. KN-C 2402/1 – Továrenská 13, Kežmarok –
Anna a Pavol Bartošovci
25. Návrh na kúpu pozemku, Peter a Beáta Ripka, SRN, jednoštvrtinový podiel
26. Návrh na opravu uznesenia č. 245/2010 zo dňa 21.09.2010 – odpredaj časti pozemku
na ul. Továrenská v Kežmarku – Margita Mirgová, Továrenská 22, Kežmarok
27. Návrh na prenájom nebytových priestorov – Základná škola ul. Dr. Fischera 2,
Kežmarok – Základná umelecká škola na ul. Dr. D. Fischera 2, Kežmarok
28. Rôzne
29. Interpelácie
30. Záver
hlasovanie za upravený program rokovania
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Ľubomír Mačko, Ing. František Grohola

hlasovanie za predložený návrh
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 2
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja, Nevlazla,
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
zdržal sa: Mačko, Grohola
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
- za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. arch. Jozef Figlár, Mgr. Sylvia Holopová
- zapisovateľka: Zuzana Purschová

3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku k 4. 11. 2010, za kontrolované obdobie roka 2010 a predchádzajúce
obdobia
Ing. Gnojčáková
- informovala o predloženom návrhu
Ing. Grohola
- poukázal na to, že vzhľadom k tomu, že ide o posledné zasadnutie MsZ v tomto volebnom
období, mali by byť uznesenia, ktoré sa neplnia podrobnejšie vysvetlené
Ing. Gnojčáková
- uznesenia, ktoré nie sú splnené sú majetkovoprávneho charakteru ( prevody, úmrtia,
dedičské konania,...) , bližšie k tomu by mohla vysvetliť Ing. Perignáthová
Ing. Perignáthová
- všeobecne vysvetlila dôvody, prečo tieto uznesenia neboli ešte splnené
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 4.11.2010, za kontrolované obdobie
roka 2010 a predchádzajúce obdobia.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenie dostalo č. 251/2010

4. Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v priebehu II.
polroka 2010
Ing. Gnojčáková
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej
finančnej kontroly zabezpečovania pokladničných operácií mesta, v mene Eur a

ostatných zahraničných menách – záznam č. 9/2010, vykonanej na Mestskom úrade,
Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie II. štvrťroka 2010.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti čerpania dotácií z vlastných
príjmov poskytnutých mestom Kežmarok, podľa VZN mesta, právnickým a fyzickým
osobám podnikateľom - dotácií poskytnutých na základe rozhodnutia mestského
zastupiteľstva Kežmarok pre cestovný ruch a pre mládež, šport a vzdelávanie – správu
č. 2/2010,
vykonanej na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok, za
kontrolované obdobie roka 2009.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenia dostali č. 252/2010, č. 253/2010
5. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 5/2010
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu a o pripomienke č. 1 k danému návrhu
Mgr. Mačko
- pýtal sa, či dostalo mesto už nejaké kompenzácie za povodne zo strany vlády, v akej výške
sme žiadali a aká je šanca, že tie peniaze prídu?
Ing. Karpiš
- promptne sme dostali 330 000 €, ktoré boli určené na priame odstraňovanie škôd ( odvoz
nánosov bahna, ....)
Mgr. Mačko
- škody, ktoré vznikli na majetku – napr. poškodenie plota na ZŠ, Hradné námestie, je nejaká
šanca že dostaneme peniaze alebo je to na nás?
Ing. Karpiš
- je to na nás, je to škoda na majetku, štát preplácal len náklady, ktoré vznikli v rámci
záchranných prác (odstraňovanie bahna, nánosov, sprejazdnenie ciest a pod. )
Mgr. Mačko
- pýtal som sa preto, lebo si ty p. primátor dal vyjadrenie pre tlač, že máme na zimnom
štadióne škody zhruba vo výške 2 mil. eur a očakávame, že nám budú uhradené
p. primátor
- odhadovali sa celkové škody na majetku, niektoré škody na majetku sú odstraňované cestou
poisťovní

Mgr. Švirloch
- požiadal o vysvetlenie položky:
* bežné príjmy – Dotácia – Projekt „Dopravné ihrisko“ CVČ , mám informáciu o tom , že
CVČ má zmluvu do konca roka, čo v prípade ak sa budova a pozemok predá, ako sa
využijú tieto finančné prostriedky?
* bežné výdaje – Detské ihriská
* bežné výdaje – MHD – prepravné služby
Ing. Karpiš
- čo sa týka dotácie pre CVČ, dopravné ihrisko – tieto prostriedky boli určené na bežné výdaje
( výučba dopravnej výchovy, nákup bicyklov, rôznych dopravných pomôcok, takže to nie je
problém presunúť na iné miesto)
- čo sa týka zníženia položky MHD – prepravné služby – rušili sa spoje, ktoré boli stratové,
táto položka zobrazuje už reálne stavy
- čo sa týka zníženia položky Detské ihriská – plánované prostriedky sa nevyužili, ostávajú
v rámci drobnej architektúry
Ing. Faix
- časť prostriedkov určených pre detské ihriská sa nevyužili z toho dôvodu, že sme plánovali
častejšie vymieňanie piesku, na základe skúšok hygieny to nebolo potrebné tak často meniť,
preto vznikla rezerva, ktorú sme presunuli na drobnú architektúru
p. primátor
- čo sa týka situácie ohľadom CVČ, ak si pamätáte my sme k danej situácii schválili finančné
prostriedky, vypracovali návrh a zaslali ho na ministerstvo vnútra, ministerstvo vnútra to
zaslalo ministerstvu financií s kladným vyjadrením, ministerstvo financií s tým však
nesúhlasilo a vrátilo to späť na ministerstvo vnútra, ministerstvo financií žiada preplatenie vo
výške 75 % z celkovej hodnoty majetku
- rokoval som aj s riaditeľom sekcie ministerstva vnútra, ktorý má na starosti nehnuteľný
majetok, ktorý mi oznámil, že ministerstvo financií trvá na svojom stanovisku
- je tu ešte jedno riešenie a to osobná návšteva ministra vnútra, v prípade, že by sme boli
neúspešní, budeme musieť hľadať finančné prostriedky v rozpočte a odkúpiť túto budovu do
vlastníctva mesta spolu s dopravným ihriskom
Mgr. Mačko
- čo sa týka odd. školstva, nie sú tu zapracované nové normatívy
Ing. Kroková
- nie, nie sú, 25. 10. 2010 to bolo zavesené na stránku ministerstva školstva, je to relatívne
čerstvý materiál, my dostávame rozpočtové opatrenie z KŠÚ, konzultovali sme to so ŠKÚ,
zatiaľ sme nedostali usmernenie
Mgr. Mačko
- navrhujem prijať návrh na doplnenie uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora mesta rozpísať rozpočet na
prenesené kompetencie na úseku školstva podľa schválených normatívov
Ing. Gnojčáková
- súhlasím s týmto návrhom a odporúčam ho prijať

Ing. Grohola
- požiadal o vysvetlenie položky Bežné príjmy – Nemocnica s poliklinikou, m.p.o. –
vysporiadanie záväzkov – ide o konečnú sumu?
Ing. Karpiš
- ide o spory s Dr. Šimkom, nie sú ešte všetky ukončené, v tejto položke sú uvedené spory,
ktoré boli tento rok ukončené, mesto ich muselo vyrovnať
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za návrh uznesenia, ktorý predložiť poslanec Mačko
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora mesta Kežmarok rozpísať
rozpočet na prenesené kompetencie na úseku školstva podľa schválených normatívov.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre
rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 5/2010 podľa predloženého návrhu so
zapracovaním pripomienky č. 1.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenia dostali č. 254/2010, č. 255/2010

6. Návrh na odpis pohľadávok Mesta Kežmarok
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
PhDr. Sabolová
- požiadala o podrobnejšie vysvetlenie tohto návrhu
Ing. Karpiš
- prvé tri návrhy sú priestory súkromných lekárov, tieto pohľadávky vznikli v čase, keď sa
pohľadávky presúvali s nemocnice s poliklinikou na mesto z dôvodu, aby nevznikli exekúcie
na tieto pohľadávky, lekári nám zdokladovali, že platili nemocnici, vzhľadom k tomu, že
nemocnica s poliklinikou zanikla, nie je možné to preveriť, preto navrhujeme, aby sa tieto
pohľadávky odpísali
- ďalšou pohľadávkou je pohľadávka za hotel Štart, pani Sabadšáková nám potvrdila, že
v tom čase tam už nepodnikala

- poslednou pohľadávkou je pohľadávka Nemocnice za prenájom apartmánu, nemocnica nám
túto pohľadávku neuznala
PhDr. Sabolová
- čo sa týka tej poslednej pohľadávky, ide tu o prenájom apartmánu, ktorý obýval bývalý
riaditeľ nemocnice a my mu to ideme odpustiť? Ostaní občania si musia platiť nájom a on
nemusel?
Ing. Karpiš
- nemáme šancu túto pohľadávku právne vymôcť z toho dôvodu, že tam nie je žiadny právny
vzťah, šlo o ústnu dohodu
p. primátor
- bola to ústna dohoda medzi mnou a bývalým riaditeľom nemocnice
Ing. Gallik
- teda p. riaditeľ odišiel s odmenami a dlhom, ktorý tu zanechal
p. primátor
- p. riaditeľ odišiel z 1/3 odmien, zvyšok sa mu pozastavil
Mgr. Mačko
- my sme prenajali priestory na základe ústnej dohody, neporušili sme tým právne predpisy?
- prenájmy schvaľuje MsR, teda došlo tam k porušeniu
PhDr. Sabolová
- vidí sa mi táto suma dosť vysoká nato, aby sme to len tak odpustili
p. primátor
- je tam ešte jedná možnosť, nemocnica má pohľadávku voči bývalému riaditeľovi, môžeme
sa dohodnúť na rokovaní s nemocnicou ohľadom vysporiadania tejto pohľadávky
- na dnešné zasadnutie MsZ príde riaditeľ nemocnice spolu s predsedom správnej rady, aby
nás informovali o stave v nemocnici
- navrhujem pohľadávku týkajúcu sa nemocnice vyňať z návrhu
MUDr. Novotný
- ako prechodný predseda správnej rady som dal príkaz na zastavenie odmien riaditeľovi
s tým, aby podal vysvetlenie, mne to vysvetlenie nezaslal
p. primátor
- mne sa s ním tiež nepodarilo spojiť
Ing. Gallik
- keďže šlo o ústnu dohodu, on tu pohľadávku odmietne
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za upravený návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávok Mesta Kežmarok vo
výške 1 410,87 € podľa predloženého návrhu s výnimkou posledného bodu – refundácia

nákladov za obdobie od 1. 1. - 31. 12. 2009 za apartmán v budove Barónky v sume
1 547,47 €.
hlasovanie za upravený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenie dostalo č. 256/2010

7. Návrh koncepcie práce s deťmi a mládežou mesta Kežmarok
Ing. Kroková
- informovala o predloženom návrhu
p. Švedlár
- v predloženom návrhu, v časti kultúra došlo k zámene VZN, po konzultácii s autormi tohto
materiálu chcem navrhnúť opravu a to na str. 17, slabé stránky, tretia odrážka zdola namiesto
VZN č. 1/2007 uviesť VZN č. 11/2009 o poskytovaní dotácie z vlastných príjmov a na str.
28, v časti opatrenia, druhá odrážka zdola – zmeniť VZN č. 2/2010 na 11/2009 o poskytovaní
dotácie z vlastných príjmov
Mgr. Mačko
- dovolil by som si polemizovať, či je niečo spravodlivé alebo nie, je to vždy subjektívny
názor, ak chceme túto koncepciu prijať, tak nešpekulujme či je niečo spravodlivé alebo nie
je, ja by som v tom taký problém nevidel
Ing. Škára
- navrhujem tieto dve veci, o ktorých hovoril p. poslanec Švedlár vypustiť úplne z návrhu
Mgr. Švirloch
- ak my upravíme a zmeníme VZN tak ako navrhuje p. poslanec Švedlár, tak my tiež
konštatujeme že sú tie VZN nespravodlivé
p. primátor
- v tomto návrhu je veľa veci, o ktorých by sa dalo polemizovať, na druhej strane je potrebné
oceniť prácu ľudí, ktorí to pripravili, tento materiál je potrebné prijať s tým, že sa bude
musieť ešte dopracovať
- navrhujem, aby sme tento materiál schválili s podmienkou , že sa upraví a opätovne predloží
na rokovanie mestského zastupiteľstva
Mgr. Švirloch
- súhlasím s názorom p. Škáru, aby sa obidve vety vypustili z návrhu – str. 17, slabé stránky,
tretia odrážka zdola, str. 28, opatrenia, druhá odrážka zdola
p. Švedlár
- práve som chcel navrhnúť vypustenie týchto vecí z predloženého návrhu

PhDr. Kredátus
- sú tu hodnotiace pohľady asi členov komisie
* v oblasti sociálnej, str. 11, bod 4, slabé stránky je v zátvorke uvedené zlá sociálna politika,
neviem či všetci s tým súhlasíme, neviem či takéto konštatačné veci by sa mali v tomto
materiáli nachádzať
* ďalšia konštatácia je na str. 18, oblasť zdravia a zdravého životného štýlu, slabé stránky,
kde je uvedené, že lekárom ide len o biznis, ja si to nedovolím tvrdiť
- takýchto vecí by sme sa mali vyvarovať v tomto predloženom návrhu
Mgr. Švirloch
- vo SWOT analýzach je uvedené len to, čo bolo vyjadrené formou nejakých dotazníkov
a pod.
Mgr. Holopová
- chcem vyjadriť poďakovanie za to, že vôbec takýto materiál vznikol, aj keď je tu množstvo
rozporuplných vecí, hlavne vo SWOT analýzach, kde sa niektoré tvrdenia vyvracajú
a presahujú sa tu niekedy kompetencie, pretože mesto nemôže zasahovať do úrovne výučby,
vzdelávania na stredných školách a skvalitňovať ich materiálno-technické podmienky
- na str. 25, oblasť participácia mobility, v opatreniach je uvedená stať o parlamente mládeže,
myslím si, že parlament mládeže pracoval veľmi slabo, vykazoval veľmi slabú činnosť
a nemotivoval tie deti do takej miery, ako bolo potrebné
- bolo by dobre tie SWOT analýzy ešte prejsť
MUDr. Novotný
- na príprave tohto materiálu sa presedelo množstvo hodín, oceňujem Ing. Škáru, že to
dokázal takto zorganizovať
Mgr. Mačko
- ja by som navrhol prijať toto uznesenie doplnené o odporúčanie pre odd. školstva, aby tento
návrh upravilo podľa pripomienok a opätovne predložilo na rokovanie MsZ

hlasovanie za to, aby boli z návrhu vyňaté vety - str. 17, slabé stránky, tretia odrážka zdola,
str. 28, opatrenia, druhá odrážka zdola
hlasovanie za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje koncepciu práce s deťmi a mládežou
mesta Kežmarok podľa návrhu so schválenými pripomienkami a odporúča oddeleniu
školstva upraviť materiál podľa pripomienok a opätovne ho predložiť na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v termíne do 30. 6. 2011.
hlasovanie za doplnený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová

Prijaté uznesenie dostalo č. 257/2010

8. Prerokovanie zahraničnej služobnej cesty primátora mesta Kežmarok do
partnerského mesta Weilburg v dňoch 8. – 10. 10. 2010
Ing. Bodnárová
- informovala o predloženom návrhu
Ing. Gallik
- pýtal sa, aký význam má schvaľovať niečo, čo sa už uskutočnilo
p. primátor
- pozvánku sme dostali neskoro, nechcel som k tomu zvolávať mimoriadne zasadnutie MsZ,
keďže služobné cesty primátorovi schvaľuje MsZ, preto je to potrebné schváliť
- informoval o výsledkoch služobnej cesty
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje primátorovi mesta Kežmarok zahraničnú
služobnú cestu do Weilburgu v dňoch 8. – 10. 10. 2010.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
zdržal sa: Gallik
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenie dostalo č. 258/2010

9. Návrh na zmenu Štatútu mesta Kežmarok
p. prednosta
- informoval o predloženom návrhu
- tento návrh odráža nové členenie volebných obvodov a počet poslancov, sú tam
zapracované aj legislatívne zmeny
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Štatútu mesta Kežmarok podľa
predloženého návrhu.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenie dostalo č. 259/2010

10. A) Návrh na predĺženie doby nájmu nájomných zmlúv
p. Melikant
- informoval o predloženom návrhu
Mgr. Švirloch
- informoval sa, na akú dobu sa uzatvárajú splátkové kalendáre
p. Melikant
- do jedného roka sa to má splatiť
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie doby nájmu bytov na ul. Gen. Štefánika 14
v Kežmarku s nájomcami: Gustávom Gáborom, Katarínou Kušmirekovou, Marcelou
Gáborovou, Ivetou Dollákovou, Emíliou Vasičákovou, Tatianou Bergerovou, Alenou
Petrenkovou, Petrom Lizákom, Romanom Vojtičkom, Máriou Madejovou a Adrianou
Vasiľovou, predĺženie doby nájmu bytov na ul. Weilburská 1 v Kežmarku s nájomcami:
Slávkou Džubasovou, Ing. Mariánom Luknišom, Štefanom Černickým, Jánom
Drzewieckim, Ing. Pavlom Hazuchom, Marcelom Galowiczom, Ing. Petrom Mezešom,
Dášou Arpášovou, predĺženie doby nájmu bytov na ul. Weilburská 3 v Kežmarku
s nájomcami: Monikou Strakovou, Martinou Bachledovou, Margitou Kromkovou,
Dušanom Brinckom, Evou Cehuľovou, Andreou Havranovou, Bronislavom Oláhom,
JUDr. Janou Mitníkovou, Zuzanou Mazúchovou, Veronikou Šoltýsovou, Rudolfom
Ničpanom, MUDr. Vladimírom Vozárom a Dušanom Zatkovským je prípadom hodným
osobitného zreteľa, keďže ide o predĺženie existujúceho nájmu
b) s c h v a ľ u j e
a/ predĺženie doby nájomnej zmluvy o nájme bytov na ul. Gen. Štefánika 14 v
Kežmarku s nájomcami Gustávom Gáborom, Katarínou Kušmirekovou, Marcelou
Gáborovou, Ivetou Dollákovou, Emíliou Vasičákovou, Alenou Petrenkovou, Petrom
Lizákom, Romanom Vojtičkom, Máriou Madejovou a Adrianou Vasiľovou o 1 rok.
S nájomcom Tatianou Bergerovou predĺžiť dobu nájomnej zmluvy až po uhradení
evidovaného nedoplatku alebo dohodnutí splátkového kalendára najneskôr 3 dni pred
ukončením nájomnej zmluvy dňa 31.12.2010
b/ predĺženie doby nájomnej zmluvy o nájme bytov na ul. Weilburská 1 a 3 v Kežmarku
s nájomcami Slávkou Džubasovou, Ing. Mariánom Luknišom, Štefanom Černickým,
Jánom Drzewieckim, Ing. Pavlom Hazuchom, Marcelom Galowiczom, Ing. Petrom
Mezešom, Dášou Arpášovou, Monikou Strakovou, Martinou Bachledovou, Margitou
Kromkovou, Dušanom Brinckom, Evou Cehuľovou, Andreou Havranovou,
Bronislavom Oláhom, JUDr. Janou Mitníkovou, Zuzanou Mazúchovou, Rudolfom
Ničpanom, MUDr. Vladimírom Vozárom o 3 roky. S nájomcami Veronikou Šoltýsovou
a Dušanom Zatkovským o 1 rok. S nájomcom MUDr. Máriou Bobákovou dobu nájmu
o nájme bytu č. 9, ul. Weilburská 1 nepredĺžiť.

10. B) Návrh na zmenu časti uznesenia č. 216/2010 a prijatie nového uznesenia
p. Melikant
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zrušenie uznesenia č. 216/2010 v časti:
a) MsZ rozhoduje že prenájom bytu č. 13, ul. Weilburská 7 v Kežmarku žiadateľke:
Eva Nováková, bytom Nižná brána 1, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa
b) MsZ schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 13, ul. Weilburská 7 v
Kežmarku so žiadateľkou Eva Nováková, bytom Nizná brána 1, Kežmarok.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom bytu č. 3, ul. Weilburská 5 v Kežmarku žiadateľke:
Eva Nováková, bytom Nižná brána 1, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa
b) schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 3, ulica Weilburská 5, Kežmarok so
žiadateľkou Evou Novákovou, Nižná brána 1, Kežmarok na dobu určitú, do 31.08.2012.
10. C) Návrh na zmenu nájomnej zmluvy na dobu neurčitú – Dana Hamarová, Severná
11, Kežmarok
p. Melikant
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že uzavretie zmluvy o nájme bytu č. 1 na ul. Severná 11, Kežmarok
s nájomcom Danou Hamarovou na dobu neurčitú je prípadom hodným osobitného
zreteľa, keďže ide o zmenu existujúceho nájmu
b) schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 1 na ul. Severná 11, Kežmarok s nájomcom
Danou Hamarovou na dobu neurčitú.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenie dostali č. 260/2010, č. 261/2010, č. 262/2010, č. 263/2010

11. Návrh na odvolanie a menovanie konateľa a riaditeľa Technických služieb, s.r.o.,
Kežmarok
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu
- dňa 14. 10. 2010 bol Ing. Soliar menovaný vládou SR do funkcie prednostu obvodného
úradu, dňa 21. 10. 2010 požiadal Ing. Soliar o uvoľnenie na výkon verejnej funkcie
- zákon o štátnej službe hovorí o tom, že ak je niekto menovaný do štátnej služby, nemôže byť
členom v dozornej rade, správnej rade a konateľom spoločnosti, z toho dôvodu som dočasne
poveril Ing. Kroka funkciou riaditeľa Technických služieb do doby vymenovania nového
riaditeľa
- dávam návrh, aby bol Ing. Soliar odvolaný z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti
Technické služby, s.r.o., Kežmarok a do tejto funkcie navrhujem Ing. Jozefa Kroka
PhDr. Sabolová
- požiadala nás p. Dragašeková, zamestnankyňa TS, s.r.o., Kežmarok, aby mohla vystúpiť na
našom dnešnom zasadnutí, som za to, aby sme jej dali slovo
- čo sa týka predloženého návrhu, viem, že je v rozpore so zákonom vykonávanie funkcie
prednostu obvodného úradu a zároveň vykonávanie aktivít v dozornej rade, správnej rade
spoločnosti, ale nemyslím si, že uvoľnením na výkon funkcie sa mu končí pracovný pomer,
má právo po ukončení funkčného obdobia vrátiť sa na pôvodne miesto
- my ako zastupiteľstvo ho môžeme odvolať z funkcie konateľa a funkciu riaditeľa riešiť
poverením a myslím si, že na obsadenie takého postu by malo byť výberové konanie
p. primátor
- zákon o štátnej službe č. 400/2009 Z.z. hovorí v § 61, písm. 2, ods. c, že štátny
zamestnanec nesmie byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ods. 8 hovorí, že má povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku
štátnozamestnaneckého pomeru skončiť členstvo v riadiacom orgáne
- čo sa týka otázky výberového konania, dám slovo odborníkovi, p. JUDr. Viere Mačákovej
JUDr. Mačáková
- obchodný zákonník upravuje postavenie konateľa v spoločnosti ako štatutárneho orgánu
obchodnej spoločnosti, postavenie konateľa je obchodno-právny vzťah, nie je to pracovnoprávny vzťah, ja z môjho pohľadu neviem, či má p. Ing. Soliar ošetrený pracovno-právny
vzťah, teda či má pracovnú zmluvu
- z pohľadu obchodnej spoločnosti a primátora mesta, ktorý vykonáva pôsobnosť valného
zhromaždenia, p. primátor po schválení MsZ rozhoduje o odvolaní a vymenovaní konateľa,
nerieši vzťah riaditeľa
- čo sa týka výberového konania na funkciu riaditeľa, neviem či to majú upravené vo svojich
vnútorných predpisov tak, že musí byť táto funkcia obsadená na základe výberového
konania, je to vec konateľa spoločnosti
PhDr. Sabolová
- takže my máme dnes rokovať o odvolaní konateľa spoločnosti, nie riaditeľa
JUDr. Mačáková
- áno, konateľa nemôžeme poveriť

PhDr. Sabolová
- ale predložený návrh znie – Návrh na odvolanie a menovanie konateľa a riaditeľa TS, s.r.o.,
Kežmarok
p. primátor
- to je uvedené len v názve, v uznesení je návrh na odvolanie a menovanie konateľa, nie
riaditeľa
Mgr. Švirloch
- prečo sme tento materiál nedostali skôr ale len dnes pred zasadnutím MsZ?
- mali byť v tomto materiáli uvedené aj tie citácie zákonov, o ktorých hovorila JUDr.
Mačáková
- ja sa za tak krátku chvíľu neviem rozhodnúť, neviem či ideme odvolávať riaditeľa alebo
konateľa
- Ing. Soliar žiada v zmysle § 137 o uvoľnenie na výkon funkcie a my ho ideme odvolávať
PhDr. Kredátus
- my ešte stále nevieme, či tam vznikol pracovno-právny vzťah, keďže Ing. Soliar žiada
o uvoľnenie v zmysle § 147 ZP, je tu predpoklad, že ten pracovno-právny vzťah existuje, že
je prac. zmluva, pokiaľ by to bolo tak, tento návrhu je správny
p. primátor
- osobne so navštívil p. Dragašekovú, požiadal som ju, aby mi ukázala osobný spis p. Ing.
Soliara, v jeho spise sa pracovná zmluva nenachádzala, bolo tam poverenie z roku 1992,
ktorým Ing. Skupin menuje Ing. Soliara do funkcie riaditeľa TS, ďalej tam bolo upresnenie
prac. činností, ktoré podpísal v roku 1996 Ing. Grohola, zápisnice z valného zhromaždenia
a oznámenie o uvoľnení z funkcie
Mgr. Mačko
- vychádzajú tu na povrch rôzne nejasnosti, Ing. Soliar sa zo zákona musí do 30 dní vzdať
funkcie konateľa spoločnosti, predpokladám, že nedá prednosť funkcii konateľa pred
funkciou prednostu obvodného úradu, z toho dôvodu sa nám tento problém vyrieši sám,
nebude ho treba odvolávať
- čo sa týka voľby konateľa spoločnosti, nechal by som to už na nové zastupiteľstvo, nech si
ono rozhodne
- ja nebudem dnes hlasovať za tento návrh
p. primátor
- ak neschválime konateľa, vznikne patová situácia, ja som poveril Ing. Kroka len do funkcie
riaditeľa TS,
Ing. Gallik
- bolo tu povedané, nech to schváli nové zastupiteľstvo, nevidím dôvod, aby terajšie
zastupiteľstvo zväzovalo ruky novému v tejto veci
- je tu kopec vecí nejasných, dostali sme to len dnes
- p. Ing. Soliar sa odvoláva na zákonník práce, takže asi pracovná zmluva je
- ak je niekto poverený riadením, je to v poriadku, ale myslím si, že by malo byť v uznesení
obsiahnuté aj to, že sa bude robiť výberové konanie

p. primátor
- spoločnosť s r.o. je založená na základe zakladacej listiny, ešte som nepočul, že by bolo
výberové konanie
- Ing. Soliar, keď napísal túto žiadosť, mal sa odvolať aj na zákon č. 400/2009 o štátnej
službe
PhDr. Kredátus
- na objasnenie situácie informoval o zázname z mimoriadneho zasadnutia Valného
zhromaždenia TS s.r.o., Kežmarok, ktoré zvolal v roku 2004 p. primátor za účelom
menovania nového konateľa spoločnosti z dôvodu, že terajší konateľ Ing. Purtz odchádza do
starobného dôchodku
- Valné zhromaždenie spoločnosti - Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta v súlade s § 125, ods. 1,
písm. f obchodného zákonníka odvolal z funkcie konateľa Ing. Purtza a menoval do tejto
funkcie Ing. Soliara s platnosťou od 1. 2. 2004, na tomto základe sa p. Ing. Soliar stal
konateľom spoločnosti TS, s.r.o., Kežmarok

Po všeobecnom súhlase poslancov udelil p. primátor slovo p. Dragašekovej, zamestnankyni
spoločnosti TS, s.r.o., Kežmarok.
p. Dragašeková
- informovala o tom, že dňa 28. 10. 2010, ráno o 6.00 hod. v sídle spoločnosti, bez účasti
konateľa tejto spoločnosti, sa primátor mesta Ing. Igor Šajtlava rozhodol poveriť vedením
spoločnosti Ing. Kroka, nie je to štandardný postup, v zmysle zákona č. 369/1990, § 11 o tom
malo rozhodnúť zastupiteľstvo
- poukázala na to, že súčasný konateľ spoločnosti Ing. Soliar v zmysle zákona č. 400/2009
o štátnej službe, § 61, ods. 8 je povinný do 30 dní sa vzdať funkcie, tento akt ešte nenastal
- poukázala na to, že vznikne patová situácia, pri dobrej komunikácii medzi mestom
a spoločnosťou sa to mohlo vyriešiť, pýtala sa, prečo nebol vyhlásený konkurz na túto funkciu
- vyjadrila svoj osobný názor na to, že Ing. Krok nepožíva prirodzenú autoritu v spoločnosti
a nemá ani morálne zásady túto zodpovednú funkciu zastávať
- informovala o tom, že od roku 1992 mal Ing. Soliar dvojitú funkciu, bol riaditeľom
a zároveň aj konateľom spoločnosti, konateľstvo mu končí v zmysle zákona dňom 13. 11.
2010, požiadal písomne o uvoľnenie na výkon funkcie, kde sa odvoláva na zákonník práce, je
tam pracovno-právny vzťah, zamestnávateľ ho musí uvoľniť na výkon verejnej funkcie
p. primátor
- reagoval na slová p. Dragašekovej
- p. Ing. Soliara samozrejme uvoľníme na výkon funkcie
- chcem len poukázať na to, že Ing. Soliar bol v roku 1992 menovaný MsZ len do funkcie
riaditeľa, nie aj konateľa ako tvrdí p. Dragašeková
p. Dragašeková
- v roku 1992 bol menovaný za riaditeľa spoločnosti, tam vznikol aj pracovno-právny vzťah,
v roku 1996 bol menovaný za konateľa spoločnosti
PhDr. Sabolová
- mám takú informáciu, že p. Ing. Soliar písomne poveril Ing. Rumla zastupovaním
spoločnosti a vykonávaním všetkých právnych aktov do doby vymenovania nového konateľa

PhDr. Kredátus
- dodatok č. 6 zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti v čl. b z roku 2006 hovorí, že VZ
spoločnosti TS, s.r.o. rozhoduje len po predchádzajúcom schválení MsZ v Kežmarku okrem
iného aj o vymenovaní a odvolaní konateľa, čiže tu je jasne napísané, kto rozhoduje
o menovaní a odvolaní konateľa
p. primátor
- vzhľadom k tomu, že tu boli vznesené obvinenia voči Ing. Krokovi, dal by som mu slovo,
aby sa k tomu vyjadril
Ing. Gallik
- nie je tu prítomný p. Ing. Soliar, nebolo by to férové, oveľa férovejšie by bolo, keby sa tento
materiál presunul na mimoriadne zasadnutie MsZ za účasti p. Ing. Soliara
p. primátor
- p. Ing. Soliar je ešte stále konateľom spoločnosti TS, s.r.o., jeho povinnosťou je byť na
zasadnutí MsZ, vie o tom, že je zastupiteľstvo, neviem prečo neprišiel
- informoval o spolupráci s Ing. Soliarom počas povodní, na rokovaniach sa zúčastňoval za
TS, s.r.o., Ing. Krok
p. Rochová
- p. Ing. Soliar tu nie je, nie je správne, aby sme vypočuli jednu stranu a druhú nie
Mgr. Švirloch
- súhlasím s vystúpení Ing. Kroka len ako reakciu na slová p. Dragašekovej voči jeho osobe
Po hlasovaní ( 11 poslancov za) udelil p. primátor slovo Ing. Krokovi.
Ing. Krok
- nebudem reagovať na slová p. Dragašekovej, je to jej názor, neviem, aký počet
zamestnancov TS, s.r.o., tu zastupuje
- chcem len poprosiť MsZ, aby zvážilo a pokiaľ mohlo, aby schválilo konateľstvo poverením
jedného alebo dvoch osôb, aby bolo možné konať vo firme aj navonok, právne do doby, kým
nové zastupiteľstvo nerozhodne o konateľovi spoločnosti
Po vystúpení Ing. Kroka vyhlásil p. primátor prestávku. Po prestávke p. primátor stiahol
z rokovania Návrh na odvolanie a menovanie konateľa a riaditeľa spoločnosti TS, s.r.o.,
Kežmarok. Dňa 12. 11. 2010 končí Ing. Soliarovi 30 dňová lehota (ukončenie konateľstva),
zvoláme mimoriadne zasadnutie MsZ k danému návrhu.
12. Návrh na odpredaj časti pozemku – Mária Madayová, Záhradná 3, Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľnosti - novovytvorenej
parcely KN-C 3157/2, diel „1“ o výmere 13 m2 do vlastníctva žiadateľa je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že ide o časť pozemku priľahlého
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa (rodinný dom a záhrada).
b) schvaľuje
odpredaj časti pozemku z parcely KN-C 3157 - novovytvorenú parcelu KN-C 3157/2,
diel „1“ o výmere 13 m2, k. ú. Kežmarok pre: Mária Madayová, bytom Záhradná 3,
Kežmarok, za cenu 10,95 €/m2.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenie dostalo č. 264/2010
13. Návrh na odpredaj časti pozemku – Ladislav Štec, Kamenná baňa 21, Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva - novovytvorenej parcely KN-C
2371/4 o výmere 26 m2, k.ú. Kežmarok,
do vlastníctva žiadateľa za účelom
majetkovoprávneho usporiadania pozemku je prípadom hodným osobitného zreteľa
z dôvodu, že na pozemku je potrebné zrealizovať protizáplavové opatrenia pre ochranu
susediacich nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa
b) schvaľuje
odpredaj pozemku novovytvorenej parcely KN-C 2371/4, o výmere 26 m2, k.ú.
Kežmarok pre Ladislava Šteca, bytom Kamenná baňa č. 21, Kežmarok, za cenu 8,30 €
/m2.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenie dostalo č. 265/2010

14. Návrh na uzavretie zmluvy o výkone správy – mestské cintoríny – Technické služby,
s.r.o., Kežmarok

Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie zmluvy o výkone správy
majetku mesta Kežmarok s Technickými službami s.r.o. Kežmarok, IČO 31 718 329
a to areálov starého cintorína na pozemku p.č. KN-C 1571, k. ú. Kežmarok, ost. plocha,
o výmere 27 364 m2 a nového cintorína na pozemku p.č. KN-C 3342/2, k. ú. Kežmarok,
ost.pl., o výmere 46 881 m2 vrátane pozemkov a domov smútku v areáli nového
a starého cintorína, od 01.01.2011 do 31.12 2011, za cenu 47 000 € s tým, že v cene je
zahrnutá aj správa hrobových miest.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenie dostalo č. 266/2010

15. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu – Stanislav Vilim, Bernolákova
1057/11, Ľubica
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. c)
zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj
spoluvlastníckeho 2/12 podielu k pozemku KN-C 1738 , zastavaná plocha o výmere 429
m2 a objektu s.č. 472 na parcele KN-C 1738 – k.ú. Ľubica pre Stanislava Vilima,
bytom Bernolákova 1075/11, Ľubica
za cenu v súlade so znaleckým posudkom
č.77/2010 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania a to :
.......... 2/12 podiel k pozemku KN-C 1738 za cenu 1 232,66 EUR
.......... 2/12 podiel k stavbe s.č. 472 na pozemku KN-C 1738 za cenu 1 306,90 EUR
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenie dostalo č. 267/2010
16. Návrh na odpredaj pozemku – Tomáš Oravec s manž. , ul. Sv. Michala 213/3, Malý
Slavkov
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.8 písm. e)zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku- časti
pozemku z parciel KN-E 175/2 a KN-E 173/1, do vlastníctva Tomáša Oravca a manž.
Moniky bytom ul. Sv. Michala 213/3, Malý Slavkov je prípadom hodným osobitného
zreteľa z dôvodu, že ide o časť pozemku priľahlú k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
žiadateľa a svojím využitím tvorí neoddeliteľný celok
b) s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku , časť parcely KN-E 175/2 diel „ l“ o výmere 84 m2 a z parcely KN-E
173/1 diel „4“ o výmere 157 m2 pričlenených do novovytvorenej parcely KN-C 411/4
ostatná plocha o výmere 319 m2 podľa geometrického plánu č. 28/2010 – k.ú. Malý
Slavkov pre Tomáša Oravca s manž. Moniku bytom ul. Sv. Michala 213/3, Malý Slavkov
za cenu 4,- €/m2.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenie dostalo č. 268/2010

17. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov
- SATUR TRAVEL a.s. IČO 35787201 Bratislava
- Mária Jeleňová, Hlavné námestie č. 52, Kežmarok, Holičstvo u Mariky, IČO 30638348
- Mornár a syn, spol. s r.o., Sokolovská 2931/4, Poprad, IČO 36489204
- Oto Bendík, PRO-BEN, Francisciho 3288, Poprad, IČO 32856954
- Zepter Slovakia s.r.o., Cesta na Senec 2/A, Bratislava, IČO 31323570
- MsKS Kežmarok, IČO 352179 – Kancelária novín, TS, Kežmarok s.r.o., IČO 31 718 329,
Pohrebné služby
Ing. Perignáthová
- informovala o predložených návrhoch
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 nebytových priestorov v objekte na Hlavnom
námestí č. 64 v Kežmarku, pre SATUR TRAVEL a.s. IČO 35787201, sídlo 824 72
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

b) s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Hlavnom námestí č. 64
v Kežmarku, pre SATUR TRAVEL a.s. IČO 35787201, sídlo 824 72 Bratislava Ružinov, Miletičova 1, na obdobie do 28.02.2011, za cenu 279,75 €/dva mesiace.

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 nebytového priestoru v objekte na Hlavnom námestí
č. 52 v Kežmarku pre Máriu Jeleňovú, Holičstvo u Mariky IČO 30638348, sídlo Hlavné
námestie č. 52, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide
o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti
b) s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Hlavnom námestí č. 52
v Kežmarku pre Máriu Jeleňovú, Holičstvo u Mariky IČO 30638348 sídlo Hlavné
námestie č. 52, Kežmarok, na obdobie dvoch rokov, za cenu 568,35 €/rok.

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 nebytového priestoru v objekte na ul. Dr. D.
Fischera č.7 v Kežmarku pre spoločnosť Mornár a syn, spol. s r. o., Sokolovská 2931/4,
Poprad, IČO 36489204, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide
o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti
b) s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Dr. Daniela Fischera č.7
v Kežmarku pre spoločnosť Mornár a syn, spol. s r. o., Sokolovská 2931/4, Poprad, IČO
36489204, na dobu neurčitú, za cenu 2 736,55 €/rok.

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 nebytového priestoru v objekte Dr. D. Fischera č.5
v Kežmarku pre Ota Bendíka – PRO-BEN, IČO 32856954, 058 01 Poprad, Francisciho
3288 je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu,
ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti
b) s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Dr. D. Fischera č. 5 v Kežmarku
pre Ota Bendíka- PRO-BEN, Francisciho 3288, 058 01 Poprad, IČO 32856954, na dobu
neurčitú, za cenu 610,28 €/rok.

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 nebytového priestoru v objekte Hviezdoslavova č.27
v Kežmarku, na prízemí, pre spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., Cesta na
Senec 2/A, Bratislava 821 04, IČO 31 323 570, je prípadom hodným osobitného zreteľa
z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky
povinnosti
b) s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytových priestorov v v objekte Hviezdoslavova č. 27
v Kežmarku, na prízemí, pre spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., Cesta na
Senec 2/A, Bratislava 821 04, IČO 31 323 570, na obdobie jedného roka, za cenu 33,19 € /
rok.
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 nebytových priestorov: Hlavné námestie č. 3
Kežmarok, druhé poschodie pre Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh č.
46, 060 01 Kežmarok, IČO 352179 – kancelária novín a Hradné námestie č. 3 Kežmarok
pre Technické služby s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, Kežmarok 060 01, IČO 31 718 329, je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide dlhodobých nájomcov, ktorých
činnosť je potrebná pre verejnosť a nájomcovia sú organizáciami mesta Kežmarok
b) s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objektoch :
- Hlavné námestie č. 3 Kežmarok, druhé poschodie, pre príspevkovú organizáciu
mesta Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh č. 46, 060 01 Kežmarok,
IČO 352179 – kancelária novín, na dobu neurčitú, bezplatne
-

Hradné námestie č. 3 Kežmarok – pohrebné služby, pre Technické služby s.r.o.
Kežmarok, Poľná 1, Kežmarok 060 01, IČO 31 718 329, na dobu neurčitú, za
cenu 1 753,10 €/rok.

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

Prijaté uznesenia dostali č. 269/2010, č. 270/2010, č. 271/2010, č. 272/2010, č. 273/2010,
č. 274/2010

18. Návrh na prenájom časti pozemkov – Mediapress s.r.o., Poprad
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mgr. Švirloch
- pýtal sa, či novinový stánok pri gymnáziu a pri ev. kostole má tá istá spoločnosť
- poukázal na to, že tieto dva novinové stánky sú v hroznom stave
Ing. Perignáthová
- rokovali sme už o tom so spoločnosťou, do začiatku letnej sezóny obidva stánky opravia
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 p. č. KN C 639, o výmere 12 m2, pod
novinovým stánkom a chladničkou na nealko - nápoje, na ul. J. Kraya /pri ev. kostole /
v Kežmarku a taktiež prenájom časti pozemku KN C 1 809,ost. pl., k. ú. Kežmarok o
výmere 12 m2, pod novinovým stánkom na ul. Garbiarskej v Kežmarku pre spoločnosť
MEDIAPRESS s.r.o., Partizánska 2900, 058 01 Poprad, IČO 31 703 542 je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o prenájom časti pozemkov pod dočasnými
drevenými stavbami, ktorých žiadateľ je vlastníkom a dlhodobého nájomcu, ktorý si
plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti
b) s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemkov p. č. KN C 639, o výmere 12 m2, pod novinovým stánkom
a chladničkou na nealko - nápoje, na ul. J. Kraya /pri ev. kostole / v Kežmarku
a taktiež časti pozemku KN C 1 809,ost. pl., k. ú. Kežmarok o výmere 12 m2, pod
novinovým stánkom na ul. Garbiarskej v Kežmarku pre spoločnosť MEDIAPRESS
s.r.o., Partizánska 2900, 058 01 Poprad, IČO 31 703 542, na dobu neurčitú, za cenu
238,92 €/rok/stánok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenie dostalo č. 275/2010

19. Návrh na prenájom oplotenia – umiestnenie reklamno-propagačného zariadenia –
František Kredatus, Kamenárstvo, P. J. Šafárika 8, Kežmarok

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 oplotenia na umiestnenie informačnej tabule
o rozmeroch 100 cm x 50 cm, propagujúcu výrobnú činnosť žiadateľa a kontakt na
firmu pre Františka Kredatusa, Kamenárstvo, P. J. Šafárika č.8, Kežmarok, IČO
10725318, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o dlhodobého
nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti
b) s ch v a ľ u j e
prenájom časti oplotenia na umiestnenie informačnej tabule o rozmeroch 100 cm x 50
cm pre Františka Kredatusa, Kamenárstvo, P. J. Šafárika č. 8, Kežmarok, IČO
10725318, na dobu neurčitú, za cenu 60 €/ks/rok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenie dostalo č. 276/2010
20. Návrh na prenájom časti pozemku – umiestnenie telekomunikačného zariadenia
FITL – Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava
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 p. č. KN-C 315/3, diel 1, k.ú.
Mlynčeky, pre spoločnosť Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO 35763469, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o prenájom
časti pozemku pod stavbou, ktorej je žiadateľ vlastníkom a dlhodobého nájomcu, ktorý
si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti
b) s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku p. č. KN-C 315/3, o výmere 8 m2, k.ú. Mlynčeky, pre
spoločnosť Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469,
na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za cenu 265,55 €/rok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová

Prijaté uznesenie dostalo č. 277/2010
21. Návrh na prenájom pozemku v Pradiarni Kežmarok- Bohuš Kňazovický, Pradiareň
761/22, Kežmarok
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 p. č. KN-C 3714/3, zastavaná plocha,
k.ú. Kežmarok o výmere 281 m2 v Pradiarni Kežmarok pre Bohuša Kňazovického,
Pradiareň 761/22, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide
o prenájom časti pozemku, ktorý rieši prístupovú cestu k domu žiadateľa, ktorého je
spoluvlastníkom
b) s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku p. č. KN-C 3714/3, zastavaná plocha, k.ú. Kežmarok o výmere
281 m2 v Pradiarni Kežmarok pre Bohuša Kňazovického, Pradiareň 761/22, Kežmarok,
na dobu neurčitú s mesačnou výpovednou lehotou, za cenu 0,11 €/m2/rok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenie dostalo č. 278/2010

22. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov
v objekte Hviezdoslavova 27, Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte Hviezdoslavova č.27 v Kežmarku
a to :
na I. poschodí – ambulancia č. 2.18 o výmere 14 m 2 a ambulancia 2.19 o výmere 14,5
m2 a podiel na spoločných priestoroch o výmere 11,53 m2,
na II. poschodí – ambulancia č. 3.30 o výmere 14,9 m2 a podiel na spoločných
priestoroch o výmere 11,70 m2.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,

neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenie dostalo č. 279/2010
23. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – BAR KING, Tvarožianska č.
3, Kežmarok – Jaroslav Zavacký, 059 51 Poprad, Matejovce
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 nebytového priestoru v objekte Tvarožianska č.3
Kežmarok - BAR KING pre Jaroslava Zavackého, 05951 Poprad, Matejovce, Allendeho
2769/38, IČO 37435451 je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide
o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti
b) s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Tvarožianska č.3 Kežmarok BAR KING, pre Jaroslava Zavackého, 05951 Poprad, Matejovce, Allendeho 2769/38,
IČO 37435451, do 31.03.2015, za cenu 4 000 €/rok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
nehlasoval: Gallik
Prijaté uznesenie dostalo č. 280/2010

24. Návrh na odpredaj časti pozemku na ul. Továrenskej v Kežmarku – Anna a Pavol
Bartošovci
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
p. primátor
- navrhol hlasovať za bod č. 24 a bod č. 26 spolu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku - časti
pozemku novovytvorenej parcely KN-C 2402/18, zast.pl. o výmere 24 m2, k.ú.
Kežmarok, do vlastníctva Anny a Pavla Bartošovcov, Továrenská č.13, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o usporiadanie vlastníckych
vzťahov k predmetnému pozemku, (cez predmetný pozemok je riešený prístup
k objektom vo vlastníctve žiadateľky).
b) s ch v a ľ u j e
odpredaj časti nehnuteľnosti - novovytvorenej parcely KN-C 2402/18, zast.pl. o výmere
24 m2, k.ú. Kežmarok (GP č.14280922-088/2008 – vyhotovený Františkom Čekovským,
dňa 09.11.2008),pre Annu a Pavla Bartošovcov, Továrenská č.13, Kežmarok za cenu
8,30 €/m2.
26. Návrh na opravu uznesenia č. 245/2010 zo dňa 21. 09. 2010 – odpredaj časti pozemku
na ul. Továrenskej v Kežmarku – Margita Mirgová, Továrenská 22, Kežmarok
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. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku - časti
pozemku novovytvorenej parcely KN-C 2402/19, zast.pl. o výmere 30 m2, k.ú.
Kežmarok, do vlastníctva žiadateľky je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že ide o usporiadanie vlastníckych vzťahov k predmetnému pozemku (cez predmetný
pozemok je riešený prístup k objektom vo vlastníctve žiadateľky).
b) s ch v a ľ u j e
odpredaj časti nehnuteľnosti - novovytvorenej parcely KN-C 2402/19, zast.pl. o výmere
30 m2, k.ú. Kežmarok (GP č.14280922-031/2009 – vyhotovený Františkom Čekovským,
dňa 04.12.2009),pre Margitu Mirgovú, Továrenská č. 22, Kežmarok za cenu 8,30 €/m2.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenia dostali č. 281/ 2010, č. 282/2010

25. Návrh na kúpu pozemku Peter a Ing. Beáta Ripka, SRN (1/4 podiel)
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje
a) odkúpenie spoluvlastníckeho ¼ podielu k pozemkom a to KN-E 1 538, TTP
o celkovej výmere 1457 m2, KN-E 1543, lesný pozemok o celkovej výmere 4 867
m2, k.ú.
Kežmarok od Petra a Ing. Beaty Ripku, Haslacher Weg 12,
Bietingheim, za cenu v súlade so znaleckým posudkom a to spolu za ¼ podiel
12 900 € ( 8,18 €/m2)
b) vyplatenie finančnej náhrady za užívanie pozemkov KN-E 1538 a KN-E 1543 bez
právneho titulu za 2 roky spätne vo výške 2 580 €.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 2
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
zdržal sa: Mačko, Kredátus
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenie dostalo č. 283/2010

27. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Dr. D. Fischera 2,
Kežmarok – Základná umelecká škola, ul. Dr. D. Fischera 2, Kežmarok
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 nebytových priestorov v objekte ZŠ Dr. D. Fischera
2, Kežmarok pre Základnú umeleckú školu, ul. Dr. D. Fischera 2 Kežmarok, IČO
37 945 670, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide rozpočtovú
organizáciu mesta, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kežmarok
b) s ch v a ľ u j e
predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok
a to:
miestnosť č.4 – ( 25,20 m2)
skladík (prízemie – 10,50 m2)
tanečná trieda - ( 83,64 m2)
hudobná trieda - ( 30 m2 )
pre Základnú umeleckú školu ul. Dr. D. Fischera 2 Kežmarok, IČO 37 945 670, od
01.01.2011 do 30.06.2012, za cenu 4 800 €/rok vrátane služieb spojených s nájmom.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,

neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenie dostalo č. 284 /2010

28. Rôzne
A/ Návrh na schválenie spôsobu odpredaj bytov na ul. Lanškrounská č. 21 a č. 22,
Kežmarok formou dobrovoľnej dražby
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje spôsob odpredaja bytov v meste
Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok formou dobrovoľnej dražby a to:
§
§
§

dvojizbový byt č.9 s príslušenstvom na ul. Lanškrounská č.1651/21 vrátane
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu, vyvolávacia cena:31 400 €.
trojizbový byt č. 27 s príslušenstvom na ul. Lanškrounská č. 1606/22 vrátane
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu, vyvolávacia cena: 41 500 €.
trojizbový byt č. 31 s príslušenstvom na ul. Lanškrounská č.1606/22, vrátane
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu, vyvolávacia cena 38 200 €.

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenie dostalo č. 285/2010

B/ Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu na ul. Gen. Štefánika 14 – Mária
Kalafutová, Petržalská 15, Kežmarok
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom bytu č. 24, ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku
žiadateľke: Mária Kalafutová, Petržalská 15, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa

b) schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 24, ulica Gen. Štefánika 14, Kežmarok so
žiadateľkou Mária Kalafutová, Petržalská 15, Kežmarok na dobu jedného roka.

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Anovčinová, Brija, Figlár, Gallik, Grohola, Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko,
Madeja, Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Šišková, Višňovský, Šoltýsová
Prijaté uznesenie dostalo č. 286/2010

29. Interpelácie
p. Rochová
- poukázala na to, že zníženie rozpočtu v CVČ vo výdavkovej časti sa riešilo reštrikciami,
jedným z reštrikčných opatrení bolo zrušenie turistického krúžku, ktorý viedol p. Kalasz
a z dôvodu zrušenia krúžku, dostal výpoveď
- informovala o doterajších úspechoch a výsledkoch spomínaného turistického oddielu, mrzí
má, že práve toto odd. bolo zrušené, nedá sa tomu nejako pomôcť?
p. primátor
- nie je tu prítomný p. riaditeľ CVČ, aby nám to vysvetlil
- je pravda, oddiel, ktorý viedol p Kalasz dosahoval úspechy
- nevedel som o tom, opýtam sa na to p. riaditeľa, čo sa tam stalo, ale na druhej strane je to
právomoc p. riaditeľa
PhDr. Kredátus
- čo sa týka financovania CVČ, došlo tam k rapídnemu zníženiu koeficientu z 3,7 na 1,1 a to
zasiahlo rozpočet
Mgr. Mačko
- prvý krát počujem o tomto probléme, chcem upozorniť na to, že koeficient sa znižuje až od
budúceho roku, tento rok sú centra financované podľa tých metodík ako to bolo určené
- čo sa týka CVČ a stredísk záujmovej činnosti, od. 1. 1. 2011 dôjde k problému, čo sa týka
financovania, mení sa systém financovania
Ing. Gnojčáková
- mám informácie o tom, že samotná činnosť nezmizne, zlúči sa to s odd. športu
p. primátor
-zabezpečím stretnutie s p. riaditeľom CVČ za účasti mojej a p. Rochovej k danej veci
Mgr. Švirloch
- chcem sa opýtať, aká je situácia ohľadom štadióna a akým spôsobom boli rozdelené
finančné prostriedky zo zbierky pre občanov postihnutých povodňami, ak existuje nejaký
zoznam, mal by byť verejný, nemá sa čo tajiť

p. primátor
- nevidím problém zverejniť tento zoznam, aj keď máme skúsenosti, že ak sa niečo zverejní,
tak si potom ľudia navzájom závidia
- o rozdeľovaní týchto finančných prostriedkov rozhodla komisia v zložení primátor,
prednosta, hl. kontrolór, ekonóm a vedúca sociálneho odd. , určili sa pravidla, podľa ktorých
sa fin. prostriedky rozdeľovali
- do dnešného dňa bolo podpísaných 81 zmlúv – 81 ľudí bolo odškodnených, máme
vytvorenú aj rezervu v prípade, že by sa na niekoho zabudlo
Mgr. Švirloch
- myslím si, že by bolo lepšie ten zoznam zverejniť, ako by mali byť dohady o tom, kto
koľko dostal
JUDr. Mačaková
- ja som za transparentnosť, nevidím dôvod, prečo to nezverejniť, zverejnia sa aj pravidlá,
podľa ktorých sme finančné prostriedky prideľovali
p. primátor
- dobre, zoznam spolu s pravidlami zavesíme na internetovú stránku mesta
- čo sa týka zimného štadióna, už som sa viac krát k tomu vyjadroval, nebudem sa k tomu
vyjadrovať, v pondelok sa dozviete viac
MUDr. Novotný
- som rád, že si kolegovia z nemocnice pripravili prezentáciu o stave v nemocnici, ja som
presvedčený, že došlo k zlepšeniu v nemocnici
- prekvapil ma odchod MUDr. Kovalčíkovej, detskej kardiologičky z nemocnice, keď som sa
pýtal na dôvod, povedala mi, že pre ňu je cena nájmu nevyhovujúca, je tam cez týždeň len
niekoľko hodín a platí celý nájom, budúca zdravotná komisia sa bude musieť zaoberať
zefektívnením využitia priestorov na poliklinike, hrozí reálny odchod ambulantných lekárov
z dôvodu vysokého nájmu
- chcem sa ešte opýtať Ing. Perignáthovej, či nastal nejaký pokrok vo veci kábelovej televízie,
konkrétne čo sa týka pripojenia našej bytovky na Michalskej ulici, bol tam technický problém,
nemáme zapojenú kábelovú televíziu, nie je tam signál
Ing. Perignáthová
- na Michalskej ulici nie je napojená na kábelovú televíziu pravá strana, teda kasárne a tá
jedna bytovka, v tejto veci sa zatiaľ nič nezmenilo
- riešili sme ul. Michalská, Poľná a sídlisko Sever tak, že sa robí optifikácia, robí sa optokábel
- tú jednu bytovku nevieme napojiť za prijateľnú cenu
p. Anovčinová
- obrátili sa na mňa rodičia , ktorí majú deti na vozíčkoch, že im na vyhradenom mieste ZŤP
pred bytovkou parkujú iní ZŤP, ktorí nemajú takto postihnuté deti a oni potom nemajú kde
zaparkovať, pýtajú sa, či by sa to nedalo riešiť tak, že by to ZŤP miesto bolo na ŠPZ auta
p. primátor
- prečo sa rodičia s týmto problémom neobrátili písomne najprv na úrad?
p. Anovčinová
- oni už boli na úrade

Ing. Faix
- ja som zatiaľ o tomto probléme nebol informovaný, ak je žiadosť na úrade, budeme sa ňou
zaoberať, prečo neprišla p. poslankyňa najprv na úrad?
Ing. Grohola
- na zimnom štadióne nie je dokončená strecha, na streche sú balíky izolačnej hmoty, ide
zima, možno by sa to dalo za menšie náklady urobiť
p. primátor
- urobí sa to bez nákladov
Ing. Grohola
- zmenili sa obvody a čas volieb, bolo by dobre o tom informovať občanov
p. primátor
- riešilo sa to na MsR, p viceprimátor dal návrh, bude to uvedené v novinách Kežmarok a na
KTV
Ing. arch. Figlár
- chcel by som interpelovať interpelácie, myslím si, že pri každej interpelácie porušujeme
rokovací poriadok, navrhujem nech sa dodržiavajú interpelácie v tom zmysle, že sa to najskôr
prerokuje na príslušnom oddelení na úrade alebo nech sa potom zruší ten ods. v rokovacom
poriadku, ktorý hovorí, ako sa má postupovať v bode interpelácie

V bode rôzne vystúpil MUDr. Volák, riaditeľ nemocnice, ktorý informoval o súčasnej
situácii v nemocnici, o ročnom pôsobení, poďakoval za vyjadrenie dôvery pred rokom
* nemocnica začína naberať dobrú kondíciu, je živá, výkonná, za ten rok sa o zdravie
občanov staralo 33 lekárov na plný úväzok, 8 lekárov na čiastočný úväzok, 117 sestier, 28
pracovníkov nižšieho zdr. personálu a pomocný obslužný personál
* došlo k zmene Štatútu nemocnice, kde sa vyjasnili vlastnícke vzťahy (nemocnica je
jednoznačne vlastníctvom mesta)
* urobila sa zmena správnej rady, vymenoval sa riaditeľ
* urobila sa zmena organizačnej štruktúry – vyčlenila sa zdravotnícka časť, ktorú riadi
riaditeľ a nezdravotnícka časť, ktorú riadi správca nemocnice
* urobil sa pracovný audit, optimalizovali sme počet zamestnancov
* rokovali sme úspešne s dodávateľmi, so zdravotnými poisťovňami
* došlo k stabilizácii zdravotníckych odborov
- ODCH – má vysoký štandard, denne tam leží 35 až 40 pacientov, stará sa o nich
vysoko erudovaný kolektív na čele s primátor Bartom, je tam dostatok personálu
- Odd. interné – 5 erudovaných lekárov s atestáciami, vedú odd. dobré , výsledky sú
dobré
- Odd. geriatrie – nové odd., ktoré sme otvorili a zazmluvnili
- Odd. chirurgie, ktoré tu bolo na úpadku a nebolo zazmluvnené, dnes obsahuje nové
obory (všeobecnú chirurgiu, traumatológiu, ORL, urológiu), ktoré sú zazmluvnené
* investovali sme do rozvoja – to bolo riešenie havarijných stavov
* ohodnotením našej práce bolo získanie recertifikácie kvality, úspešne sme to obhájili, záver
je taký, že pracujeme seriózne, neporušujem zákonník práce
* došlo k mzdovej reforme, od 1. 10. 2010 sme zvýšili platy našim zamestnancom o 5 %, od
1. 1. 2011 chceme tieto platy zvýšiť o ďalších 5 %

Ing. Tvarůžek, predseda správnej rady nemocnice v bode Rôzne informoval o ekonomickej
situácii v nemocnici za posledný rok, pochválil spoluprácu s členmi DR a SR, poďakoval za
podporu p. primátorovi a poslancom MsZ.

Mgr. Švirloch
- verím, že vedenie nemocnice robí všetko, čo je v jeho silách a stavia nemocnicu na nohy, za
čo im patrí veľká vďaka
- stále sme nedostali na schválenie mandátnu zmluvu
MUDr. Novotný
- ako člen správnej rady chcem vyjadriť spokojnosť s terajším obsadením správnej rady,
tento vzťah je budovaný na správnej báze, je tu profesionalita , oceňujem to, zlepšuje sa
prístrojové vybavenie, v nemocnici je zamestnaných 270 ľudí, šírili sa fámy, že sa bude
rapídne prepúšťať, nestalo sa, situácia v nemocnici sa viditeľne zlepšila
PhDr. Sabolová
- sme radi, že sa situácia v nemocnici radikálne zlepšuje, určite je tam ešte veľa práce, my
určite budeme to dobré podporovať, ak budeme môcť
- chcem všetkých prítomných i občanov mesta, ktorí budú sledovať tento záznam pozvať na
darovanie krvi - Kvapka ľudskosti dňa 16. 11. 2010 od 7.00 do 16. 00 hod. v priestoroch
riaditeľstva Strednej odbornej školy
p. primátor
- pri tejto príležitosti som si spomenul, že 12. 11. 2010 mám prijatie darcov krvi a dohodli
sme si termín mimoriadneho zasadnutia MsZ, takže zasadnutie posunieme na 16.00 hod.
Mgr. Mačko
- ja mám otázku na Ing. Tvarůzka, v blízkom období budete určite potrebovať investovať,
máte predstavu, koľko budú nutné investície a v akom časovom horizonte sa chcete
vysporiadať s dlhom nemocnice vo výške 1,8 mil. €?
p. primátor
- chcem upresniť, dlh nemocnice po odčítaní pohľadávok od záväzkov je zhruba 1,2 mil. €
Ing. Tvarůžek
- čo sa týka investícii máme jednu výhodu – nemocnica je stavebne, technicky veľmi dobre
na tom, je zateplená, boli vymenené okná, netečie zo strechy , je v dobrom stave
- nás čakajú investície do prístrojovej techniky, do obmeny a do rozvoja
- chceli by sme prefinancovať odpisy, ktoré tvoríme vo výške okolo 15 tis. € mesačne
- nutne potrebujeme pokračovať vo vozovom parku, máme rozplánované jedno pracovisko
endoskopie, rozplánované záležitosti týkajúce sa operačnej sály
- konkrétny dátum vám v tejto chvíli neviem povedať, chceli by sme to čo v najkratšom čase
Ing. Gnojčáková
- skutočne po roku sa pomery v nemocnici radikálne zmenili, chcem za seba poďakovať p.
riaditeľovi a predsedovi správnej rady za veľmi dobrú komunikáciu, problémov je veľmi
veľa, rieši sa to

p. Nevlazla
-vyjadril svoj názor k situácii v nemocnici, nemocnica funguje, správna rada a dozorná rada
funguje, nemocnica sa pomaly zbiera, interné oddelenie má nových lekárov, funguje,
nemocnica má iné meno ako mala pred rokom
- naši niektorí lekári posielajú pacientov do iných nemocníc, neviem prečo sa to deje, keď
máme nemocnicu, ktorá poskytuje také služby, ktoré sa dajú porovnať s nemocnicou v St.
Ľubovni a v Poprade
- chýba mi tu pohotovosť, bolo by dobre, keby sa mohla vrátiť do Kežmarku, do našej
nemocnice
MUDr. Volák
- dnes sme dostali mail od MUDr. Marka, ktorý nám oznámil, že od. 1.1. 2011 nebude
pohotovosť späť v Kežmarku aj napriek rokovaniam, kde sme sa na tom dohodli, chýba nám
reálne vysvetlenie
p. primátor
- čo sa týka mandátnej zmluvy, tá je na úrade, kto má záujem, môže si ju prísť pozrieť
Ing. Tvarůžek
- mandátnu zmluvu bez ekonomických záležitosti som zaslal na mestský úrad
Mgr. Švirloch
- dohodli sme sa, že MsZ ju bude schvaľovať, bez tých obchodných záležitosti
p. primátor
- k mandátnej zmluve sa vrátime na mimoriadnom zasadnutí
- v nemocnici sa odviedlo kus kvalitnej práce, chcem poďakovať riaditeľovi nemocnice,
predsedovi správnej rady za to, čo tam spravili
- nezatracoval by som prácu ani bývalého p. riaditeľa, urobil rekonštrukciu nemocnice
- chcem sa poďakovať správnej rade a dozornej rade, ja som presvedčený, že táto nemocnica
pôjde ďalej, samozrejme nie sme z najhoršieho vonku, moje poďakovanie patrí aj
zamestnancom nemocnice
PhDr. Kredátus
- keďže išlo o posledne riadne zasadnutie zastupiteľstvo v tomto volebnom období, zhodnotil
prácu p. primátora a poslancov za toto obdobie
p. primátor
- poďakoval poslancom MsZ za vykonanú prácu, taktiež poďakoval za vykonanú prácu
vedúcim odd. MsÚ a zamestnancom
p. Melikant
- poďakoval za seba a v mene svojich kolegov poslancom za vykonanú prácu v tomto
volebnom období a taktiež vyjadril poďakovanie svojim kolegom
p. Švedlár
- poďakoval v mene kultúrnej verejnosti za podporu kultúry v meste
Ing. arch. Figlár
- zhodnotil vykonanú prácu v meste za volebné obdobie z pozície predsedu komisie výstavby

Mgr. Holopová
- poďakovala oddeleniu výstavby za spoluprácu
- vyjadrila svoj názor k tomu, ak niekto porovnáva mesto Kežmarok s mestom Poprad, nedá
sa to porovnávať
- zhodnotila prácu oddelení a komisií MsÚ, kde sa urobilo kus práce
- poďakovala mestu za poskytnutú pomoc počas záplav
- poďakovala sa svojim kolegom, poslancom za spoluprácu

30. Záver
Na záver rokovania poďakoval p. primátor prítomným za účasť.

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Miroslav Perignáth
prednosta úradu

Ing. arch. Jozef Figlár
Mgr. Sylvia Holopová

Zapísala: Zuzana Purschová

