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Vyhodnotenie
stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku k 3.2.2011
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Z roku 2009 zostalo na plnenie v roku 2011 9 uznesení.
Stav k 3.2.2011 :
- v priebežnom plnení je evidovaných 6 uznesení :
uznesenia č. :
23, 154, 174, 175, 210, 211.
- návrh na zrušenie uznesení č. : 115, 207, 247.
Z roku 2010 zostalo na plnenie v roku 2011 26 uznesení.
Stav k 3.2.2011 :
- v priebežnom plnení je evidovaných 19 uznesení :
uznesenia č.:
5, 16, 17, 40, 53, 58, 80, 83, 176, 200, 213, 214, 235, 239, 247, 249, 257, 278, 279.
- pozastavené uznesenie č. : 288.
- čiastočne splnené uznesenie č. : 216 - časť.
- návrh na zrušenie uznesení č. : 1, 50, 51, 52, 158, 198, 216 – časť.
V roku 2011, k 3.2.2011, bolo Mestským zastupiteľstvom prijatých 6 uznesení.
Stav k 3.2.2011 :
- v priebežnom plnení je evidovaných 5 uznesení :
uznesenia č. : 2, 3, 4, 5, 6.
Návrh na zrušenie uznesení (z dôvodu účinnosti zákona 258/2009):
- z roku 2005 : č. 62
- z roku 2008 : č. 25, 101, 137, 187, 205, 237.

Návrh na uznesenie :
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 3.2.2011, za kontrolované obdobie roka
2011 a predchádzajúce obdobia.
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší nezrealizované uznesenia č. 62/2005,
25/2008, 101/2008, 137/2008, 187/2008, 205/2008, 237/2008, 115/2009, 207/2009, 247/2009,
1/2010, 50/2010, 51/2010, 52/2010, 158/2010, 198/2010, 216 - časť.

v Kežmarku: 20.1.2011
Predkladá : Ing. Gnojčáková
hlavný kontrolór mesta

Príloha č. 1

Prehľad uznesení mestského zastupiteľstva v Kežmarku, ktoré boli prijaté
do 31.12.2010 a sú v priebežnom plnení

R o k 2009
Uznesenie č. 23/2009
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e kúpu pozemku do majetku mesta a to parcelu KN-E
475, zastavaná plocha o výmere 154 m2 zapísaného na LV 204-k.ú. Kežmarok od : Poľnonákup-u
TATRY, a.s. ul. Slavkovská 36, Kežmarok ( IČO : 36 447 927 ) za cenu :54 m2 (plocha zastavaná
miestnou komunikáciou ) za 3,82 €/m2 (t.j. 115,08 Sk/m2 , konverzný kurz : 1€ = 30,1260 Sk ) a 100 m2 (
areál trhoviska ) za 16,60 €/m2 (t.j. 500,09- Sk/m2 , konverzný kurz : 1€ = 30,1260 Sk).
Uznesenie č. 154/2009
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so začatím procesu obstarania zmeny Územného plánu obce
Kežmarok na zmenu funkčného využitia pozemkov p.č. 5633/ 1 a 5632/2 z plôch pre priemysel, šport
a zeleň na plochy občianskej vybavenosti - pre umiestnenie a realizáciu stavby Krematória v Kežmarku
na náklady žiadateľa.
Uznesenie č. 174/2009
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP -3.1b-2009/02 ROP za účelom realizácie projektu
Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice v Kežmarku, 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 na projekt, t.j. 71 065, 28
Eur z celkových oprávnených výdavkov 1 421 305,52 Eur.
Uznesenie č. 175/2009
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje
a) predloženie žiadosti s názvom Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom čistiacej techniky
v meste Kežmarok
b) celkovú výšku výdavkov na projekt 953 410,20 Eur
c) celkovú výšku oprávnených výdavkov na projekt 953 410,20 Eur
d) výšku spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 47 670,51 Eur
e) bezhotovostné financovanie projektu z vlastných zdrojov, t.j. z rozpočtu mesta Kežmarok
Uznesenie č. 210/2009
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 1 544 451 eur na
financovanie nasledovných kapitálových výdavkov:
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Prvok 1.2.3
Prvok 3.4.3
Prvok 5.4.1
Prvok 7.1.1
Prvok 7.1.2
Prvok 7.1.3
Podprogram 9.10
Prvok 10.4.2
Prvok 10.4.6
Podprogram 12.7
Podprogram 14.1

Príprava žiadostí o dotácie
Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta
Rozširovanie VO
Výstavba a rekonštrukcia ciest
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov
Výstavba a rekonštrukcia parkovísk
Účelovo viazané prostriedky školstva
Futbalový štadión 2
Iné športoviská pri futb. štadióne 2
Cintorínske služby
Výstavba nájomných bytov
SPOLU

340 760,00 €
178 976,00 €
48 000,00 €
370 700,00 €
111 000,00 €
143 000,00 €
150 715,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
46 500,00 €
144 800,00 €
1 544 451,00 €

Uznesenie č. 211/2009
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových
výdavkov podprogramu programového rozpočtu 15.2. Stredisko zdravotníckych služieb vo výške 16 500
eur.

R o k 2010
Uznesenie č. 5/2010
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovný návrh použitia časti rezervného fondu:
a) zníženie financovania kapitálových výdavkov podprogramu programového rozpo čtu 9.10 Účelovo
viazané prostriedky školstva o 150 715 eur,
b) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov prvku programového rozpo čtu 9.3.1 Centrum
voľného času o 2 263 eur,
c) zníženie financovania kapitálových výdavkov prvku programového rozpo čtu 3.4.3 Zveľaďovanie
nehnuteľností majetku mesta o 178 976 eur,
d) zníženie financovania kapitálových výdavkov podprogramu programového rozpo čtu 14.1
Výstavba nájomných bytov o 144 800 eur,
e) zníženie financovania kapitálových výdavkov prvku programového rozpo čtu 1.2.3 Príprava
žiadostí o dotácie o 314 853 eur.
Uznesenie č. 16/2010
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 nehnuteľného majetku - časti pozemku z parcely KN-E 1390/17 diel „1“
o výmere 27 m2 a KN-E 1387 diel „3“ o výmere 11 m2, druh pozemku TTP, do vlastníctva žiadateľa je
prípadom hodným osobitného zreteľa

b) schvaľuje
odpredaj časti pozemku spoluvlastníckeho podielu ½ z parcely KN-E 1390/17 diel „1“ o výmere 27 m2
a časť pozemku z parcely KN-E 1387 diel “3“ o výmere 11 m2, k.ú. za cenu 7,15 EUR/m2 z dôvodu
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, pre MUDr. Karola Navrátila a manželku Lýdiu rod.
Dančovú, bytom Kamenná baňa 20, Kežmarok.
Uznesenie č. 17/2010
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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 nehnuteľného majetku- časti pozemku z parcely KN-E 3330/5 o výmere
111 m2, KN-E 1387 o výmere 22 m2, KN-E 1386/1 o výmere 16 m2 a KN-E 1390/17 o výmere 1 m2, do
vlastníctva žiadateľa je prípadom hodným osobitného zreteľa
b) schvaľuje
odpredaj pozemku KN-E 3330/5 o výmere 111 m2, za cenu 14,30 EUR/m2, spoluvlastníckeho podielu na
pozemku KN-E 1390/17 diel „2“ o výmere 1 m2, časti pozemku z parcely KN-E 1387 diel „4“ o výmere 22
m2 a časti pozemku KN-E 1386/1 diel „ 5“ o výmere 16 m2, k.ú. Kežmarok, za cenu 7,15 EUR/m2
z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, pre Daniela Vuj číka, bytom Kamenná baňa 48,
Kežmarok.
Uznesenie č. 40/2010
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie časti rezervného fondu na financovanie
kapitálových výdavkov podprogramu programového rozpo čtu 9.4.1 Základná umelecká škola Antona
Cígera vo výške 3 808 eur.
Uznesenie č. 53/2010
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so začatím procesu obstarania zmeny územného plánu obce
Kežmarok pre rozšírenie obytného súboru výstavby rodinných domov na pozemku p. č. KN E 1188 k. ú.
Kežmarok.
Náklady spojené s procesom obstarania a prerokovania zmeny bude hradiť Ján Nahálka, Poľná 73,
Kežmarok .

Uznesenie č. 58/2010
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odkúpenie objektu čs.1490 na pozemku parc.č. KN-C 714
a pozemkov parc.č. KN-C 714 a KN-C 715, k.ú. Kežmarok do majetku mesta Kežmarok za cenu 26 500
EUR.
Uznesenie č. 80/2010
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a odsek 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, že prevod vlastníctva časti pozemku parc. č. KN-C 1727 a 1728, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, katastrálne územie Kežmarok o výmere cca 6 m2 za cenu stanovenú znaleckým
posudkom v čase prevodu pozemku podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov pre
Východoslovenskú distribučnú, a.s., za účelom výstavby kioskovej trafostanice, je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o stavbu potrebnú pre posilnenie a rozšírenie jestvujúcej VN
a NN siete v predmetnom území, čo je nevyhnutné pre ďalší rozvoj tejto časti mesta a nie je účelné
odpredať danú časť pozemku pre iné využitie
b) schvaľuje
1) uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj časti pozemku parc. č. KN-C 1727 a 1728, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Kežmarok o výmere cca 6 m2
Východoslovenskej distribučnej , a.s., Mlynská 31, Košice, IČO 36 599 361, za cenu stanovenú znaleckým
posudkom v čase prevodu pozemku podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
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2) uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia
podzemného káblového VN a NN vedenia na pozemkoch KN-C 1727, KN-C 1728, KN-C 3179/1, KN-E
5286/1, KN-E 5286/2, KN-E 5287/2, KN-E 5287/1, KN–E 6729 k.ú. Kežmarok pri realizácii stavby
„Kežmarok, ul. Slavkovská – zriadenie trafostanice TS“ v prospech: Východoslovenská distribučná, a.s.
Košice (IČO: 36 599 361). Vecné bremeno bude zriadené bezplatne. Presná trasa podzemných vedení
bude zrejmá po realizácii stavby a vypracovaní geometrického plánu na porealizačné zameranie. Rozsah
vecného bremena bude určený plochou v m2, vymedzenou dĺžkou podzemného elektrického vedenia na
slúžiacom pozemku a šírkou jeho ochranného pásma.
Uznesenie č. 83/2010
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 €
Uznesenie č. 176/2010
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu nasledovne:
a) vo výške 175 000 € na financovanie bežných výdavkov podprogramu programového
rozpočtu 5.7 Povodňové záchranné práce,
b) vo výške 36 211 € na financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu
3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta,
c) vo výške 32 000 € na financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpo čtu
9.2.2 ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD,
d) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov prvku programovéh o rozpočtu 7.1.1
Výstavba a rekonštrukcia ciest o 189 500 €.
Uznesenie č. 200/2010
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje doplnenie uznesenia MsZ č. 80/2010 zo dňa 18. 3. 2010
v bode 2./ o parcelu KN-E 5287/3.
Uznesenie č. 213/2010
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu nasledovne:
a) zníženie financovania bežných výdavkov podprogramu programového
rozpočtu 5.7 Povodňové záchranné práce o 175 000 €,
b) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov prvku programového r ozpočtu 1.2.3 Príprava
žiadostí o dotácie o 314 853 €,
c) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov prvku programového rozpo čtu 3.4.3
Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta o 80 491 €.
Uznesenie č. 214/2010
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so začatím procesu obstarania zmeny Územného plánu
mesta Kežmarok na zmenu funkčného využitia pozemkov p. č. 6840/2 a 6888 z plôch pre pôvodné
poľnohospodárske využitie na plochy pre priemysel, na náklady žiadate ľky.
Uznesenie č. 235/2010
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti
pozemku - parcely KN-E 1108/1, k.ú. Kežmarok na umiestnenie 1 ks reklamného pútača – billboardu.
Minimálna cena za prenájom pozemku podľa znaleckého posudku.
Uznesenie č. 239/2010
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje na základe obchodnej verejnej súťaže odpredaj časti
pozemku KN-C 668/3, druh pozemku ostatné plochy zapísaný na LV č.1 a časti pozemku KN-E 1108/1,
zapísaný na LV č. 2430, druh pozemku TTP, k.ú. Kežmarok, spolu o výmere cca 1500m2 za navrhovanú
kúpnu cenu 36,00 EUR/m2 vrátane DPH pre: Ing. Ivan Mikle, - Sell Slovakia, Letecká 1, 040 01 Košice,
IČO 375 184 45.
Pre odpredaj pozemku stanovuje nasledovné podmienky:
1) Odpredaj pozemku bude zrealizovaný po výstavbe garážového domu (poschodové garáže) vo výmere
podľa skutočne zastavanej plochy (cca 1500m2). Presnú výmeru pozemku zastavaného garážovým
domom určí geometrický plán vypracovaný po začatí výstavby
2) Kupujúci po skolaudovaní prístupovej komunikácie ku garážovému domu na predmetnom pozemku
túto bezodplatne prevedie do vlastníctva Mesta Kežmarok.
3) Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že víťaz súťaže nenadobudne
právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu garážového domu do 31.12.2011.
Uznesenie č. 247/2010
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
odpredaj časti parcely KN–C 501/11 pričlenenej do parcely KN-C 501/15 o výmere 41 m2, podľa GP
14280922-064/2009 – k.ú. Malý Slavkov pre Lukáša Pištu a manž., bytom Malý Slavkov 93, za cenu 1,66 €/
m2 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
Uznesenie č. 249/2010
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj časti
pozemku z parcely KN-C 501/11, k.ú. Malý Slavkov a to na:
......... KN-C 501/16 o výmere 98 m2 ......
......... KN–C 501/17 o výmere 132 m2 ......
......... KN-C 501/18 o výmere 177 m2 ......
......... KN-C 501/19 o výmere 187 m2 ......
......... KN-C 501/20 o výmere 156 m2 ......
......... KN-C 501/21 o výmere 135 m2 ......
......... KN-C 501/22 o výmere 168 m2 ......
Minimálna kúpna cena podľa znaleckého posudku.
Uznesenie č. 257/2010
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.
Uznesenie č. 278/2010
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
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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.
Uznesenie č. 279/2010
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.
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Mesto Kežmarok
hlavný kontrolór mesta
Hlavné námestie 1
Kežmarok

INFORMÁCIA
o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v priebehu II.
polroka 2010
V súlade s §18 f) ods. 1d) úplného znenia zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. zákonom 479/2010 Z. z., uznesením mestského zastupiteľstva č.
174/2010 a na základe zamerania a plánu kontrolnej činnosti priebežne
zabezpečovanej, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, predkladám týmto, mestskému zastupiteľstvu,
informáciu :
a) o výsledku následnej finančnej kontroly zabezpečovania pokladničných
operácií, úplnosti, správnosti a preukázateľnosti uplatňovania cestovných náhrad a
úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia kapitálových finančných prostriedkov
pridelených v rámci rozpočtu mesta, dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a
dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, vykonanej na Základnej škole Hradné
námestie 38 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2009,
b) o výsledku následnej finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti
poskytovania cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách, na Mestskom
úrade Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie mesiacov január 2010
– október 2010.
k bodu a)
Následná finančná kontrola zabezpečovania pokladničných operácií, úplnosti,
správnosti a preukázateľnosti uplatňovania cestovných náhrad a úplnosti, správnosti
a preukázateľnosti použitia kapitálových finančných prostriedkov pridelených v rámci
rozpočtu mesta, dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a dodržiavania zákona o
verejnom obstarávaní, vykonaná v priebehu mesiacov október 2010 – november
2010, na Základnej škole Hradné námestie 38 Kežmarok, za kontrolované obdobie
roka 2009, bola ukončená správou o výsledku následnej finančnej kontroly č.
3/2010.
Na základe kontroly preverovaných podkladových materiálov - dodávateľských
faktúr, bankových dokladov, pokladničných dokladov, mzdových dokladov, interných
dokladov, účtovných písomností a výkazníctva, osobitne čerpania rozpočtu podľa
odvetví a rozpočtovej klasifikácie, bolo skonštatované zistenie nasledovných
skutočností :
- z kontroly pokladničných dokladov (základnej školy a školského záujmového
strediska) vyplynula realizácia bežných drobných finančných operácií súvisiacich so
zabezpečením bežných príjmových a výdavkových operácií,

- v rámci zabezpečovania pokladničných operácií zaevidované príjmové
a výdavkové doklady sú doložené, zistené nezrovnalosti sa týkajú nepresnej
identifikácie a zámeny účelu použitia časti výdavkov, následne nesprávneho
zatriedenia výdavkov v rámci ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, za
príslušný mesiac nedoložených dokladov za zaúčtovanie, chýbajúcich podpisov
účtovníka, opráv neprípustným spôsobom – prepisovania a škrtania v pokladničnej
knihe,
- nesprávnosť časti vyplatených výdavkov súvisiacich s uplatnením cestovných
náhrad, keď tieto boli vyplatené bez zabezpečenia ich dostatočnej úplnosti a
preukaznosti - neúplne vypísané, nepodpísané a neschválené cestovné príkazy, bez
dokladov o použití dopravného prostriedku (cestovných dokladov), bez po zvánok,
správ o výsledku služobnej cesty..., z čoho vyplýva nedôsledné rešpektovanie § 32
zákona 431/20002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ako aj
porušovanie § 4 a § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov,
- k uskutočneniu služobných ciest zamestnancov dochádzalo obvykle po
predchádzajúcom písomnom vyslaní zamestnanca na pracovnú cestu a dohodnutí
podmienok bližšie určujúcich miesto nástupu, miesto výkonu práce, spôsob dopravy,
miesto skončenia pracovnej cesty, na základe čoho konštatujem dostatočné
dodržiavanie § 3 zákona 283/2002 Z. z.,
- náhrady uplatňovaných cestovných výdavkov boli zamestnancom priznávané
v preukázanej výške - podľa ceny cestovného lístka v čase uskutočnenia pracovnej
cesty, ostatné náhrady na pracovné cesty – náhrada preukázaných výdavkov na
ubytovanie a preukázaných vedľajších výdavkov, na ktoré zamestnancom vznikol
nárok, boli priznávané v preukázanej výške, náhrada stravného obvykle podľa súm
stravného pre časové pásma,
- kontrolovaný subjekt neposkytol ani v jednom prípade stravné nad rozsah
ustanovený zákonom,
- za kontrolované obdobie neboli poskytnuté náhrady v cudzej mene pri
zahraničných pracovných cestách,
- kontrolovaný subjekt náhrady podľa § 4 nepaušalizoval,
- z kontroly inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti t. j. v pokladni
vyplynulo, že kontrolovaný subjekt postupoval plne v súlade s § 29 ods. 3 zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve a peňažné prostriedky v hotovosti inventarizoval
štyrikrát za účtovné obdobie, tak za pokladňu základnej školy, ako aj za pokladňu
školského strediska záujmovej činnosti.
- doklady súvisiace so zabezpečením bežných a kapitálových výdavkov sú
dostatočne úplne, preukázateľné a správne, obvykle správne triedené tak v rámci
účtovníctva rozpočtovej organizácie, ako aj v rámci ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie,
v ojedinelých prípadoch došlo v rámci ekonomickej
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie k nesprávnemu zatriedeniu výdavkov, pri
dodržaní vecne vymedzeného účelu použitia (zámena podpoložiek položky 633 za
podpoložky položky 635 a pod.).
- z prehliadania čerpania schváleného rozpočtu pre rok 2009 je možné
skonštatovať, že k mimoriadnym výkyvom v čerpaní jednotlivých rozpočtovaných
položiek nedošlo,
- výberovým spôsobom, cez rôzne kategórie zamestnancov, boli odkontrolované
mzdové náležitosti, plat zamestnanca – zložky mzdy, vymerané a vyplatené mzdy za
rok 2009, doklady na zaúčtovanie miezd, ich úplnosť a správnosť,
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- doklady súvisiace s vedením evidencie dochádzky zamestnancov do
zamestnania, spôsob evidencie neprítomnosti zamestnancov v práci a doklady
preukazujúce neúčasť na pracovisku sú vedené prehľadne, evidencia dochádzky je
dostatočne preukázna,
- z námatkovej kontroly zatriedenia upratovačiek – PT/3 ST/12 a školníka
základnej školy – PT/6 ST/12 vyplynulo, že ich zatriedenie, s účinnosťou od 1.7.2009
nebolo a nie je v súlade s Nariadením vlády SR č. 341/2004, ktorým sa ustanovujú
katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom zákone a o ich zmenách
a dopĺňaní, v náväznosti na § 28 ods. 3 zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom zákone a s katalógom
pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou
fyzickej práce ( príloha č. 2 – spoločné pracovné činnosti, činnosti v školstve a
telovýchove ),
- konštatujem, že týmto zatriedením, nad rámec zákona, došlo k porušeniu
platných zákonov a k nehospodárnemu vynaloženiu finančných prostriedkov školy,
- kontrolou mzdových spisových zložiek zamestnancov bolo zistené, že
neobsahujú všetky náležitostí spisovej agendy, chýbajú doklady o vzdelaní, doklady
k zápočtu rokov pre uznanú prax, platové výmery – oznámenia o funkčnom plate
neobsahovali všetky náležitostí, ...,
- kontrolou bolo ďalej zistené, že školník a jeho manželka, každý zvlášť, mali v I.
polroku 2009 uzatvorenú aj ďalšiu pracovnú zmluvu na činnosť „kuriča základnej
školy“, každý s platom 45 % úväzku platovej triedy a platového stupňa z pracovnej
zmluvy na 100% úväzku, čo je v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákonníka
práce, keď nie je možné u jedného zamestnávateľa mať dve pracovné zmluvy,
- pre zimné vykurovacie obdobie roka 2009 boli, v II. polroku 2009, uzatvorené
novovymenovaným riaditeľom s obidvoma kuričmi dohody o pracovnej činnosti, na
činnosť kuriča, za rovnakých podmienok a odmeny, ako predtým,
- súbežný pracovný pomer školníka a kuriča, odmenu je potrebné zahrnúť pod
jednu pracovnú zmluvu, jednému zodpovednému zamestnancovi,
- uvedené zistenia podčiarkuje aj tá skutočnosť, že školník s manželkou bývajú v
prenajatom školskom byte, keď pôvodná nájomná zmluva, uzatvorená Školskou
správou Poprad v roku 1993, bola uzatvorená na prácu kurič – údržbár ZŠ, na ktorú
bol nájom služobného bytu viazaný, na dobu určitú,
- následne prešla nájomná zmluva pod Okresný úrad, odbor školstva, ktorý v roku
1997 s prechodom kompetencií zmenil pôvodnú nájomnú zmluvu na služobný byt, na
zmluvu o nájme bytu, na dobu neurčitú,
- zmluva, opätovne uzatvorená s novým zriaďovateľom – Mestom Kežmarok resp.
so Základnou školou Hradné námestie 38, nebola ku kontrole k dispozícií, na
základe čoho je možné predpokladať, že ani nebola uzatvorená,
- kontrolou bolo zistené, že nájomné a úhrada za poskytované služby – dodávku
tepla a teplej vody, vodného a stočného a elektrickej energie, vymerané v roku 1993,
v sume 991,- Sk, boli platobným výmerom základnej školy, s účinnosťou od 1.1.2005,
zmenené na sumu 1205,- Sk, pričom platobný výmer vypočítava úhradu za nájom
bytu a za vodné a stočné, platby za dodávku tepla a teplej vody, ako aj elektrickej
energie sa vo výmere nenachádzajú,
- na základe správnosti kontroly úhrad nájomného a služieb s tým spojených za
byt bolo naviac zistené, že tak v roku 2009, ako aj v roku 2010, bola mesačná úhrada
realizovaná v rozpore s platobným výmerom, v sume 39,40 € (1 186,96 Sk) voči
predpisu 40 € (1 205,- Sk),
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- v súvislosti s touto skutočnosťou bolo skonštatované nekontrolované a
nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov základnej školy na jej
prevádzku, keď výška nájomného, pri akceptovaní vybavenia a veľkosti bytu,
nezodpovedá ani obvyklej regulovanej cene nájmu a úhrada za plnenia poskytované
s užívaním bytu neboli zabezpečené preukázateľne, merateľne,
- je nevyhnutné zabezpečiť preukázateľné vyčíslenie nájomného podľa skutočnej
plochy bytu - skutočných plôch obytných miestností, skutočných plôch vedľajších
miestností a skutočného stavu ostatných zariadení a vybavenia bytu, podľa platných
predpisov a skutočného objemu využívaných služieb, cez zodpovedajúce
samostatné merače tepla, elektrickej energie, vody resp. cez výpočet alikvotného
podielu za úhradu týchto médií,
- je nevyhnutné, pre výpočet ceny nájmu, zriadiť evidenčný list bytu, preukazujúci
uvádzané skutočnosti a stav bytu ako celok, s možnosťou priebežného
zaznamenávania zmien podstatných údajov súvisiacich s bytom, cien nájmu bytu
a pod.,
- obdobne, pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci krúžkovú činnosť
prostredníctvom strediska záujmovej činnosti, do 30.6.2009, mali uzatvorené taktiež
naviac zmluvy o vedľajšej pracovnej činnosti, čo bolo v rozpore s príslušnými
ustanoveniami zákonníka práce, keď nie je možné u jedného zamestnávateľa mať
dve pracovné zmluvy,
- dohody o vykonaní práce boli uzatvárané na zabezpečenie rôznych pomocných
prác, prác spojených so servisom a činnosťou počítačov, na koordináciu stravovacej
jednotky..., viaceré z dohôd neobsahujú podstatné náležitosti dohody (počet hodín,
hodinovú mzdu, osobu zodpovednú za prevzatie práce - výkaz práce a pod.),
- námatkovou kontrolou ďalších vlastných príjmov školy, nájomného za prenájom
telocvične, bolo zistené, že prenajímatelia neplatili za nájom priestorov podľa
dohodnutých podmienok za presne dohodnutý čas, ale podľa ich skutočného
využitia, nájomca zároveň nevymeriaval presne sumy určené VZN č. 3/2008, ale
výšku nájomného zaokrúhľoval na celé €,
- bolo skonštatované, okrem nedôsledného dodržiavanie VZN, aj nepodložené
ovplyvňovanie mimoriadnych príjmov základnej školy,
- kapitálové výdavky mala základná škola určené pre rok 2009 v celkovom objeme
8 790,- €, tieto, v súlade s plánom a v určenom rozsahu boli účelovo využité na
rekonštrukciu elektrickej prípojky NN – I. a II. etapy, v celkovom objeme 4 990,75 €
a na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení základnej školy –
interaktívnej tabule v sume 3 797,- €.
- využitie finančných prostriedkov účelovo určených na rekonštrukciu elektrickej
prípojky NN – I. a II. etapy NN, preukazujú účtovné písomnosti – DF č. 31/09 v sume
1500,- € a DF 79/09 v objeme 3 490,75 €, nákup interaktívnej tabule je doložený DF
č. 250/09,
- obstaraný dlhodobý hmotný majetok odpisovaný, v súlade so zákonom
431/2002 Z. z. o účtovníctve a postupov účtovania pre rozpočtové organizácie, bol
zatriedený do príslušnej platnej účtovnej triedy 0, sumou 4 990,75 € do účtovnej
skupiny 021 – stavby, pod ekonomickou klasifikáciou 717002 - rekonštrukcia
a modernizácia stavieb a sumou 3 797,- € do účtovnej skupiny 022 – samostatné
hnuteľné veci a súbory hnuteľných veci, pod ekonomickou klasifikáciou 713002 –
výpočtová technika,
- uvádzaný obstaraný dlhodobý hmotný majetok za rok 2009 bol správne
vykázaný v súvahe organizácie a v inventarizácií majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov za rok 2009, ako aj vo výsledkoch o čerpaní rozpočtu subjektu,
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- kontrolou dodávateľských faktúr bolo ďalej zistené, že základná škola v roku
2009, DF 134/2009 v sume 1 500,- € obstarala z vlastných príjmov projektovú
dokumentáciu na vybudovanie viacúčelového ihriska, na ktorý bol podaný projekt –
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Hradné námestie v Kežmarku a DF
191/2009 v sume 347,61 € obstarala zameranie a vytýčenie územia k výstavbe
viacúčelového ihriska, všetko z bežných výdavkov základnej školy, pod ekonomickou
klasifikáciou 637005 – špeciálne služby, čo je v rozpore s platnou ekonomickou
klasifikáciou, nezatriedením týchto výdavkov ako kapitálových výdavkov, cez
obstaranie kapitálových aktív – prípravná a projektová dokumentácia,
- tento nákup je nutné preklasifikovať a zaevidovať do účtovníctva ako nákup
nedokončených hmotných investícií – obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(projektovej dokumentácie, vytýčenia a zamerania) v rámci účtovnej skupiny 042,
pre zaistenie následného správneho zaradenia do majetku školy,
- uvedeným postupom došlo, okrem porušenia platnej rozpočtovej klasifikácie a
porušenia finančnej disciplíny, § 31 ods. k) - nedodržaniu ustanoveného alebo
určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami, aj k porušeniu zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- bolo skonštatované, že výber dodávateľov na uvádzané kapitálové výdavky,
vzhľadom na rozpočtovaný objem finančných prostriedkov, bol zabezpečený
zadávaním zákaziek s nízkymi hodnotami (zadaním zákazky na dodanie
tovaru, zákaziek na poskytnutie služieb a zákaziek na uskutočnenie stavebných
prác), rokovacím konaním bez zverejnenia, na základe predchádzajúceho prieskumu
trhu tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky rešpektovali
primeranú kvalitu a cenu,
- preddavky pri obstarávaní tovarov a služieb neboli poskytnuté,
- pri posudzovaní ponúk sa využívali dostupné katalógy, internet, telefóny, fax
a pod.,
- takýmto postupom došlo aj k zadaniu viacerých drobných opráv a údržb
kontrolovaného subjektu – výmene dverí, oprave krytiny, oprave svietidiel,
klampiarskym prácam, servisným plynárenským prácam, oprave oplotenia školy
a pod.,
- k voľnému rôznorodému výberu dodávateľov, vzhľadom na možnosti
zabezpečenia, rozsah a špecifiká požadovaných dodávok, ako aj nižšiu cenu,
dochádzalo pri výbere učebných pomôcok, učebníc, kníh, odbornej literatúry,
slovníkov, nákupe drobného dlhodobého hmotného majetku, materiálu na výpočtovú
techniku, odborných prehliadok, ...
- realizácia uvádzaných zákaziek bola uhrádzaná z bežných výdavkov
organizácie, prevažne správne v členení podľa ustanovenej rozpočtovej klasifikácie,
- v rámci kontroly dodávateľských faktúr bolo taktiež zistené, že nevyhnutné
nákupy pre školu neboli vždy dôsledne identifikované, čo do účelu použitia
a dôvodov použitia, ako aj umiestnenia, v dôsledku čoho opäť dochádzalo pri časti
výdavkov, v rámci ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie k nesprávnemu
zatriedeniu výdavkov, pri dodržaní vecne vymedzeného účelu použitia (zámena
podpoložiek položky 633 za podpoložky položky 635 a pod.).
- zamieňanie výdavkov patriacich do spotreby materiálu voči výdavkom určeným
na opravu a údržbu spôsobovalo aj nesprávnu evidenciu dlhodobého drobného
hmotného majetku, časť nákupov, ktorá mala byť evidovaná, evidovaná nebola, časť
nákupov bola evidovaná a nemala byť evidovaná (napr. DF 279/2009 – nákup
kompresora pre výmenu neopraviteľného kompresora - je oprava a údržba v kotolni
školy, nie nadobudnutie DDHM ...),
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- platobným rozkazom Okresného súdu Kežmarok bolo základnej škole vymerané
zaplatenie dlžnej sumy z roku 2006, ktorá spolu s úrokmi z omeškania, úrokmi
z omeškania do doby zaplatenia sumy a trovami konania predstavovala objem
377,43 €, čo opätovne predstavovalo neplánované, nehospodárne vynakladanie
finančných prostriedkov,
- v súvislosti s kontrolou dodávateľských faktúr bol kontrolovaný subjekt
upozornený aj na potrebu správnej evidencie došlých faktúr, ktorá sa vedie oddelene
od zálohových faktúr, pričom platobný poukaz overujúci všetky náležitosti súvisiace
s identifikáciou výdavku, musí byť úplný,
- na základe námatkovej kontroly dokladov, týkajúcich sa preukázania použitia
prostriedkov sociálneho fondu bolo skonštatované, že tieto sú doložené, v súlade so
zákonom 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde bol kontrolovaný subjekt upozornený na
potrebu vypracovanie plánu tvorby a čerpania sociálneho fondu,
- subjekt bol upozornený aj na zabezpečenie celej evidencie procesu verejného
obstarávania a na potrebu vypracovanie aktuálnej internej smernice upravujúcej
postup zabezpečovania procesu verejného obstarávania,
- kontrolovaný subjekt zabezpečuje predbežnú finančnú kontrolu dokladov
priebežne.
V náväznosti na uvádzané nedostatky, nedôsledné rešpektovanie zákona
283/2002 z. z. o cestovných náhradách, zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
porušenie zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nedôsledné
dodržiavanie ustanovenej rozpočtovej klasifikácie, príslušných ustanovení zákona
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom zákone a ustanovení Zákonníka práce, boli skonštatované dôvody pre
vypracovanie správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2010.
Prijatie opatrení, ktorými sa zabezpečí odstránenie uvádzaných nedostatkov a ich
príčin, v súlade so zápisnicou o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej
kontroly, bolo nariadené.
Opatrenia boli prijaté a sú v priebežnom sledovaní a plnení zodpovedného
vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu a zamestnanca kontrolovaného
subjektu.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej finančnej kontroly zabezpečovania pokladničných operácií, úplnosti,
správnosti a preukázateľnosti uplatňovania cestovných náhrad a úplnosti,
správnosti a preukázateľnosti použitia kapitálových finančných prostriedkov
pridelených v rámci rozpočtu mesta, dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a
dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní – správu č. 3/2010, vykonanej na
Základnej škole Hradné námestie 38 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka
2009.

k bodu b)
Následná finančná kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti poskytovania
cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách, vykonaná v mesiaci

6

december 2010, na Mestskom úrade Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované
obdobie mesiacov január 2010 – október 2010, bola ukončená správou o výsledku
následnej finančnej kontroly č. 4/2010.
Zahraničná pokladňa mesta, vzhľadom k platnej mene €, bola osobitne vedená za
českú menu - CZK a osobitne za poľskú menu – PLN.
Kontrolovaný subjekt má, pre vlastné potreby, vypracovanú podrobnú internú
smernicu č. 3/2006 o poskytovaní cestovných náhrad.
Kontrolou boli zistené nezrovnalosti, týkajúce sa nesprávne vyplatených náhrad
stravného a vreckového v českej mene, v dôsledku čoho bolo skonštatované
porušovanie §10, §13, §14 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov, ako aj porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 b/
zákona 523/2004 Z. z.
V náväznosti na uvádzané nedostatky boli skonštatované dôvody pre
vypracovanie správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2010.
Vysporiadanie nezrovnalosti a prijatie opatrení, ktorými sa zabezpečí odstránenie
uvádzaných nedostatkov a ich príčin bolo nariadené.
Opatrenia boli zodpovedným zamestnancom kontrolovaného subjektu prijaté a sú
v priebežnom sledovaní a plnení zodpovedného zamestnanca kontrolovaného
subjektu a zamestnanca kontrolovaného subjektu.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti
poskytovania cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách –
správu č. 4/2010, vykonanej na Mestskom úrade Hlavné námestie 1 Kežmarok,
za kontrolované obdobie mesiacov január 2010 – október 2010.

Kežmarok 17.1.2011
predkladá: Ing. Gnojčáková Ľudmila
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MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá

Hlavný kontrolór mesta

Na rokovanie dňa

3.2.2011

K bodu programu
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Názov materiálu

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta pre obdobie I. polroka 2011.

Materiál obsahuje:
- Návrh na uznesenie

Predkladá

Ing. Gnojčáková Ľudmila

Materiál prerokovaný

Na zasadnutí MsR................ dňa .......................
V komisii............................... dňa........................

Počet strán
Podpis

2

Návrh
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok
pre obdobie I. p o l r o k a 2 0 1 1
_____________________________________________

V náväznosti na úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení zákonom č. 479/2010 Z. z. a v súlade s plnením úloh hlavného
kontrolóra v zmysle §18 f) ods. 1b) p r e d k l a d á m týmto, okrem priebežne
plnených kontrolných úloh v I. polroku 2011, p l á n menovitých kontrolných tém
nasledovne :
- Kontrola zabezpečovania postupu pri uplatňovaní a vykonávaní zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1, Kežmarok a v príspevkových a
rozpočtových organizáciách mesta, v mieste ich trvalého pôsobenia, za rok 2010,
- Kontrola zabezpečovania pokladničných operácií, úplnosti, správnosti
a preukázateľnosti uplatňovania cestovných náhrad a úplnosti, správnosti
a preukázateľnosti použitia bežných a kapitálových finančných prostriedkov
pridelených v rámci rozpočtu mesta, dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a
dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, na Centre voľného času, Generála
Štefánika 47, Kežmarok, za rok 2010,
- Kontrola zabezpečovania pokladničných operácií, úplnosti, správnosti
a preukázateľnosti uplatňovania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení zmien a doplnkov a kontrola úhrad sadzieb nájomného podľa platného VZN
mesta Kežmarok, za rok 2010, na :
Ø Základnej škole Nižná Brána 8 Kežmarok
Ø Základnej škole Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
- Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnou finančnou kontrolou v roku 2010,
- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2010,
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Kežmarok za
rok 2010.
Cieľom výkonu kontrolnej činnosti prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií
je zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov,
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými
prostriedkami a majetkom mesta prostredníctvom mestského úradu a organizáciami
zriadenými Mestom

Kontrolné akcie budú zabezpečované na základe osobitného, zákonom určeného
poverenia hlavného kontrolóra mesta, ktoré určuje aj ďalšie podmienky ich
vykonania.
N á v r h plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta pre obdobie I.
polroka 2011 bol, v zmysle zákona 369/90 Zb., § 18 f ods. 1b), vyvesený na
pripomienkovanie občanom mesta dňa 7.1. 2011.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra mesta pre obdobie I. polroka 2011.

Kežmarok 7.1.2011
Ing. Gnojčáková Ľudmila - hlavný kontrolór mesta

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá

Hlavný kontrolór mesta

Na rokovanie dňa

3.2.2011

K bodu programu
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Názov materiálu

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
za rok 2010

Materiál obsahuje:
- Návrh na uznesenie

Predkladá

Ing. Gnojčáková Ľudmila

Materiál prerokovaný

Na zasadnutí MsR................ dňa .......................
V komisii............................... dňa........................

Počet strán
Podpis
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MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie územného plánovania, životného prostredia
a stavebného poriadku

Na rokovanie dňa

3.02. 2011

K bodu programu
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Názov materiálu

Martin Magyar, Gen. Svobodu 122/66, Ľubica
zmena ÚPN mesta Kežmarok

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie, Návrh VZN
Predkladá

Ing. Faix Ladislav

Materiál prerokovaný
V komisii výstavby dňa 21.4. 2010
Počet strán
Podpis

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa :

Územný plán obce Kežmarok bol vypracovaný ARKONO- u Košice- Ing. arch. Viktorom
Malinovským , schválený bol mestským zastupiteľstvom dňa 26.11.2002 č. uzn . 135/2002 .
Záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 3/2002 z 27.12.2002 .
Na základe žiadosti Martina Magyara , Generála Svobodu 122/66 Ľubica ,vlastníka
dotknutého pozemku o udelenie súhlasu na začatie procesu obstarania a prerokovania zmeny
Územného plánu obce Kežmarok, udelilo Mesto Kežmarok uznesením č. 179/2008 dňa 9.10.2008
súhlas . Územný plán obce Kežmarok riešil dotknutý pozemok využiť pre občiansku vybavenosť.
Predložený návrh rieši pozemok využiť pre rodinnú bytovú zástavbu. Zmenu vypracoval vo
februári 2010 Ing. arch. Jozef Figlár .
V súlade s § 22 zákona č. 50/76 Zb. v znení noviel bol návrh zmeny vystavený počas 30
dní na úradnej tabuli mesta Kežmarok .Zverejnenie sa oznámilo obvyklým spôsobom 6.7.2010
na úradnej tabuli mesta Kežmarok. Návrh bol vyvesený dňa 7.7.2010 a zvesený 9.8.2010.
Verejné prerokovanie bolo zvolané na deň 4.8.2010.
Právnickým osobám, dotknutým orgánom štátnej správy a správcom dopravného a technického
vybavenia územia a navrhovateľovi bolo pozvanie na verejné prerokovanie doručené. Súčasne boli
orgány štátnej správy upovedomené ,že svoje pripomienky a námietky k návrhu zmeny môžu
uplatniť v lehote do 30 dní od obdržania oznámenia o prerokovaní, inak sa predpokladá, že
k návrhu nemajú námietky. Lehota pre uplatnenie námietok a pripomienok dotknutých orgánov
štátnej správy a správcov verejného dopravného a technického vybavenia územia uplynula dňom
22.8.2010.
V súlade s § 22 ods.4 stavebného zákona návrh zmeny ÚPN mesta Kežmarok bol
dohodnutý s dotknutými orgánmi štátnej správy. Súhlasné stanovisko sao schválením zmeny
v MsZ vydal Krajský stavebný úrad v Prešove dňa 18.11.2010 pod č.j. 2010-893-02. Stanoviská
dotknutých orgánov tvoria súčasť dokumentácie zmeny . Vyhodnotenie pripomienkového konania
tvorí súčasť dokumentácie zmeny. V rámci stanovenej lehoty neboli k zmene zo strany dotknutých
orgánov štátnej správy a správcov verejného technického vybavenia územia vznesené žiadne
pripomienky a námietky. Požiadavky dotknutých orgánov relevantné pre územné a stavebné
konanie budú zohľadnené v rámci týchto konaní , pripomienky Krajského stavebného úradu na
dopracovanie dokumentácie zmeny boli zapracované do dokumentácie.
Návrh zmeny územného plánu obce Kežmarok – rodinný dom na ulici Sihoť je v súlade so
schváleným zadaním ÚPN obce Kežmarok zo dňa 6.10.1998 č.uzn. 76/98 .
Obstaranie a prerokovanie zmeny Územného plánu obce Kežmarok - Rodinný dom na ulici Sihoť
bolo uskutočnené v súlade s ustanoveniami §§ 22- 25 stavebného zákona č.50/76 Zb. v znení
neskorších predpisov, dokumentácia bola spracovaná v súlade s vyhláškou č. 55/2001 Z.z.
Súhlas so schválením zmeny v MsZ vyjadril Krajský stavebný úrad v Prešove dňa
18.11.2010 pod č.j. 2010 -893- 02.

MESTO KEŽMAROK

Návrh
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2011 ,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Rodinný dom na ulici
Sihoť , na pozemku p. č. 1330 k. ú. Kežmarok, žiadateľ Martin Magyar, Gen. Svobodu 122/66, Ľubica.doplnok č. 16 k VZN č. Kežmarok č. 3/ 2002 zo dňa 26.11.2002, ktorým bola vyhlásená záväzná
časť ÚPN obce Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok v súvislosti so schválením návrhu Zmeny územného plánu obce
Kežmarok – Rodinný dom na ulici Sihoť , na pozemku p. č. 1330 k. ú. Kežmarok, žiadateľ Martin
Magyar, Gen. Svobodu 122/66, Ľubica vydáva v súlade § 27 odst.3 stavebného zákona č. 50/76 Zb.o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov všeobecne záväzné nariadenie č.
/2010 ,ktorým vyhlasuje záväznú časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Rodinný dom na ulici
Sihoť , na pozemku p. č. 1330 k. ú. Kežmarok, žiadateľ Martin Magyar, Gen. Svobodu 122/66, Ľubica.
Mestské zastupiteľstvo podľa § 6 odst.1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 27 ods.3 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné
nariadenie mesta následovne :
ČI. I
Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok vyhlasuje záväznú časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok
– Rodinný dom na ulici Sihoť , na pozemku p. č. 1330 k. ú. Kežmarok, žiadateľ Martin Magyar, Gen.
Svobodu 122/66, Ľubica ,ktorá obsahuje záväzné regulatívy územného rozvoja z hľadiska funkčného a
priestorového usporiadania územia v zmysle doplnenej prílohy VZN č. 3/2002 zo dňa 26.11.2002, ktorým
bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce Kežmarok .

ČI. II
Dokumentácia schváleného územného plánu obce Kežmarok zmeny je uložená na:
- Mestskom úrade v Kežmarku
- Krajskom stavebnom úrade v Prešove
ČI. III.
Účinnosť VZN č. 1 / 2010 o vyhlásení záväznej časti Zmeny územného plánu obce Kežmarok –
Rodinný dom na ulici Sihoť , na pozemku p. č. 1330 k. ú. Kežmarok, žiadateľ Martin Magyar, Gen.
Svobodu 122/66, Ľubica.

Ing.Igor Šajtlava
primátor mesta

Vyvesená dňa :

Ladislav Melikant
zástupca prednostu úradu

Zvesené dňa

MESTO KEŽMAROK

Návrh

Uznesenie
Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

I.

prerokovalo

v zmysle § 11 ods.4 písm.c a g zákona č. 369/1990 Zb. návrh Zmeny územného plánu obce
Kežmarok – Rodinný dom na ulici Sihoť , na pozemku p. č. 1330 k. ú. Kežmarok, žiadateľ
Martin Magyar, Gen. Svobodu 122/66, Ľubica.

II.

berie na vedomie

II.1 správu o prerokovaní návrhu Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Rodinný dom na
ulici Sihoť , na pozemku p. č. 1330 k. ú. Kežmarok, žiadateľ Martin Magyar, Gen. Svobodu
122/66, Ľubica.
II.2 schválený návrh Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Rodinný dom na ulici Sihoť
.je v určenom rozsahu záväzným a smerným podkladom pre vypracovanie dokumentácie pre
územné rozhodnutie a stavebné povolenie
II.3 výsledok preskúmania návrhu Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Rodinný dom
na ulici Sihoť- Krajským stavebným úradom v Prešove, ako príslušným orgánom územného
plánovania zo dňa 18.11.2010 pod č.j. 2010-893-02

III.

súhlasí

III.1 s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia prerokovania
návrhu Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Rodinný dom na ulici Sihoť

IV .

schvaľuje

IV.1 návrh Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Rodinný dom na ulici Sihoť , na
pozemku p. č. 1330 k. ú. Kežmarok, žiadateľ Martin Magyar, Gen. Svobodu 122/66, Ľubica
IV.2 Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. zo dňa , ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Rodinný dom na ulici Sihoť

V. ukladá
V.1
zverejniť záväznú časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Rodinný dom na ulici
Sihoť , na pozemku p. č. 1330 k. ú. Kežmarok, žiadateľ Martin Magyar, Gen. Svobodu 122/66,

MESTO KEŽMAROK

Ľubica vyvesením na úradnej tabuli mesta obvyklým spôsobom po dobu 30 dní a doručením
dotknutým orgánom
Zodpovedný :

Ing. Ladislav Faix
Vedúci OÚPŽPSP
Ing. Eva Kelbelová

V.2 vyhotoviť registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení Zmeny územného plánu
obce Kežmarok – Rodinný dom na ulici Sihoť
Zodpovedný :
Ing. Eva Kelbelová

V.3 Zmenu územného plánu obce Kežmarok – Rodinný dom na ulici Sihoť
po opatrení schvaľovacou doložkou zaslať spolu s výpisom z uznesenia MsZ na spoločný
stavebný úrad a Krajský stavebný úrad v Prešove

Zodpovedný :
Ing. Eva Kelbelová

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie územného plánovania, životného prostredia
a stavebného poriadku

Na rokovanie dňa

3.02. 2011

K bodu programu
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Názov materiálu

SINTRA s.r.o., Hraničná 14, Poprad
zmena ÚPN mesta Kežmarok

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie, Návrh VZN
Predkladá

Ing. Faix Ladislav

Materiál prerokovaný
V komisii výstavby dňa 21.4. 2010
Počet strán
Podpis

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa :
Územný plán obce Kežmarok bol vypracovaný ARKONO- u Košice- Ing. arch.
Viktorom Malinovským , schválený bol mestským zastupiteľstvom dňa 26.11.2002 č. uzn .
135/2002 . Záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 3/2002 z 27.12.2002 .
Na základe žiadosti SINTRy s.r.o., Hraničná 14, Poprad ,vlastníka dotknutého
objektu o udelenie súhlasu na začatie procesu obstarania a prerokovania zmeny Územného plánu
obce Kežmarok, udelilo Mesto Kežmarok súhlas na začatie procesu . Územný plán obce
Kežmarok riešil dotknutý pozemok využiť pre občiansku vybavenosť. Predložený návrh rieši
pozemok využiť pre zmiešané funkcie – na prízemí obchody so zázemím na ďalších nadzemných
podlažiach byty. Zmenu vypracoval Ing. arch. Ján Bátora, autorizovaný architekt č.osv. *
1768AA*.
V súlade s § 22 zákona č. 50/76 Zb. v znení noviel bol návrh zmeny vystavený počas 30
dní na úradnej tabuli mesta Kežmarok .Zverejnenie sa oznámilo obvyklým spôsobom 19.8.2010
na úradnej tabuli mesta Kežmarok. Návrh bol vyvesený dňa 19.8.2010 a zvesený 20.9.2010.
Verejné prerokovanie bolo zvolané na deň 8.9.2010.
Právnickým osobám, dotknutým orgánom štátnej správy a správcom dopravného a technického
vybavenia územia a navrhovateľovi bolo pozvanie na verejné prerokovanie doručené. Súčasne boli
orgány štátnej správy upovedomené ,že svoje pripomienky a námietky k návrhu zmeny môžu
uplatniť v lehote do 30 dní od obdržania oznámenia o prerokovaní, inak sa predpokladá, že
k návrhu nemajú námietky. Lehota pre uplatnenie námietok a pripomienok dotknutých orgánov
štátnej správy a správcov verejného dopravného a technického vybavenia územia uplynula dňom
27.9.2010.
V súlade s § 22 ods.4 stavebného zákona návrh zmeny ÚPN mesta Kežmarok bol
dohodnutý s dotknutými orgánmi štátnej správy. Stanoviská dotknutých orgánov tvoria súčasť
dokumentácie zmeny . Vyhodnotenie pripomienkového konania tvorí súčasť dokumentácie
zmeny. V rámci stanovenej lehoty neboli k zmene zo strany dotknutých orgánov štátnej správy
a správcov verejného technického vybavenia územia vznesené žiadne pripomienky a námietky.
Požiadavky dotknutých orgánov relevantné pre územné a stavebné konanie budú zohľadnené
v rámci týchto konaní , pripomienky Krajského stavebného úradu na dopracovanie dokumentácie
zmeny boli zapracované do dokumentácie.
Návrh zmeny územného plánu obce Kežmarok – Bytový dom s občianskou vybavenosťou je
v súlade so schváleným zadaním ÚPN obce Kežmarok zo dňa 6.10.1998 č.uzn. 76/98 . Súhlas so
schválením zmeny v MsZ vyjadril Krajský stavebný úrad v Prešove dňa 2.12.2010 pod č.j. 2010953-02.

MESTO KEŽMAROK

Návrh

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 2/2011 ,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Bytový dom s občianskou
vybavenosťou , na pozemku p. č. 1150/1 a 1150/2 k. ú. Kežmarok, žiadateľ SINTRA s.r.o., Hraničná 14,
Poprad.- doplnok č. 17 k VZN č. 3/ 2002 zo dňa 26.11.2002, ktorým bola vyhlásená záväzná časť
ÚPN obce Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok v súvislosti so schválením návrhu Zmeny územného plánu obce
Kežmarok – Bytový dom s občianskou vybavenosťou , na pozemku p. č. 1150/1 a 1150/2 k. ú.
Kežmarok, žiadateľ SINTRA s.r.o., Hraničná 14, Poprad vydáva v súlade § 27 odst.3 stavebného zákona č.
50/76 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov všeobecne záväzné
nariadenie č. /2010 ,ktorým vyhlasuje záväznú časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Bytový
dom s občianskou vybavenosťou , na pozemku p. č. 1150/1 a 1150/2 k. ú. Kežmarok, žiadateľ SINTRA
s.r.o., Hraničná 14, Poprad
Mestské zastupiteľstvo podľa § 6 odst.1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 27 ods.3 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné
nariadenie mesta následovne :
ČI. I
Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok vyhlasuje záväznú časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok
– Bytový dom s občianskou vybavenosťou , na pozemku p. č. 1150/1 a 1150/2 k. ú. Kežmarok, žiadateľ
SINTRA s.r.o., Hraničná 14, Poprad, ktorá obsahuje záväzné regulatívy územného rozvoja z hľadiska
funkčného a priestorového usporiadania územia v zmysle doplnenej prílohy VZN č. 3/2002 zo dňa
26.11.2002, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce Kežmarok .

ČI. II
Dokumentácia schváleného územného plánu obce Kežmarok zmeny je uložená na:
- Mestskom úrade v Kežmarku
- Krajskom stavebnom úrade v Prešove
ČI. III.
Účinnosť VZN č. 2 / 2010 o vyhlásení záväznej časti Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Bytový
dom s občianskou vybavenosťou , na pozemku p. č. 1150/1 a 1150/2 k. ú. Kežmarok, žiadateľ SINTRA
s.r.o., Hraničná 14, Poprad je po 30 dňoch od vyvesenia.

Ing.Igor Šajtlava
primátor mesta

Ladislav Melikant
zástupca prednostu úradu

MESTO KEŽMAROK

Vyvesená dňa :

Zvesené dňa

Návrh

Uznesenie
Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

I.

prerokovalo

v zmysle § 11 ods.4 písm.c a g zákona č. 369/1990 Zb. návrh Zmeny územného plánu obce
Kežmarok – Bytový dom s občianskou vybavenosťou , na pozemku p. č. 1150/1 a 1150/2
k. ú. Kežmarok, žiadateľ SINTRA s.r.o., Hraničná 14, Poprad

II.

berie na vedomie

II.1

správu o prerokovaní návrhu Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Bytový dom
s občianskou vybavenosťou , na pozemku p. č. 1150/1 a 1150/2 k. ú. Kežmarok, žiadateľ SINTRA s.r.o.,
Hraničná 14, Poprad
II.2 schválený návrh Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Bytový dom s občianskou
vybavenosťou je v určenom rozsahu záväzným a smerným podkladom pre vypracovanie
dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
II.3 výsledok preskúmania návrhu Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Bytový dom
s občianskou vybavenosťou - Krajským stavebným úradom v Prešove, ako príslušným orgánom
územného plánovania zo dňa 2.12.2010 pod č.j. 2010-953-02

III.

súhlasí

III.1 s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia prerokovania
návrhu Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Bytový dom s občianskou vybavenosťou

IV .

schvaľuje

IV.1

návrh Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Bytový dom s občianskou vybavenosťou
, na pozemku p. č. 1150/1 a 1150/2 k. ú. Kežmarok, žiadateľ SINTRA s.r.o., Hraničná 14, Poprad
IV.2 Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. zo dňa , ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Bytový dom s občianskou vybavenosťou

MESTO KEŽMAROK
V. ukladá
zverejniť záväznú časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Bytový dom
s občianskou vybavenosťou , na pozemku p. č. 1150/1 a 1150/2 k. ú. Kežmarok, žiadateľ SINTRA s.r.o.,
Hraničná 14, Poprad vyvesením na úradnej tabuli mesta obvyklým spôsobom po dobu 30 dní

V.1

a doručením dotknutým orgánom
Zodpovedný :

Ing. Ladislav Faix
Vedúci OÚPŽPSP
Ing. Eva Kelbelová

V.2 vyhotoviť registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení Zmeny územného plánu
obce Kežmarok – Bytový dom s občianskou vybavenosťou
Zodpovedný :
Ing. Eva Kelbelová

V.3 Zmenu územného plánu obce Kežmarok – Bytový dom s občianskou vybavenosťou po
opatrení schvaľovacou doložkou zaslať spolu s výpisom z uznesenia MsZ na spoločný stavebný
úrad a Krajský stavebný úrad v Prešove

Zodpovedný :
Ing. Eva Kelbelová

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá ( názov oddelenia )

Oddelenie školstva

Na rokovanie dňa

03.02.2011

K bodu programu
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Názov materiálu

Návrh VZN č.3/2011 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
- Návrh VZN č. 3/2011
Predkladá ( meno)

Ing. Renáta Kroková
renata.krokova@kezmarok.sk

Materiál prerokovaný

V komisii školstva dňa 14.01.2011

Počet strán

5

Podpis

Dôvodová správa
V zmysle zákona č.596/2003 Z.z.. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6, ods.12 písm. d) sú
obce a mestá povinné určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok
všeobecne záväzným nariadením obce na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
- mesta alebo obce
- štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
- inej právnickej alebo fyzickej osoby
Obce a mestá sú podľa § 6, ods.12, písm.g) zákona 596/2003 Z.z. v roku 2011 povinné v poskytnúť
na žiaka cirkevnej umeleckej školy, cirkevnej materskej školy a cirkevného školského zariadenia
dotáciu vo výške najmenej 88 % z dotácie na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta alebo obce.
Komisia školstva súhlasí s predloženým návrhom VZN.

Návrh na uznesenie :
MsZ v Kežmarku schvaľuje VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl
a školských zariadení.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok
č.3/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2010
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mesto Kežmarok v zmysle § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 6 ods. 12, písmeno d) zákona 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie mesta
Kežmarok toto všeobecne záväzné nariadenie.
Čl.1
Základné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia na kalendárny rok v školách a školských zariadeniach
na území mesta Kežmarok. Toto VZN určuje výšku dotácie v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok a v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľov
neštátnych škôl a školských zariadení.
Čl.2
Dotácie na žiaka
Mesto Kežmarok určuje nasledovnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jedného žiaka a
dieťa v € na kalendárny rok :

Kategória školy, školského zariadenia
mesta

Dieťa materskej školy vo veku
do 3 rokov
Dieťa materskej školy vo veku
od 3 rokov
Dieťa materskej školy pri
zdravotníckom zariadení
Žiak základnej umeleckej školy
v individuálnej forme vyučovania
Žiak základnej umeleckej školy
v skupinovej forme vyučovania
Žiak školského klubu detí
Žiak centra voľného času
Žiak školského strediska záujmovej

v zriaďovateľskej pôsobnosti
cirkevného
súkromného
zriaďovateľa
zriaďovateľa

x

x

x

1 755,36

1 560,31

1 560,31

x

x

2 337,62

682,37

x

x

419,92

x

x

339,75
181,19
181,19

302,92
x
160,03

x
x
x

činnosti
Potenciálny stravník - žiak základnej
školy

72,11

64,17

x

Čl.3
Dotácie na školu a školské zariadenie
Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin ročnej výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na jedného žiaka a dieťa podľa článku 2 tohto VZN a počtu žiakov a
detí k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázali
v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01.
Čl.4
Poskytnutie dotácie
Dotáciu na príslušný kalendárny rok možno poskytnúť v zmysle § 6, ods.12, písm. b) zákona
596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Termín podania písomných žiadostí je
do 15.októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia
poskytnúť.
Ročná dotácia sa poskytuje príjemcovi dotácie mesačne vo výške jednej dvanástiny v celých €
bez desatinných miest po matematickom zaokrúhlení súčinu.
Čl.5
Použitie a zúčtovanie dotácie
Príjemca dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy
a prevádzku.
Príjemca dotácie je povinný štvrťročne vždy k 25.dňu nasledujúceho mesiaca preukazne
dokladovať oddeleniu školstva MsÚ Kežmarok čerpanie poskytnutej dotácie v zmysle dohodnutého
výkazníctva medzi mestom Kežmarok a príjemcom dotácie.
V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka, je
príjemca povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31.12. aktuálneho
kalendárneho roka.
Čl.6
Kontrola použitia dotácie
Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykonáva mesto Kežmarok a ostatné oprávnené orgány.
Príjemca dotácie na mzdy a prevádzku je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce
vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

Čl.7
Záverečné ustanovenia
1. VZN č.3/2011 schválilo MsZ v Kežmarku uznesením č. /2011 dňa 03.02.2011.
2. VZN č.3/2011 nadobúda účinnosť 15.deň po zverejnení na úradnej tabuli.

Ing.Igor Šajtlava
Primátor mesta Kežmarok

Ladislav Melikant
Poverený výkonom funkcie
prednostu MsÚ Kežmarok

Návrh VZN 3/2011 vyvesený na úradnej tabuli dňa 13.01.2011
Návrh VZN 3/2011 zvesený z úradnej tabule dňa

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá ( názov oddelenia )

Oddelenie školstva
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Názov materiálu

Návrh VZN č.4/2011 o určení školských obvodov pre
základné školy v Kežmarku

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
- Návrh VZN č. 4/2011
Predkladá ( meno)

Ing. Renáta Kroková
renata.krokova@kezmarok.sk

Materiál prerokovaný

V komisii školstva dňa 14.01.2011

Počet strán

4

Podpis

Dôvodová správa
Do návrhu VZN 4/2011, ktorým sa dopĺňa platné VZN č.1/2004, sú zaradené novovzniknuté
ulice v obci Malý Slavkov (Sv. Michala, Lomnická) a a tak isto novopridelené orientačné čísla
domov na ulici Gerlachovská (82-115) v Malom Slavkove.
Z pôvodného VZN 1/2004 sa vypúšťajú územia obcí Vlkovce, Hradisko a Žakovce
v častiach o školských obvodoch ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok a ZŠ, Hradné nám.38, Kežmarok
a v častiach o školských obvodoch ZŠ, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok a ZŠ, Hradné nám. 38,
Kežmarok sa vypúšťa územie obce Mlynčeky vzhľadom na to, že zákon umožňuje vytvoriť
spoločný školský obvod pre žiakov z týchto obcí len s jednou základnou školou. V návrhu VZN
4/2011 sa vypúšťa celé územie Stráne pod Tatrami v časti o školskom obvode ZŠ, Nižná brána 8,
Kežmarok, pretože skončila obmedzená platnosť spoločného školského obvodu s touto obcou.

Návrh na uznesenie :
MsZ v Kežmarku schvaľuje VZN č. 4/2011 o určení školských obvodov pre základné školy
v Kežmarku.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok
č.4/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2004
o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mesto Kežmarok podľa ods.1 §6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, s použitím ods.11 §4 čl.XII. zákona NR SR č.416/2001 o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov a v zmysle ods.1 a ods.2 §8 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov určuje školské obvody takto:
Čl.1
Školským obvodom ZŠ, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok je nasledovná časť územia
mesta Kežmarok a nasledovné časti území obcí Malý Slavkov, Vlkovce a Hradisko a Žakovce:
a/ časť územia mesta Kežmarok: ulice Bardejovská, Cintorínska, Dr.Fischera, Gaštanová,
Huncovská, J.Chalupku, Južná, Košická, J.Kraya, Krvavé
pole, Kuzmányho, Lanškrounská, M.Lányiho, Levočská,
Mučeníkov, Obrancov mieru, Petržalská, Sihoť, I.Stodolu,
Suchá hora, Gen.Štefánika, Tatranská, Vyšný mlyn,
b/ časť územia obce Malý Slavkov: časť ulice Gerlachovská-orientačné č.70 až 75, č.99 až 115
c/ celé územie obcí Vlkovce a Hradisko /len pre žiakov ZŠ II.stupňa/,
d/ celé územie obce Žakovce /len pre žiakov ZŠ II.stupňa/,
e/ celé územie obce Mlynčeky (len pre žiakov II.stupňa )- vypúšťa sa
Školským obvodom ZŠ,Hradné námestie 38, Kežmarok je nasledovná časť územia mesta
Kežmarok a nasledovná časť územia obce Malý Slavkov:
a/ časť územia mesta Kežmarok: ulice Dr.Alexandra, Baštová, Hlavné námestie, Hradská
cesta, Hradné námestie, Hviezdoslavova, Kamenná baňa,
Komenského, Kostolné námestie, F.Kráľa, Kukučínova,
Kušnierska brána, Ľubická cesta, Nábrežná, Nová, Priekopa,
Rázusova, Starý trh, P.J.Šafárika, Štúrova, Toporcerova,
Trhovište, Tvarožnianska, J.Záborského, Záhradná,
Zochova, J.Jesenského, S.Tomášika, Kláštorná, Weilburská
b/ časť územia obce Malý Slavkov: časť ulice Gerlachovská-orientačné č. 76 až 98.
c/ celé územie obcí Vlkovce a Hradisko /len pre žiakov ZŠ II.stupňa/, - vypúšťa sa
d/ celé územie obce Žakovce /len pre žiakov ZŠ II.stupňa/, – vypúšťa sa
e/ celé územie obce Mlynčeky (len pre žiakov II.stupňa ) .- vypúšťa sa
Školským obvodom ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok je nasledovná časť územia mesta
Kežmarok a nasledovné časti území obcí Malý Slavkov a Mlynčeky:
a/ časť územia mesta Kežmarok: ulice Biela voda, Garbiarska, Možiarska, Michalská, Nad

traťou, Nižná brána, Pod lesom, Pod traťou, Poľná,
Pradiareň, Pri zastávke, Severná, Slavkovská, Strelnica,
Tehelňa, Továrenská,
b/ časť územia obce Malý Slavkov: ulica Družstevná, časť ulice Gerlachovská-orientačné č.1
až 69, ulica Lúčna, Sv.Michala, Lomnická
c/ celé územie obce Mlynčeky (len pre žiakov II.stupňa )
d/ celé územie obce Stráne pod Tatrami (len pre žiakov 9.ročníka ZŠ pre školský rok 2006/2007
a pre žiakov 6.ročníka ZŠ pre školský rok 2006/2007) - vypúšťa sa
e/ celé územie obcí Vlkovce a Hradisko /len pre žiakov ZŠ II.stupňa/, - vypúšťa sa
f/ celé územie obce Žakovce /len pre žiakov ZŠ II.stupňa/. – vypúšťa sa
Čl.2
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé
bydlisko. Zákonný zástupca žiaka sa môže rozhodnúť, že žiak môže plniť povinnú školskú
dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom
riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý,
oznámi túto skutočnosť do 10 dní riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak
trvalé bydlisko, ako aj Oddeleniu školstva MsÚ Kežmarok.
Oddelenie sociálnych vecí, školstva a kultúry MsÚ Kežmarok oznámi OcÚ Malý Slavkov, v ktorom
majú žiaci trvalé bydlisko, ich prijatie žiakov s trvalým bydliskom v obci Malý Slavkov do základnej
školy v príslušnom školskom obvode. – vypúšťa sa
Oddelenie školstva MsÚ Kežmarok oznámi OcÚ Malý Slavkov a Mlynčeky, Vlkovce, Hradisko a
Žakovce (a Stráne pod Tatrami – vypúšťa sa) na základe ich požiadavky zoznam detí, ktoré majú
trvalé bydlisko v týchto obciach a plnia povinnú školskú dochádzku v základných školách
v Kežmarku.
Čl.3
Záverečné ustanovenia
1. VZN č.4/2011 schválilo MsZ v Kežmarku uznesením č. /2011 dňa 03.02.2011.
2. VZN č.4/2011 nadobúda účinnosť 15.deň po zverejnení na úradnej tabuli.

Ing. Igor Šajtlava
Primátor mesta Kežmarok

Ladislav Melikant
Poverený výkonom funkcie
prednostu MsÚ Kežmarok

Návrh VZN č. 4/2011 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 13.01.2011
Návrh VZN č. 4/2011 bol zvesený z úradnej tabule
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Návrh VZN č.6/2011 o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva
v období krízovej situácie na území mesta Kežmarok

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá ( meno)

Ladislav Melikant

Materiál prerokovaný

Na zasadaní krízového štábu mesta dňa 18.1.2011

Počet strán

5

Podpis

MESTO KEŽMAROK

I

Dôvodová správa

I

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje postup činnosti mesta Kežmarok pri vykonávaní
opatrení v období krízovej situácie na úseku zásobovania pitnou vodou a upravuje obsah a formu
uplatňovania požiadavky mesta pri zabezpečovaní dodávok pitnej vody pre fyzické a právnické osoby.
Tieto povinnosti vyplývajú mestu zo zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách,
kde konkrétne § 36 ods.9 písm. b) a c) tohto zákona je mestu uložená povinnosť VZN. Ďalšie
povinnosti v tejto oblasti vyplývajú pre mesto zo zákona č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii
a z vyhlášky č. 259/2005 Z.z.

II

Krízový štáb mesta na svojom zasadaní zo dňa 18.1. 2011 odporúča navrhované znenie VZN
predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.6/ 2011
o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej situácie na území mesta Kežmarok
podľa predloženého návrhu.

MESTO KEŽMAROK
Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011
o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v
období krízovej situácie na území mesta Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3, písm. g, zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe § 36 ods. 7 písmeno b)
a písmeno c) zákona č. 442/2002 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)
§1
Úvodné ustanovenie
1) Toto VZN ustanovuje postup a činnosti mesta Kežmarok pri vykonávaní opatrení hospodárskej
mobilizácie a v období krízovej situácie na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou a upravuje formu
a obsah uplatňovania požiadavky mesta pri zabezpečovaní dodávky pitnej vody pre obyvateľstvo,
fyzických a právnických osôb (FO a PO ) na území mesta.
2) Účelom tohto VZN je v mierovej situácii prijímať na úrovni mesta opatrenia, riadiť a koordinovať činnosť
v plnení úloh pri dodávke a zásobovaní obyvateľov pitnou vodou na prvé tri dni obdobia krízovej situácie.
§2
Základné pojmy
1) Krízová situácia – v zmysle čl.1 ods.4 ústavného zákona č.227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu je obdobie, počas ktorého je
bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústredné orgány za splnenia zákonných
podmienok tento stav vyhlasujú s cieľom riešiť tento stav.
2) Príprava na zásobovanie pitnou vodou na obdobie krízovej situácie – je plánovanie a
prijímanie preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov,
subjekty hospodárskej mobilizácie, ozbrojené bezpečnostné zložky , fyzické a právnické
osoby podnikateľov a ostatné zložky.
3) Núdzové zásobovanie pitnou vodou – prijatie plánovaných opatrení na dodávku balenej pitnej vody
pre obyvateľov v 1. deň krízovej situácie, alebo dovozu pitnej vody cisternami alebo inými
prepravnými prostriedkami a to pri:
- prerušení dodávok pitnej vody z verejného vodovodu
- nemožnosti dodávky pitnej vody verejným vodovodom, pri poruchách a haváriách
1) Vodný zdroj na núdzové zásobovanie pitnou vodou v období krízovej situácie určí subjekt
hospodárskej mobilizácie zabezpečujúci zásobovanie pitnou vodou Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
so sídlom v Poprade, (ďalej len dodávateľ).
§3
Núdzové zásobovanie pitnou vodou na území Mesta Kežmarok
1) Núdzové zásobovanie pitnou vodou pre obyvateľov organizuje a zabezpečuje mesto Kežmarok.
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2) Mesto Kežmarok organizačne zabezpečí zásobovanie pitnou vodou aj právnických a fyzických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na úseku potravinárskej výroby, verejného stravovania a
zdravotníckych zariadení pôsobiacich na území mesta a v prospech obyvateľstva.
3) Mesto Kežmarok zabezpečuje požiadavku núdzového zásobovania pitnou vodou prostredníctvom
dodávateľa vody. V prípade potreby mesto požiada o súčinnosť
Obvodný úrad v Kežmarku, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, alebo priamo u dodávateľa vody.
Požadované množstvá pitnej vody budú dodané na určené stanovištia výdajní pitnej vody:
a) alternatíva č.1:
- v cisternách s dostatočnou kapacitou pitnej vody alebo iných prepravníkoch na pitnú vodu
na prvé tri dni krízovej situácie,
b) alternatíva č.2:
- na 1. deň krízovej situácie mesto pre obyvateľov zmluvne zabezpečí dodávateľa pitnej vody
v baleniach á 5 l.(2,5l).
§4
Potreba pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov
1) Minimálna potreba pitnej vody pre núdzové zásobovanie pitnou vodou je 15 litrov na osobu/deň, v
mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu/deň a to najviac tri dni po sebe.
2) Pre prevádzku zdravotníckych zariadení (Nemocnica s poliklinikou) je núdzová potreba pitnej vody 30
litrov na lôžko a deň alebo vo výške minimálnej potreby určenej na uchovanie zdravotníckeho
zabezpečenia.
3) Celková núdzová potreba vody je určená súčtom núdzovej potreby vody pre obyvateľstvo a núdzovej
potreby vody pre všetky subjekty hospodárskej mobilizácie.
4) Mesto určí dostatočný počet výdajní pitnej vody, vymedzí ich ulicou najbližšej označenej stavby,
alebo miesta a spravidla ich určí podľa hustoty obyvateľstva tak, aby kapacita
výdajne bola najviac pre 1500 – 2000 osôb pri rozvoze pitnej vody cisternami a do 2000 osôb pri dodávke
balenej pitnej vody do určených výdajní.
5) Mesto určí do výdajní pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej vody od
dodávateľa a zabezpečia jej nerušený a pokojný výdaj.
6) Mesto taktiež určí osobu /predseda krízového štábu mesta, zástupca/, ktorá bude zodpovedná za
koordináciu s Obvodným úradom v Kežmarku pre zabezpečenie požiadavky potreby pitnej
vody a
osobu zodpovednú za koordináciu dodávok vody na území mesta s dodávateľom pitnej vody.
§5
Dokumentácia mesta na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou obyvateľov
1) Mesto na základe analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík dodávky pitnej vody pre
obyvateľov verejným vodovodom vypracuje „Plán výdaja núdzového zásobovania pitnou vodou
pre obdobie krízovej situácie“ ktorý musí obsahovať všetky náležitosti potrebné pre splnenie
úloh núdzového zásobovania obyvateľov pitnou vodou.

-32) Tento dokument obsahuje:
a) Prílohu č. 1 - Plán núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou pre obdobie krízovej
situácie
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b) Prílohu č. 2 – Prehľad minimálnej potreby pitnej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva v meste
Kežmarok na prvé tri dni núdzového stavu
c) Prílohu č. 3 - Prehľad o výdajniach pitnej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva v meste
Kežmarok
d) Prílohu č. 4 - Prehľad o vydanej pitnej vode
3) Dokumentáciu výdajne pitnej vody bude tvoriť aktuálny zoznam odberateľov pitnej vody a
harmonogram výdaja v jednotlivých výdajniach pitnej vody.
4) Dokumentácia pre núdzové zásobovanie pitnou vodou bude vedená v prílohovej časti . Vedenie
evidencie o výdaji pitnej vody v meste podľa príloh je náhradný spôsob vedenia evidencie pre prípad,
že v období krízovej situácie nie je možné používať výpočtovú techniku.
§6
Záverečné ustanovenia
1) Štatutárny zástupca mesta do 30 dní po nadobudnutí účinnosti VZN menuje zodpovedné osoby za
výdaj pitnej vody z radov občanov a zamestnancov mesta.
2.) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.6/2011 o zásobovaní vodou v krízových situáciách
schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku uznesením číslo :............. dňa .............2011.
3.) Toto VZN nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli
mesta.

V Kežmarku 19.1.2011
Ing. Igor Šajtlava
Primátor mesta
Návrh VZN č.6 /2011 zverejnený dňa 19.1. 2011
Návrh VZN č. ...... zvesený dňa ............
VZN č. ......../2011 vyhlásené dňa.........
VZN č......../2011 zvesené dňa :.........

Prednosta MsÚ
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K bodu programu
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Názov materiálu

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu
rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2011 – 2013.
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- Návrh na uznesenie

Predkladá
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Dôvodová správa
Návrh rozpočtu bol pripravený na základe Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta
Kežmarok. Pri vypracovaní návrhu rozpočtu boli dodržané ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmu územnej samospráve, nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmu územnej samospráve, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, všetko v znení neskorších predpisov. Návrh
rozpočtu rešpektuje aj ďalšie právne normy regulujúce činnosť samosprávy.
Bežný aj kapitálový rozpočet na rok 2011 je navrhnutý ako schodkový. Schodok bežného
rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami – povoleným presunom nevyčerpaných dotácií
zo štátneho rozpočtu, tento postup je v súlade s § 10, ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Schodok kapitálového rozpočtu je
krytý finančnými operáciami, pričom z rezervného fondu mesta navrhujeme použiť sumu 816 498 eur,
pri zapracovaní všetkých pripomienok predložených do 25.1. 2011 sa táto suma zvýši na 965 850 eur.
V rokoch 2012 a 2013 je navrhnutý prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.
Celkový rozpočet je vo všetkých rokoch 2011-2013 navrhnutý ako vyrovnaný.
Návrhy rozpočtov na roky 2012-2013 sú orientačné, Mestské zastupiteľstvo ich neschvaľuje,
ale berie na vedomie. Cieľom týchto rozpočtov je stanovenie predpokladaného trendu vývoja príjmov
a výdavkov.
Všetky zmeny návrhu rozpočtu (vrátane zmien navrhnutých mestským úradom) sú z dôvodu
prehľadnosti predložené ako pripomienky k návrhu rozpočtu. Od dátumu zverejnenia rozpočtu došlo
k niektorým zmenám, na ktoré zareagoval mestský úrad pripomienkami k predloženému rozpočtu.
Najväčšou zmenou bola zmena spôsobu financovania školských zariadení.
Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že plánované príjmy z podielu na výnose dane z príjmov
fyzických osôb na rok 2011 sú nižšie ako v roku 2008. Tento príjem je pritom hlavným zdrojom miest
a obcí. Aj to bolo príčinou, prečo muselo dôjsť k dôkladnému prehodnoteniu rozpočtových
požiadaviek, ktoré ekonomickému oddeleniu MsÚ doručili komisie Mestské zastupiteľstva, vedúci
oddelení MsÚ, náčelník MsP a riaditelia príspevkových organizácií. Po zhrnutí všetkých rozpočtových
požiadaviek tieto prevyšovali možnosti rozpočtu Mesta Kežmarok o takmer 2 milióny eur. Keďže ani
krátenie rozpočtových požiadaviek by nezabezpečilo vyrovnanosť rozpočtu, v niektorých prípadoch
sme museli pristúpiť k tomu, že rozpočtovú požiadavku sme vôbec nezapracovali do návrhu rozpočtu.
Týkalo sa to hlavne požiadaviek na kapitálové výdavky.
V súvislosti s tým, že pred schválením rozpočtu musí byť schválené aj čerpanie úverov,
doplnené je aj uznesenie o čerpaní úveru na bytový dom Lanškounská 1B, 1C, 1D.
Doplnené je aj uznesenie o použití rezervného fondu, ktoré musí byť uvedené samostatne.
Uznesenie je už pripravené so zapracovaním pripomienok č. 6 a 7. Ak by neboli schválené, uznesenie
by bolo potrebné prepracovať.

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH:
1) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť rozpočet Mesta Kežmarok pre rok 2011 podľa
predloženého návrhu so zapracovaním pripomienok č. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
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2) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku zobrať na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kežmarok pre roky
2012-2013 podľa predloženého návrhu.

Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb:
Komisia k predloženému návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2011-2013 nemá žiadne
pripomienky.

Stanovisko komisie školstva:
Komisia školstva odporúča MsZ schváliť pripomienku k návrhu rozpočtu pre školy a školské
zariadenia na rok 2011 tak, ako bola oddelením školstva navrhnutá.

Stanovisko komisie mládeže a športu:
(Pripomienka k návrhu rozpočtu je spracovaná oddelením školstva ako pripomienka č. 5.)

Stanovisko komisie kultúry a spoločenského života:
Komisia dáva pripomienku k navrhovanému rozpočtu na rok 2011 pre kultúru a spoločenský
život v Kežmarku a to k prvku 11.2.2: Vianočné programy a privítanie Nového roka. Z pôvodnej
navrhovanej sumy 4 000,- €, navrhuje upraviť na 2 000,- €. A 2 000, € navrhuje pridať k prvku 11.4:
Podpora kultúrnych klubov. Pôvodnú navrhovanú sumu 9 000,- € navrhuje upraviť na 11 000,- €.
(Pripomienka k návrhu rozpočtu je spracovaná ako pripomienka č. 4.)

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej:
Komisia sociálna a bytová v Kežmarku po prerokovaní
a) odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať návrh rozpočtu mesta na rok 2011 s výhľadom
roky 2012 – 2013
b) odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytov na ul. Gen. Štefánika 14
v Kežmarku pre Marcelu Janovskú, trvale bytom Kežmarok, Lanškrounská 14 a Beátu
Bekešovú, trvale bytom Mesto Kežmarok

Stanovisko komisie zdravotníctva:
1. ZK navrhuje bližšie špecifikovať použitie zdrojov pri stredisku zdravotníckych služieb aj pri
plánovaných zdrojoch na roky 2012, 2013 vzhľadom na výšku 95 620 € plánovaných bežných
výdavkov na rok 2011 /podprogram 15.2/
2. ZK navrhuje vypracovať analýzu potrieb zdravotnej starostlivosti v meste na roky 2011 –
2020 s výhľadom do r. 2030 s finančnou podporou 2000 € ročne.
3. ZK navrhuje v spolupráci s nemocnicou, VÚC, SLS, SLK a ASL zabezpečiť aktuálnu
informovanosť o dostupnosti zdravotníckych služieb pre občanov v meste, či už formou webu,
pripadne telefonicky – s finančnou podporou 2000 € ročne.
4. ZK berie na vedomie Návrh rozpočtu na rok 2011 bez závažných pripomienok.
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Stanovisko komisie na ochranu verejného poriadku:
Komisia na ochranu verejného poriadku vyjadruje svoj súhlas s prijatím rozpočtu v podobe,
ako je navrhovaný a ako bol predložený na rokovanie a pripomienkovanie. Berie na vedomie
pripomienky náčelníka MsP Ing. Slotu a p. Brutovského a v priebehu roku 2011 sa ich v rámci
možností bude snažiť riešiť, tak aby nedošlo k ohrozeniu pri zabezpečovaní základných cieľov a úloh
v programe- Bezpečnosť, ani k prekročeniu rozpočtu.

Návrh na uznesenie:
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje prijatie úveru vo výške približne
800 000 eur na financovanie výstavby nájomného bytového domu Lanškounská
1B, 1C, 1D v Kežmarku, s predpokladaným začiatkom výstavby v roku 2012.
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozpočet Mesta Kežmarok na rok
2011 podľa predloženého návrhu so zapracovaním pripomienok č.
................................
3) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta
Kežmarok na roky 2012 - 2013 podľa predloženého návrhu.
4) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu vo
výške 965 850 eur na financovanie nasledovných kapitálových výdavkov:
Prvok 1.2.2
Prvok 3.4.3
Prvok 5.1.1
Prvok 5.1.2
Podprog 5.2
Projekt 6.2.3
Projekt 6.4.2
Prvok 7.1.1
Prvok 7.1.2
Prvok 9.2.2
Prvok 9.3.1
Prvok 9.4.1
Podprog 9.10
Prvok 10.4.5
Projekt 11.3.3
Podprog 12.7
Podprog 14.1

Územné plánovanie
Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta
Hliadkovanie
Kamerový systém
Civilná ochrana
Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ. zberu
Zlepšenie kvality ovzdušia
Výstavba a rekonštrukcia ciest
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov
ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD
Centrum voľného času
Základná umelecká škola Antona Cígera
Účelovo viazané prostriedky pre školstvo
Kultúrno-športový areál
Rekonštrukcia domu Hlavné nám 64 na knižnicu
Cintorínske služby
Výstavba nájomných bytov
SPOLU

36 500
35 000
0
3 000
20 000
68 406
47 671
190 000
53 000
8 400
185 500
10 700
159 883
130 000
5 000
30 000
83 711
1 066 771

Pripomienky k návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok
na roky 2011 - 2013
Pripomienka č. 1:
Navrhovateľ: Ekonomické oddelenie MsÚ
Bežné výdavky v € - rok 2011:
Názov položky

Kód
položky

15.1

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

15 843

Dotácie pre zdravotníctvo

6 870
6 870

SPOLU

22 713

Kapitálové výdavky v € - rok 2011:
Názov položky

Kód
položky

15.1

Dotácie pre zdravotníctvo

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

6 870

SPOLU

-6 870
-6 870

Odôvodnenie:
Zmena klasifikácie výdavkov - pôvodne uvažovaná suma vo výške 6 870 eur mala byť určená na
prefinancovanie technického zhodnotenia, po podrobnejšom preskúmaní však pôjde prefinancovanie
opráv (opravy sociálnych zariadení v nemocnici).
Vyhodnotenie pripomienky komisiou financií, správy mestského majetku a LH:
Odporúča schváliť.
Vyhodnotenie pripomienky MsÚ Kežmarok:
Odporúča schváliť.

0

Pripomienka č. 2:
Navrhovateľ: Oddelenie územného plánu, živ. prostredia a stavebného poriadku
MsÚ v spolupráci so sociálnym oddelením MsÚ
Bežné výdavky v € - rok 2011:
Názov položky

Kód
položky

13.7

Aktivačná činnosť a malé obecné služby

6.4.3

Aktivačná činnosť a malé obecné služby

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

22 500
0

SPOLU

-22 500
22 500
0

0
22 500

Pripomienka k cieľu a merateľnému ukazovateľu:
Pôvodne navrhovaný zámer: Uchádzači o zamestnanie (UoZ) s pracovnými návykmi
Upravený návrh zámeru: Uchádzači o zamestnanie (UoZ) pomáhajú čistiť mesto
Pôvodná zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí
Upravená zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, živ. prostredia a stavebn. poriadku
Pôvodne navrhovaný cieľ: Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov pre záujemcov
Upravený návrh cieľa: Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejn. priestranstiev
Pôvodne navrhovaný merateľný ukazovateľ: Priemerný mesačný počet nezamestnaných na
aktivačnej činnosti a malých obecných službách v danom roku
Upravený návrh merateľného ukazovateľa: Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú
pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev
Odôvodnenie:
Presun položky rozpočtu Aktivačná činnosť a malé obecné služby pod zodpovednosť oddelenia
oddelenie územného plánu, živ. prostredia a stavebného poriadku. Súčasne sa mierne upravuje aj
zámer, cieľ a merateľný ukazovateľ. Hodnota merateľného ukazovateľa však ostáva nezmenená.
Vyhodnotenie pripomienky komisiou financií, správy mestského majetku a LH:
Odporúča schváliť.
Vyhodnotenie pripomienky MsÚ Kežmarok:
Odporúča schváliť.

Pripomienka č. 3:
Navrhovateľ: Ladislav Melikant, poverený výkonom prednostu MsÚ
Bežné výdavky v € - rok 2011:
Názov položky

Kód
položky

16

Administratíva - v tom mzdy, odvody, poistné, soc. fond, stravné

16

Administratíva - v tom mzdy, odvody, poistné, soc. fond

16

Administratíva - v tom stravné

SPOLU

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

826 600 -826 600
0 772 600
0
54 000
0

0
772 600
54 000

Odôvodnenie:
Oddelenie stravného od výdavkov na mzdy a odvodové zaťaženie, celková suma ostáva nezmenená.
Vyhodnotenie pripomienky komisiou financií, správy mestského majetku a LH:
Odporúča schváliť.
Vyhodnotenie pripomienky MsÚ Kežmarok:
Odporúča schváliť.

Pripomienka č. 4:
Navrhovateľ: Komisia kultúry a spoločenského života
Bežné výdavky v € - rok 2011:
Názov položky

Kód
položky

11.2.2

Vianočné programy a privítanie Nového roka

11.4

Podpora kultúrnych klubov

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

4 000
9 000

-2 000
2 000
0

SPOLU

2 000
11 000

Odôvodnenie:
Ide len o presun fin. prostriedkov medzi položkami.
Vyhodnotenie pripomienky komisiou financií, správy mestského majetku a LH:
Neodporúča schváliť.
Vyhodnotenie pripomienky MsÚ Kežmarok:
Neodporúča schváliť, presunom by sa prakticky úplne zrušili oslavy privítania Nového roka, suma
4 000 eur je už znížená z pôvodnej rozpočtovej požiadavky 9 200 eur.

Pripomienka č. 5:
Navrhovateľ: Oddelenie školstva MsÚ
Bežné výdavky v € - rok 2011:
Názov položky

Kód
položky

10.3

Mestský športový klub OZ

10.5.4

Tatranská lyžiarska liga (TLL)

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

115 000
0

-200
200
0

SPOLU

114 800
200

Pripomienka k cieľu a merateľnému ukazovateľu:
Pôvodne navrhovaný cieľ: Prvok nebol v návrhu rozpočtu
Upravený návrh cieľa: Podporiť reprezentáciu mesta v zjazdovom lyžovaní detí
Pôvodne navrhovaný merateľný ukazovateľ: Upravený návrh merateľného ukazovateľa: Počet účastníkov TLL za mesto Kežmarok
pôvodná

Upravená hodnota merateľného ukazovateľa:

úprava

0

upravená

18

Odôvodnenie:
Z navrhovanej čiastky prvku 10.5.4 budú uhrádzané náklady na dopravu detí na 3 kolá TLL (všetky
kolá budú mimo Kežmarku).
V minulých rokoch boli tieto náklady uhrádzané v rámci projektu z Grantového systému na podporu
športu prostredníctvom VZN č.11/2009.
Uvedená pripomienka bola podporená Komisiou mládeže a športu na jej zasadnutí dňa 12.01.2011.
Vyhodnotenie pripomienky komisiou financií, správy mestského majetku a LH:
Odporúča schváliť.
Vyhodnotenie pripomienky MsÚ Kežmarok:
Odporúča schváliť.

18

Pripomienka č. 6:
Navrhovateľ: MsP Kežmarok v spolupráci s ekonomickým oddelením MsÚ
Príjmy finančných operácií v € - rok 2011:
Názov položky
Prevod z rezervného fondu

Pôvodný

Požadovaná

návrh

úprava /+ -/

816 498

3 000
3 000

SPOLU

Upravený
návrh

819 498

Kapitálové výdavky v € - rok 2011:
Názov položky

Kód
položky

5.1.2

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

0

Kamerový systém

3 000
3 000

SPOLU

3 000

Pripomienka k cieľu a merateľnému ukazovateľu:
pôvodná

Upravená hodnota merateľného ukazovateľa:
(Percento monitorovaných ulíc zo všetkých)

úprava

22

upravená

8

Odôvodnenie: Na základe Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality
je možné poskytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu
zabezpečených aspoň 20% finančných prostriedkov. Tieto finančné prostriedky vieme kryť
z rezervy mesta vyčlenenej na spolufinancovanie projektov.
Vyhodnotenie pripomienky komisiou financií, správy mestského majetku a LH:
Odporúča schváliť.
Vyhodnotenie pripomienky MsÚ Kežmarok:
Odporúča schváliť.

30

Pripomienka č. 7:
Navrhovateľ: Oddelenie školstva v súčinnosti s ekon. oddelením MsÚ
Bežné príjmy v € - rok 2011:
Ekon.

Názov položky

klas.
111003 Podiel z výnosu dane zo závislej činnosti

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

4 121 288

SPOLU

348 252 4 469 540
348 252

Vlastné príjmy rozpočtových org. v € - rok 2011:
Názov položky
Centrum voľného času
ŠSZČ pri ZŠ Hradná

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

7 416
4 720

SPOLU

1 200
-530
670

8 616
4 190

Bežné výdavky v € - rok 2011:
Kód

Názov položky

položky
9.2.2

ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD

z toho:

ZŠ, Hradné námestie 38
ŠKD, Hradné námestie 38
ŠJ, Hradné námestie 38

9.2.1

ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD

z toho:

ZŠ, Dr. Fischera 2
ŠKD, Dr. Fischera 2
ŠJ, Dr. Fischera 2

9.2.3

ZŠ Nižná brána 8 s jedálňou a ŠKD

z toho:

ZŠ Nižná brána 8
ŠKD Nižná brána 8
ŠJ Nižná brána 8

9.2.4

ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

9.1.1

MŠ Možiarska s jedálňou

9.1.2

MŠ Cintorínska s jedálňou

9.1.3

MŠ K. Kuzmányho s jedálňou

9.1.4

MŠ Severná s jedálňou

9.1.5

SMŠ Kušnierska s jedálňou

9.1.6

MŠ pri DDS s jedálňou

9.1.7

MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

9.3.1

Centrum voľného času

9.3.2

ŠSZČ pri ZŠ Hradné námestie 38

9.3.3

ŠSZČ pri ZŠ Nižná brána 8

9.3.4

ŠSZČ pri ZŠ Sv. Kríža

9.4.1

Základná umelecká škola Antona Cígera

9.4.2

Základná umelecká škola ul. Dr. Fischera

9.10

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

SPOLU

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

662 691
629 327
31 040
2 324
1 188 488
1 051 484
34 821
102 183
854 100
757 195
36 953
59 952
38 872
168 413
180 061
305 214
136 331
42 395
63 592
97 872
130 883
15 645
12 198
5 525
282 820
211 078
78 866

6 772
669 463
6 500
635 827
272
31 312
0
2 324
54 139 1 242 627
53 171 1 104 655
268
35 089
700
102 883
851
854 951
0
757 195
323
37 276
528
60 480
-7 954
30 918
1 687
170 100
1 628
181 689
2 684
307 898
1 387
137 718
12 216
54 611
18 225
81 817
1 988
99 860
63 127
194 010
60 671
76 316
54 829
67 027
30 322
35 847
2 656
285 476
1 992
213 070
12 091
90 957
319 311

Kapitálové výdavky v € - rok 2011:
Kód

Názov položky

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

položky
9.3.1

Centrum voľného času

9.4.1

Základná umelecká škola Antona Cígera

9.10

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

2 263
0
47 942

SPOLU

82 316
10 700
142 618
235 634

84 579
10 700
190 560

Príjmy finančných operácií v € - rok 2011:
Názov položky
Prevod z rezervného fondu*
Prevod nevyčerpaných dotácií zo ŠR - školstvo

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

819 498
0

SPOLU

146 352
59 671
206 023

965 850
59 671

* pôvodný návrh obsahuje už aj zapracovanie pripomienky č. 6

Ciele a merateľné ukazovatele jednotlivých podprogramov a prvkov rozpočtu ostávajú

nezmenené.
Odôvodnenie:
K zmene vlastných príjmov došlo v dôsledku ich upresnenia.
K zmene bežných výdavkov došlo v dôsledku zmien koeficientov a zmene výšky hodnoty bodu na
žiaka.
ZŠ Dr.D Fischera (53 171,16 €) a ZŠ Hradné nám.(6 500 €) presúva nevyužité
finančné prostriedky z r. 2010 do roku 2011.
CVČ ušetrené FP (82 316,45 €) z bežných výdavkov z r. 2010 presúva do KV a taktiež aj
ZUŠ A.Cígera presúva bežné výdavky (10 700 €) na KV.
Vyhodnotenie pripomienky komisiou financií, správy mestského majetku a LH:
Odporúča schváliť.
Vyhodnotenie pripomienky MsÚ Kežmarok:
Odporúča schváliť.

Pripomienka č. 8:
Navrhovateľ: Ekonomické oddelenie MsÚ
Bežné príjmy v € - rok 2011:
Ekon.

Názov položky

klas.
221004 Ostatné poplatky - Stavebný úrad
312007 Stavebný úrad - príjem od miest a obcí

SPOLU

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

11 800
23 000

-9 800
9 800
0

Odôvodnenie:
Počas spracovania ročnej účtovnej závierky sme boli usmernení nasledovne:
Poplatky, ktoré spoločný stavebný úrad vyberá za rozhodnutia vydané inou obcou ako je Mesto
Kežmarok, majú pre Mesto Kežmarok charakter príspevku od obce, ktorá rozhodnutie vydala.
Toto usmernenie navrhujeme zapracovať aj do rozpočtu roka 2011.
Vyhodnotenie pripomienky MsÚ Kežmarok:
Odporúča schváliť.

2 000
32 800

Pripomienka č. 9:
Navrhovateľ: Ekonomické oddelenie MsÚ
Bežné výdavky v € - rok 2011:
Názov položky

Kód
položky

5.8

Pôvodný

Požadovaná

návrh

úprava /+ -/

0

Odstraňovanie škôd spôsobených povodňou

Upravený
návrh

202 746
202 746

SPOLU

202 746

Príjmy finančných operácií v € - rok 2011:
Názov položky

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

0

Prevod nevyčerp. dotácií zo ŠR - povodňové škody

202 746
202 746

SPOLU

202 746

Odôvodnenie:
Na konci decembra 2010 získalo mesto zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na čiastočné
prefinancovanie škôd spôsobených povodňou. Finančné prostriedky, ktoré sa nezúčtovali
s výdavkami roku 2010, je možné použiť do konca marca 2011.
Vyhodnotenie pripomienky MsÚ Kežmarok:
Odporúča schváliť.

Pripomienka č. 10:
Navrhovateľ: Oddelenie školstva v súčinnosti s ekon. oddelením MsÚ
Kapitálové príjmy - rok 2011:
Názov položky

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

0

Dotácia ZŠ Nižná brána

SPOLU

274 057
274 057

274 057

Bežné výdavky v € - rok 2011:
Názov položky

Kód
položky

9.2.3

ZŠ, Nižná brána 8 s jedálňou a ŠKD

SPOLU

Pôvodný

Požadovaná

návrh

úprava /+ -/

0

274 057
274 057

Upravený
návrh

274 057

Odôvodnenie:
Rekonštrukcia ZŠ, Nižná brána 8, bola síce ukončená v decembri 2010, časť výdavkov sa však
bude hradiť až v roku 2011. Krytie výdavkov bude z prostriedkov štátneho rozpočtu (grantu EÚ).
Vyhodnotenie pripomienky MsÚ Kežmarok:
Odporúča schváliť.

Pripomienka č. 11:
Navrhovateľ: Oddelenie školstva v súčinnosti s ekon. oddelením MsÚ
Kapitálové výdavky v € - rok 2011:
Kód

Názov položky

Pôvodný

Požadovaná

návrh

úprava /+ -/

položky
9.3.1

Centrum voľného času*

84 579

SPOLU

100 921
100 921

Upravený
návrh

185 500

* pôvodný návrh obsahuje už aj zapracovanie pripomienky č. 7

Príjmy finančných operácií v € - rok 2011:
Názov položky
Prevod z rezervného fondu*

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

965 850

SPOLU

100 921 1 066 771
100 921

* pôvodný návrh obsahuje už aj zapracovanie pripomienok č. 6 a 7

Odôvodnenie:
Mesto má záujem odkúpiť budovu Centra voľného času. Časť finančných prostriedkov sa podarilo
Centru voľného času ušetriť v minulom období, čím sa doplnil rezervný fond o 84 579 eur, ktorý
môžeme teraz využiť. Okrem toho je od roku 2005 v rezervnom fonde blokovaná na tento účel suma
11 618 eur. Zvyšnú sumu vo výške 89 303 eur navrhujeme použiť z rezervy na obnovu lesom za
podmienky jej vrátenia z prostriedkov určených pre Centrum voľného času do 3 rokov.
Vyhodnotenie pripomienky MsÚ Kežmarok:
Odporúča schváliť.
Technické pripomienky - bez nutnosti schvaľovania (opravy komentárov, textov a pod.):
A) Projekt 10.2.1: Obnova historickej zástavy - oprava textu v cieli a komentári - správne má byť
uvedené "historickej zástavy streleckého spolku z 19. stor."
B) Prvok 10.4.3: Zimný štadión: Úprava komentára - Toho času sú na ZŠ zamestnaní 4 zamestnanci,
od septembra (po predpokladanom opätovnom spustení štadióna) sa uvažuje zvýšenie na 11
zamestnancov a 4 dohodárov.
C) Podprogram 15.2.: Stredisko zdravotníckych služieb: Upresnenie komentára - V sume 95 620 eur
je zahrnutá správa, poistenie, revízie, údržba, opravy, náklady na neobsadené priestory, vybudovanie
bezbariérového hygienického nezávadného vstupu do polikliniky (plošina pre telesne postihnutých
a posuvné vchodové dvere v celkovej hodnote cca 20 000 eur), v ďalších rokoch uvažujeme s opravou
alebo rekonštrukciou elektrorozvodov, rozvodov vody, kanalizácie, zateplením a vymaľovaním fasády.

Pripomienky spracoval 25.1. 2011 Ing. Miroslav Karpiš
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Názov materiálu

Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád
škôl

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá ( meno)

Ing. Renáta Kroková
renata.krokova@kezmarok.sk

Materiál prerokovaný

V komisii školstva dňa 14.01.2011

Počet strán

2

Podpis

Dôvodová správa
Na základe výsledkov komunálych volieb z 27.11.2010 a v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z.,
§25, ods.5 Mesto Kežmarok - zriaďovateľ navrhuje odvolať z rád škôl týchto zástupcov
zriaďovateľa a zároveň delegovať nových zástupcov zriaďovateľa :
Škola, školské zariadenie

odvoláva

deleguje

ZŠ, Hradné nám.38,
Kežmarok

Ing. František Grochola
Ing. Ľubomír Madeja

p.Adriana Saturyová

ZŠ, Dr.Daniela Fischera 2,
Kežmarok

PhDr. Marta Sabolová
p. Daniela Anovčinová

MUDr.Mgr.Jana
Víznerová
MUDr. Ján Hencel

MŠ, Možiarska 1,
Kežmarok

MUDr. Beáta Šoltýsová

Ing. Eleonóra Levická

MŠ, Kuzmányho 41,
Kežmarok

Ing. František Grochola
p. Emil Hoffmann

Ing.arch. Jozef Figlár
p. Katarína Šišková

MŠ, Cintorínska 3,
Kežmarok

Ing. Andrej Višňovský

PhDr. Eleonóra Baráthová

MŠ, Severná 5,
Kežmarok

MUDr. Jaroslav Novotný

Ing. Milan Zubal

Návrh na uznesenie :
MsZ v Kežmarku
a) odvoláva z Rady školy :
ZŠ, Hradné nám.38,Kežmarok Ing. Františka Grocholu a Ing. Ľubomíra Madeju,
ZŠ, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok PhDr. Martu Sabolovú a p. Danielu Anovčinovú,
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok MUDr. Beátu Šoltýsovú,
MŠ, Kuzmányho 41,Kežmarok Ing. Františka Grocholu a p. Emila Hoffmanna,
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok Ing. Andreja Višňovského,
MŠ, Severná 5, Kežmarok MUDr. Jaroslava Novotného,
b) schvaľuje do Rady školy :
ZŠ, Hradné nám.38, Kežmarok p. Adrianu Saturyovú,
ZŠ, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok MUDr. Janu Víznerovú a MUDr. Jána Hencela,
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok Ing. Eleonóru Levickú,
MŠ, Kuzmányho 41,Kežmarok Ing.arch. Jozefa Figlára a p. Katarínu Šiškovú,
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok PhDr. Eleonóru Baráthovú,
MŠ, Severná 5, Kežmarok Ing. Milana Zubala.
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Názov materiálu

Návrh rozdelenia dotácií pre ostatné športové kluby mesta
Kežmarok mimo MŠK na rok 2011 podľa VZN č.1/2010

Materiál obsahuje:
1. Dôvodovú správu
2. Návrh na uznesenie

Predkladá

Ing.Renáta Kroková-vedúca Oddelenia školstva

Materiál prerokovaný

v Komisii mládeže a športu dňa 19.01.2011

Počet strán

3

Podpis

Návrh rozdelenia dotácií pre ostatné športové kluby mesta
Kežmarok mimo MŠK na rok 2011 podľa VZN č.1/2010
V súlade s VZN č.1/2010 podali 4 športové kluby(ďalej ŠK) mesta Kežmarok
k predpísanému termínu 30.09.2010 žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2011 podľa
VZN č.1/2010.
Úplnú žiadosť s povinnými dokladmi predložili 3 ŠK. TJ Štart Kežmarok nebola schopná
dodať povinné prílohy, takže pre rok 2011 nesplnila kritériá uvedeného VZN.
Oddelenie školstva následne vykonalo bodové hodnotenie troch žiadostí a predložilo
Komisii mládeže a športu návrh rozdelenia dotácií pre tieto ŠK.
Návrh rozdelenia dotácií bol prerokovaný v Komisii mládeže a športu na jej mimoriadnom
zasadnutí dňa 19.01.2011, ktorá odporučila prerokovať ho na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Kežmarku.
Návrh rozdelenia dotácií je uvedený v prílohe.

Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre ostatné športové
kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta na rok 2011 v súlade s VZN č.1/2010 podľa návrhu.

Mesto Kežmarok
Oddelenie školstva MsÚ Kežmarok
Návrh rozdelenia dotácií pre ostatné športové kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta na rok 2011 podľa VZN č.1/2010

Por.č.
1.
2.
3.
4.

5.

ŠK
SK Severka Kežmarok
AK Elán pri ZSŠOaS Kežmarok
ŠK IAMES Kežmarok
TJ Štart Kežmarok
Spolu:
MFK Kežmarok

Počet získaných bodov
326
564
320
0
1 210
- -

Návrh dotácie
(€)
1 078,–
1 864,–
1 058,–
0
4 000,–
6 000,–

80% dotácie
(€)
862,40
1 491,20
846,40
0
3 200,–
4 800,–

Poznámky: Žiadosť o dotáciu podala aj TJ Štart Kežmarok, ale nebola schopná dodať povinné prílohy k žiadosti.
Na rok 2011 bolo uznesením MsZ č.
zo dňa 03.02.2011 pre uvedené VZN schválených 4 000,– €.
Hodnota jedného bodu je teda 4 000 € : 1 210 = 3,3058 €
Tým istým uznesením MsZ bola schválená aj horeuvedená dotácia pre MFK Kežmarok.

V Kežmarku dňa 03.02.2011

Spracoval: Ing.Stanislav Škára

20% dotácie
(€)
215,60
372,80
211,60
0
800,–
1 200,–
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Primátor mesta
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Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov
spoločností založených (zriadených) mestom Kežmarok

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá ( meno)

Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta

Materiál prerokovaný

s konateľmi organizácií, na gremiálnej porade vedúcich
pracovníkov mesta
2

Počet strán
Podpis

Dôvodová správa:
V súlade s komunálnymi voľbami v meste Kežmarok, so zakladateľskými zmluvami a
v zmysle ustanovenia § 10, ods. 4, písm. n zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov, doporučujeme schváliť nasledovné zmeny v Dozorných
radách spoločností Kežmarok Invest s.r.o., Technické služby s.r.o., Spravbytherm s.r.o.

Mesto Kežmarok má v súčasností nasledujúce zastúpenie v Dozorných radách spoločností
založených (zriadených) mestom:

Dozorná rada Kežmarok Invest s.r.o
• Ing. arch. Jozef Figlár
• Ing. Ľubomír Madeja
• Katarína Šišková
Dozorná rada Technické služby s.r.o.
•
•
•
•

Ing. Ján Bešenej
Ing. Ladislav Faix
Ing. Andrej Višňovský
Ing. Viera Hajovská

Dozorná rada Spravbytherm, s.r.o.
•
•
•
•
•

Ing. Pavol Krigovský
Alena Košová
Daniela Anovčinová
Ing. Agáta Perignáthová
Ing. Miroslav Karpiš

Návrh na zmenu členov zastúpených v Dozorných radách spoločností založených
(zriadených) mestom:

Dozorná rada Kežmarok Invest s.r.o
• Ing. arch. Jozef Figlár
• Katarína Šišková
• Ing. Jozef Debre

Dozorná rada Technické služby s.r.o.
•
•
•
•
•

Milan Nevlazla
Mgr. Boris Švirloch
Ing. Ladislav Faix
Ladislav Jendrejčák
Ján Holova

Dozorná rada Spravbytherm, s.r.o.
•
•
•
•
•

Ing. Milan Zubal
Adriana Saturyová
Alena Košová
Ing. Agáta Perignáthová
Ing. Miroslav Karpiš

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) odvoláva
- z dozornej rady Kežmarok Invest s.r.o.

- Ing. Ľubomíra Madeju

- z dozornej rady Technické služby s.r.o.

- Ing. Jána Bešeneja
- Ing. Andreja Višnovského
- Ing. Vieru Hajovskú

- z dozornej rady Spravbytherm s.r.o.

- Ing. Pavla Krigovského
- Danielu Anovčinovú

b) volí
- do dozornej rady Kežmarok Invest s.r.o.

- Ing. Jozefa Debreho

- do dozornej rady Technické služby s.r.o.

- Milana Nevlazlu
- Mgr. Borisa Švirlocha
- Ladislava Jendrejčáka
- Jána Holovu

- do dozornej rady Spravbytherm s.r.o.

- Ing. Milana Zubala
- Adrianu Saturyovú

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti
Technické služby, s.r.o. Kežmarok
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Názov materiálu

Návrh Dodatku č. 7, ktorým sa mení a dopĺňa
Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti
Technické služby, s.r.o. Kežmarok

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá

Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta

Materiál prerokovaný

Počet strán
Podpis

4

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku dňa 27.12.2010 boli schválení do
funkcie konateľov obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok Ing. Jozef Krok a Ing.
Jiří Ruml. Keďže tieto skutočnosti boli predmetom zápisu do obchodného registra je potrebné
v tejto súvislosti zároveň vykonať aj zmeny Zakladateľskej listiny.
V návrhu, ktorý je predložený na rokovanie, sú zapracované aj ďalšie aktuálne zmeny rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti o dve nové činnosti, prepočet základného imania
spoločnosti zo slovenských korún na eurá a zmeny týkajúce sa členstva v dozornej rade spoločnosti.
Podľa článku VI Dodatku č. 6 Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické
služby, s.r.o. Kežmarok „Valné zhromaždenie spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok
rozhoduje o zmene Zakladateľskej listiny len po predchádzajúcom schválení Mestským
zastupiteľstvom v Kežmarku“.
Následne po schválení predloženého Dodatku č. 7 bude vypracované úplné znenie
Zakladateľskej listiny so zapracovaním všetkých doposiaľ schválených dodatkov.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
Dodatok č. 7 Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok
podľa predloženého návrhu

MESTO KEŽMAROK

Dodatok č. 7 Zakladateľskej listiny
obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok
Mesto Kežmarok ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o.
Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel Sro., vl.č. 2695/P, zastúpené Ing. Igorom Šajtlavom, primátorom mesta Kežmarok
vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia, dňa 03.02.2011 rozhodlo o zmenách
Zakladateľskej listiny takto:
A/ Mení článok V. Predmet činnosti spoločnosti nasledovne:
Predmet činnosti spoločnosti je:
a) výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných
priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného
značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií
b) plnenie a predaj sifónových a šľahačkových bômb a bombičiek
c) správa a údržba verejného osvetlenia
d) správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných
plôch, lepenie plagátov
e) správa, údržba a výstavba verejnej zelene
f) mechanizované a ručné čistenie miestnych a štátnych komunikácií a verejných
priestranstiev
g) veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností, /komodity potraviny, ovocie,
zelenina, stavebný materiál, nádoby a kontajnery na separovaný a neseparovaný zber
odpadu/
h) vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok vrátane zemných a asanačných prác
i) práce mechanizované v poľnohospodárstve
j) správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb
k) pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých
l) plnenie tlakových nádob na plyn, plnenie plynových zariadení v rozsahu zariadení na:
plnenie kovových tlakových nádob; plnenie kovových tlakových nádob do 10 Nm3/hod.
vrátane
m) kamenárske práce
n) podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými
o) podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
p) sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
q) oprava vyhradených technických zariadení elektrických
r) montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
B/ Mení článok VII. nasledovne:
Vypúšťa sa:
Základné imanie spoločnosti činí 200 000,- Sk /slovom: dvestotisíc slovenských korún/ a je
tvorené jediným vkladom spoločníka – Mesta Kežmarok, IČO: 326283, v rovnakej výške. Tento
vklad je vkladom peňažným.

MESTO KEŽMAROK

Článok VII. znie:
Základné imanie spoločnosti činí 6 639,00 EUR /slovom: šesťtisícšesťstotridsaťdeväťeur/
a je tvorené jediným vkladom spoločníka – Mesta Kežmarok, IČO: 326283, v rovnakej výške.
Tento vklad je vkladom peňažným.
C/ Mení článok VIII. nasledovne:
Vypúšťa sa:
Konateľom spoločnosti je Ing. Ján Soliar, bytom Kežmarok, Pod lesom 21.
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to
tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
Článok VIII. znie:
Konateľmi spoločnosti sú: Ing. Jozef Krok, trvale bytom Slovenská republika, Kamenná
baňa 2315/41, Kežmarok, PSČ: 060 01 a Ing. Jiří Ruml, trvale bytom Slovenská republika,
Tatranská 1298/52, Kežmarok, PSČ: 060 01.
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne a to
tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis.
D/ Mení znenie článku IX. bod 3 nasledovne:
Vypúšťa sa:
Ako členovia dozornej rady sú menovaní:
predseda:
Ing. Ján Bešenej, Komenského 1113/8, 060 01 Kežmarok
členovia:
Ing. Andrej Višňovský, Petržalská 1633/9, 060 01 Kežmarok
Bc. Viera Hájovská,
Obrancov mieru 1513/11, 060 01 Kežmarok
Ing. Jozef Krok, Kamenná baňa 2315/41, 060 01 Kežmarok.
Článok IX. bod 3 znie:
Ako členovia dozornej rady sú menovaní:
Ing. Ladislav Faix, Severná 1489/10, 060 01 Kežmarok
Milan Nevlazla, Južná 1506/3, 060 01 Kežmarok
Mgr. Boris Švirloch, Severná 1480/6, 060 01 Kežmarok
Ladislav Jendrejčák, Záhradná 1313/5, 060 01 Kežmarok
Ján Holova, Komenského 1911/36, 060 01 Kežmarok

V Kežmarku dňa 03.02.2011

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá ( názov oddelenia )

Organizačno-správne

Na rokovanie dňa

03. 02. 2011

K bodu programu

18

Názov materiálu

Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2011 návrh

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá ( meno)

Materiál prerokovaný
Počet strán
Podpis

Ladislav Melikant – poverený výkonom funkcie prednostu
úradu

1

Kalendárny plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na rok 2011

Február

03. 02. 2011

Apríl

07. 04. 2011

Jún

23. 06. 2011

September

22. 09. 2011

December

15. 12. 2011

Zasadnutia MsZ zvoláva a jeho program určuje primátor mesta. Uskutočnia sa vždy vo
štvrtok podľa plánu o 15.00 hod. v zasadačke Mestského kultúrneho strediska. Podľa potreby
zvolá primátor mesta mimoriadne zasadnutie MsZ.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predložený návrh kalendárneho plánu
zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2011.
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Názov materiálu

Informácia o zmene organizačnej štruktúry MsÚ v
Kežmarku

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá ( meno)

Počet strán
Podpis

Ladislav Melikant – poverený výkonom funkcie prednostu
úradu

Dôvodová správa:

V súvislosti so zmenou Organizačného poriadku MsÚ v Kežmarku primátor mesta dňa
28.12.2010 a 30.12.2010 urobil nasledovné zmeny organizačného poriadku:
Na základe právomoci vyplývajúcej z § 13 ods. 4 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení s cieľom zvýšiť efektívnosť práce na Mestskom úrade v Kežmarku som rozhodol o týchto
organizačných zmenách:
A) organizačné zmeny, ktoré majú za následok zníženie počtu zamestnancov v organizačnej štruktúre
Mestského úradu v Kežmarku:
1.

2.

3.

zrušenie pracovného miesta na útvare hlavného kontrolóra s účinnosťou od 01.01.2011, pracovné
miesto špecifikované v Prílohe č. 2 k Organizačnému poriadku MsÚ podľa katalógu pracovných
činností platová trieda 09 pracovná činnosť 10,
zrušenie pracovného miesta na oddelení sociálnych vecí s účinnosťou od 01.04.2011, pracovné miesto
špecifikované v Prílohe č. 2 k Organizačnému poriadku MsÚ podľa katalógu pracovných činností
platová trieda 10 pracovná činnosť 27,
zrušenie pracovného miesta na oddelení školstva, úsek Kultúry, telesnej kultúry, detí a mládeže,
s účinnosťou od 01.04.2011, pracovné miesto špecifikované v Prílohe č. 2 k Organizačnému poriadku
MsÚ podľa katalógu pracovných činností platová trieda 09 pracovná činnosť 04,

Tieto organizačné zmeny boli prerokované so Závodným výborom ZO SLOVES pri Mestskom úrade
v Kežmarku dňa 21.12.2010.

B) organizačné zmeny týkajúce sa presunu agendy medzi jednotlivými oddeleniami:
1.
2.

z oddelenia organizačno–správneho sa bytová agenda presúva na oddelenie majetkovoprávne a správy
majetku s účinnosťou od 01.01.2011,
z oddelenia sociálnych vecí sa agenda aktivačnej činnosti a malých obecných služieb presúva na
oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku s účinnosťou od 01.02.2011.

V dôsledku tohto rozhodnutia je vypracovaný dodatok k Organizačnému poriadku Mestského
úradu v Kežmarku.

Na základe ustanovenia § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení som
písomne poveril funkciou zástupcu primátora poslanca Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
PhDr. Igora Kredátusa s účinnosťou od 3. januára 2011 na celé funkčné obdobie s tým, že na
túto funkciu bude dlhodobo plne uvoľnený.
V súlade s cit. poverením sa v Prílohe č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu
v Kežmarku, ktorou je Organizačná štruktúra Mestského úradu v Kežmarku dopĺňa funkcia
„ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA“ s účinnosťou od 03.01.2011.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o zmene
organizačnej štruktúry Mestského úradu v Kežmarku.
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Dôvodová správa:
Štatút mesta Kežmarok bol schválený dňa 23.5.1995, novelizovaný uzneseniami MsZ č.
238/2004, č. 163/2005, č. 316/2006
Posledná úprava Štatútu mesta Kežmarok bola schválená uznesením MsZ č. 259/2010 zo
dňa 04. 11. 2010. V súvislosti s novelou zákona č. 369/1990 Zb. z. predkladáme návrh na
zmenu Štatútu mesta Kežmarok nasledovne:
§ 11

Rozpočet, bod 2

(2)

Pred schválením sa rozpočet mesta musí zverejniť najmenej 15 dní na úradnej tabuli
mesta a na internete, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. To isté sa týka
záverečného účtu mesta.

§ 16 Primátor mesta, bod 4 a, d, bod 5
(4 a) podpisuje VZN, uznesenia MsZ a mestskej rady, ak je zriadená
(4 d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok MsÚ a poriadok odmeňovania
zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách
organizačného poriadku mestského úradu
(5)

Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia MsZ, ak sa domnieva, že odporuje zákonu
alebo je pre mesto zjavne nevýhodné, tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od jeho
schválenia v MsZ. Ak je zriadená mestská rada, primátor prerokuje uznesenie
mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v mestskej rade. Uznesením
mestskej rady nie je viazaný.

§ 17 Zástupca primátora, bod 1, 4, 5, 6
(1) Primátor má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie v súlade s §
13 b ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
poverí funkciou zástupcu primátora mesta do 60 dní od zloženia sľubu primátora.
Zástupcom primátora môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva. Zástupca
primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
(4) Ak je zriadená mestská rada, zástupca primátora je členom mestskej rady počas celého
svojho funkčného obdobia.
(5) bod 5, písm. a, b, c, d, sa ruší
(6)

Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo nespôsobilosti primátora na
výkon funkcie:
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva, ak je zriadená mestská rada,
zvoláva a vedie zasadnutia mestskej rady a podpisuje ich uznesenia
b) zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke vecnej
a obsahovej, ak je zriadená mestská rada, zabezpečuje prípravu zasadnutí mestskej
rady.

§ 18 Mestská rada, bod 1, 6, 7
(1) Ak je ziadená mestská rada, je zložená z piatich poslancov mestské zastupiteľstva,
ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov
môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací
poriadok mestského zastupiteľstva.
(6), (7) – sa ruší
§ 19 Komisie mestského zastupiteľstva, bod 7 c
(7c) Kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva, ak je zriadená mestská
rada, kontrolujú spôsob realizácie jej uznesení, dozerajú na hospodárenie s majetkom
mesta, prípadne majetkom ponechaným mestu na dočasné užívanie, dozerajú na
podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú, ako sa vybavujú sťažnosti,
oznámenia a podnety prípadne pripomienky obyvateľov mesta.
§ 20 Mestský úrad, bod 2b, d, 4
(2b) Pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania orgánov samosprávy mesta
(2d) Vykonáva nariadenia mesta, uznesenia orgánov mesta a rozhodnutia primátora
(4)

Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť
jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich
vzájomné vzťahy určuje Organizačný poriadok mestského úradu v Kežmarku.

§ 21 Prednosta mestského úradu, bod 2
(2) Prednosta mestského úradu za svoju činnosť zodpovedá primátorovi, spolu s ním
podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak je
zriadená.
§ 22 Hlavný kontrolór mesta, bod 5
(5) Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle na výkonných orgánoch mesta.
Zúčastňuje sa operatívnych porád primátora mesta, vedenia mesta, zasadnutí orgánov
mesta a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.
§ 45 Spoločné a záverečné ustanovenia, bod 9
(9) Štatút mesta bol zmenený uznesením MsZ č. 259/2010 zo dňa 04. 11. 2010 (počet
poslancov, legislatívne zmeny) s účinnosťou od zloženia sľubu primátora mesta
a poslancov mestského zastupiteľstva dňa 27. 12. 2010 a uznesením č. .......zo dňa 3. 2.
2011 s účinnosťou od 4. 2. 2011.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Štatútu mesta Kežmarok podľa
predloženého návrhu s účinnosťou od 4. 2. 2011.
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Dôvodová správa:
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok bol schválený dňa
23.5.1995, novelizovaný uzneseniami MsZ č. 48/2003, č. 131/2003, č. 200/2003 a č.
260/2004.
Posledná úprava rokovacieho poriadku bola schválená uznesením MsZ č. 223/2010 zo dňa
21. 09. 2010. V súvislosti s novelou zákona č. 369/1990 Zb. z. predkladáme návrh na zmenu
rokovacieho poriadku nasledovne:
§ 3 Ustanovujúce zasadnutie MsZ, bod 9, 11
(9)

Primátor mesta, prednosta MsÚ, poslanci, poslanecké kluby predkladajú návrhy na
zriadenie orgánov MsZ, ak je zriadená mestská rada na voľbu jej členov, na voľbu
predsedov zriadených komisií ako aj na voľbu členov týchto komisií

(11) Ak je zriadená mestská rada, poslanci zvolia jednotlivo členov mestskej rady tajným
hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. V prípade
rovnakého počtu hlasov kandidátov do mestskej rady, ktorí získali nadpolovičnú
väčšinu hlasov všetkých poslancov, ale počet kandidátov presahuje stanovený počet
členov mestskej rady, vykoná sa druhé kolo volieb. Druhého kola sa zúčastnia
kandidáti s rovnakým najnižším počtom hlasov. Zvolený je ten kandidát, ktorý
získal najvyšší počet hlasov. V prípade rovnosti rozhoduje žreb, žrebovanie
vykonajú členovia volebnej komisie.
Ak niektorý z kandidátov do mestskej rady nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých poslancov a mestská rada nedosiahla plný počet členov, vykoná sa po
vyhlásení prvého kola druhé kolo volieb. V druhom kole môžu byť navrhnutí aj
neúspešní kandidáti z prvého kola. Na zvolenie člena mestskej rady v druhom kole
nie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov. Zvolený je ten kandidát, ktorý získal
najvyšší počet hlasov. V prípade rovnosti rozhoduje žreb, žrebovanie vykonajú
členovia volebnej komisie. Zástupca primátora je vždy členom mestskej rady bez
voľby MsZ.
§ 4 Príprava rokovania MsZ, bod 2, 3, 4 e, 9, 11
(2) Písomné materiály určené na rokovanie Mestského zastupiteľstva predkladá
spracovateľ materiálu prednostovi MsÚ najneskôr v lehote 8 dní pred zasadnutím
MsZ.
(3) Ak je zriadená mestská rada, písomné materiály spracované mestským úradom,
určené na rokovanie mestského zastupiteľstva musia byť prerokované v mestskej rade
a spravidla v príslušnej komisii resp. komisiách mestského zastupiteľstva
(4e) Ak je zriadená mestská rada, jej stanovisko
(9) Ak je zriadená mestská rada, písomné materiály zabezpečuje prednosta mestského
úradu najneskôr 5 dní pred jej rokovaním. Mestská rada tieto prerokuje na svojom
zasadnutí podľa rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Kežmarok. Odporúčania
mestskej rady spracovateľ v písomnej forme uvedie v materiáloch určených
poslancom MsZ k jednotlivým bodom rokovania MsZ.
(11) zrušiť bod 11

§ 5 Zvolávanie zasadnutí MsZ, bod 5
(5) Predkladané materiály budú poslancom distribuované mestskou políciou, mailom,
prípadne poštovou službou

§ 6 Zasadnutia MsZ, bod 7, 25
(7) Upraviť poslednú vetu takto: Okruh osobitne pozvaných na rokovanie mestského
zastupiteľstva určí primátor mesta.
(25) Ak je zriadená mestská rada, poslanci môže kedykoľvek odvolať členov mestskej rady
a členov komisií. Ďalšie vety zostávajú v platnosti.

§ 7 Postup hlasovania a prijímania uznesení MsZ, bod 5, 12
(5) Druhá veta sa upraví takto: Ak v rozprave neboli písomne podané pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy, hlasuje sa o návrhu, ktorý odporúča predsedajúci.
(12) Druhá veta sa upraví takto: Ak je zriadená mestská rada, primátor prerokuje uznesenie
MsZ pred pozastavením jeho výkonu v mestskej rade, avšak uznesením mestskej rady
nie je primátor viazaný.

§ 9 Príprava uznesení MsZ, bod 1
(1) Predkladať materiály a návrhy uznesení MsZ môžu primátor, poslanci, prípadne skupiny
poslancov, mestská rada, ak je zriadená, komisie MsZ, hlavný kontrolór, prednosta
mestského úradu, vedúci oddelení mestského úradu, náčelník mestskej polície, štatutárni
zástupcovia mestom zriadených alebo založených právnických osôb, štatutárni zástupcovia
právnických osôb, kde má mesto majetkovú účasť, a to vždy v písomnej forme.
§ 12 Interpelácie poslancov , bod 1
(1) Poslanci majú právo na zasadnutí mestského zastupiteľstva v bode Interpelácie klásť
otázky primátorovi, členom mestskej rady, ak je zriadená, prednostovi mestského úradu,
vedúcim oddelení mestského úradu, hlavnému kontrolórovi, náčelníkovi mestskej polície,
štatutárnym zástupcom právnických osôb zriadených alebo založených mestom vo veciach
týkajúcich sa výkonu ich práce. Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku
rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatnenie a vykonávanie všeobecne
záväzných nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu
a právnických osôb založených alebo zriadených mestom a ktorá už bola predtým zo
strany poslanca riešená s príslušnou interpelovanou osobou.
§ 13 Zabezpečenie rokovania MsZ, bod 6
(6) Ak je zriadená mestská rada, opätovné prerokovanie materiálov, o ktorých už MsZ
rokovalo a hlasovalo, je možné len v prípadoch odporučených mestskou radou, avšak
odporúčaním mestskej rady nie je primátor viazaný.

§ 14 Spoločné a záverečné ustanovenia, bod 6
(6) Tento rokovaní poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok bol schválený
Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok uznesením č. ..... zo dňa 3. 2. 2011
a nadobudol účinnosť dňom 4. 2. 2011.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh na úpravu Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok podľa predloženého návrhu s účinnosťou od
4. 2. 2011.
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Dôvodová správa:
V zmysle § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva.
Na základe tohto a návrhu poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku je predkladaný
tento návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva (ďalej len „návrh
Zásad“), členov mestskej rady, ak je zriadená a predsedov a členov Komisií mestského
zastupiteľstva. Návrh Zásad zohľadňuje výšku rozpočtu a predpokladá oproti zásadám
schváleným dňa 01.07.2010 uznesením MsZ č. 182/2010 úsporu finančných prostriedkov.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov mestského
zastupiteľstva, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií MsZ.

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
ČLENOV MESTSKEJ RADY, PREDSEDOV A ČLENOV KOMISIÍ MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA MESTA KEŽMAROK
Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto
Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady,
predsedov a členov komisií mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok
1. Podľa týchto Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej
rady
( ak je zriadená ), predsedov a členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta
Kežmarok ( ďalej len „Zásady“) budú odmeňovaní poslanci Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku (ďalej len „MsZ“), členovia Mestskej rady v Kežmarku (ďalej len „MsR“),
predsedovia a členovia komisií MsZ. Objem finančných prostriedkov na odmeny
poslancov MsZ, členov MsR, predsedov a členov komisií MsZ je schvaľovaný rozpočtom
mesta Kežmarok vždy na príslušný kalendárny rok.
2. Zástupcovi primátora, ktorý je na výkon verejnej funkcie dlhodobo uvoľnený
z doterajšieho zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo odmeny v zamestnaní primeraný
plat od mesta Kežmarok, ktorý mu určí primátor mesta.
3. Poslancom MsZ, členom MsR ( ak je zriadená ) a predsedom komisií MsZ prislúcha
odmena za výkon verejnej funkcie , najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu
funkcie podľa
§ 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov takto:
a) poslanec MsZ
b) poslanec MsZ
c) člen MsR
d) predseda komisie MsZ

30 € mesačne za plnenie úloh vyplývajúcich
z funkcie poslanca MsZ
40 € za účasť na plánovanom zasadnutí MsZ
20 € za účasť na zasadnutí MsR
90 € ročne za plnenie úloh vyplývajúcich
z funkcie predsedu komisie MsZ

4. Členom komisií MsZ budú priznané ročné odmeny maximálne do výšky 60,00 € na člena.
O celkovej výške odmeny pre komisiu MsZ na návrh predsedu komisie MsZ a prednostu
MsÚ rozhodne primátor mesta.
5. Poslancovi MsZ za splnenie mimoriadnej úlohy presahujúcej bežný rámec výkonu
verejnej funkcie poslanca môže byť na návrh primátora mesta priznaná mimoriadna
odmena odpovedajúca významu a náročnosti splnenej úlohy.
6. Zástupca primátora, ktorý je na výkon verejnej funkcie dlhodobo uvoľnený z doterajšieho
zamestnania, sa posudzuje, pokiaľ ide o pracovnoprávne nároky, nároky zo zdravotného
poistenia a nároky zo sociálneho zabezpečenia, ako zamestnanec mesta.
7. Termín výplaty odmien podľa bodu 3 písm. a) je mesačný, vo výplatnom termíne
mestského úradu - t.j. 10. kalendárny deň v mesiaci, podľa bodu 3 písm. b) a c) vždy
v mesiaci nasledujúcom po zasadnutí MsZ resp. MsR ( ak je zriadená ) vo výplatnom

termíne mestského úradu a podľa bodu 3 písm. d) a bodu 4 vo výplatnom termíne za
mesiac november (t.j. 10.12.).
8. Zostatok finančných prostriedkov schválených rozpočtom mesta Kežmarok určených na
výkon funkcie poslancov a členov komisií bude uvoľnený až po stanovení odmien
poslancom MsZ, členom MsR ( ak je zriadená ), predsedom a členom komisií MsZ tak, že
zostatok nerozdelených odmien za príslušný rok bude rozdelený medzi poslancov
v pomere ako sa zúčastňovali na rokovaniach mestského zastupiteľstva, mestskej rade a
komisiách MsZ v príslušnom kalendárnom roku. Takto vzniknutú sumu vyplatí Mestský
úrad Kežmarok poslancom MsZ vo výplatnom termíne za mesiac november príslušného
roku.
9. Zásady, ich doplnky a zmeny schvaľuje MsZ.
10. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad strácajú platnosť Zásady odmeňovania
poslancov a členov komisií MsZ zo dňa 01.07.2010 schválené uznesením MsZ č.
182/2010.
11. Zásady boli schválené dňa 03.02.2011 MsZ v Kežmarku uznesením č. .../2011
a nadobúdajú účinnosť dňom 04.02.2011.

Kežmarok, 03.02.2011

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta Kežmarok
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Názov materiálu

a) Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 216/2010
b) Návrh na uzavretie nájomných zmlúv o nájme bytov
c) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov

Predkladá

Ing. Agáta Perignáthová

Materiál prerokovaný

V komisii sociálnej a bytovej dňa 11.01.2011

Podpis

MESTO KEŽMAROK

a) Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 216/2010
Dôvodová správa
Uznesením číslo 216/2010 zo dňa 21.09.2010 schválilo MsZ v Kežmarku uzavretie nájomnej
zmluvy o nájme bytu č. 23 na ul. Gen. Štefánika 14 so žiadateľom Jánom Chlebákom a bytu č. 26
na ul. Gen. Štefánika 14 so žiadateľkou Renátou Lopatovskou. Vzhľadom k tomu, že títo žiadatelia
si byty neprevzali a nereagovali na písomné výzvy, navrhuje MsÚ zrušenie predmetnej časti
uznesenia.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok :
zrušuje uznesenia č. 216/2010 v časti:
a) Mestské zastupiteľstvo rozhoduje že prenájom bytu č. 23, ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku
žiadateľovi: Ján Chlebák, bytom Školská 214/14, Huncovce, bytu č. 26, ul. Gen. Štefánika
14, Kežmarok žiadateľke: Renáta Lopatovská, bytom Bardejovská 3, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa
b) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 23, ul. Gen.
Štefánika 14 so žiadateľom Ján Chlebák, bytom Školská 214/14, Huncovce, bytu č. 26, ul.
Gen. Štefánika 14 so žiadateľkou Renáta Lopatovská, bytom Bardejovská 3, Kežmarok.

MESTO KEŽMAROK

b) Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu
Dôvodová správa
Spravbytherm s.r.o. oznámil MsÚ v Kežmarku uvoľnenie bytu č. 23 a č. 26 na ul. Gen. Štefánika 14
v Kežmarku. Jedná sa o 1-izbové byty s príslušenstvom, II. kategórie.

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 11.1.2011
Komisia po prerokovaní odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytov na ul. Gen.
Štefánika 14 v Kežmarku pre Marcelu Janovskú, trvale bytom Kežmarok , Lanškorunská 14
a Beátu Bekešovú, trvale bytom Mesto Kežmarok.
Beáta Bekešová – rozvedená, má 3 deti, z toho jedno nezaopatrené a ocitla sa vo vážnej bytovej
situácii
Marcela Janovská – rozvedená, má 2 deti a ocitla sa vo vážnej bytovej situácii

Návrh na uznesenie:
MsZ v Kežmarku:
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. 23 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku žiadateľke: Beáta
Bekešová, trvale bytom Záhradná 3, Kežmarok a bytu č. 26 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku
žiadateľke: Marcela Janovská, trvale bytom Levočská 14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o osamelo žijúce ženy s maloletými deťmi, ktoré nie
vlastnou vinou prišli o bývanie
a schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 23, ul. Gen. Štefánika 14, Kežmarok so žiadateľkou
Beátou Bekešovou, trvale bytom Záhradná 3, Kežmarok a bytu č. 26, Gen. Štefánika 14, Kežmarok
so žiadateľkou Marcelou Janovskou, trvale bytom Levočská 14, Kežmarok, na dobu jedného roka.

MESTO KEŽMAROK

c) Návrh na súhlas s predĺžením doby nájmu bytov
Dôvodová správa
Spravbytherm s.r.o. požiadal MsÚ o vyjadrenie k nájomcom, ktorým končí nájomná zmluva na
dobu určitú. Jedná sa o nájomcov na ulici Gen. Štefánika 14 v Kežmarku:
Meno a priezvisko:

č. bytu:

1. Anton Macurák
2. Miroslav Gajdušek 7
3. Veronika Juhásová 9
4. Jana Lhotová
5. Martina Szucsová 25
6. Lenka Lhotová

4

11
30

Nedoplatok:

171, 88 €
603,98 €
495,74 €
0
0
68,04 €

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok :
rozhod uje
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:
Antonom Macurákom, Veronikou Juhásovou, Janou Lhotovou, Martinou Szucsovou, Lenkou
Lhotovou je prípadom hodným osobitného zreteľa, keďže ide o predĺženie existujúceho nájmu.
a schvaľuje
a/ predĺženie doby nájomnej zmluvy o nájme bytov na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku
s nájomcami Antonom Macurákom, Veronikou Juhásovou, Janou Lhotovou, Martinou Szucsovou,
Lenkou Lhotovou o 1 rok.
Predĺženie doby nájmu nájomcovi Miroslavovi Gajdušekovi vzhľadom k opakovanému nedoplatku
na nájomnom neschvaľuje.

MESTO KEŽMAROK
Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá ( názov oddelenia )

Majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

03.02.2011

K bodu programu

Č.24

Názov materiálu

a) Návrh na zrušenie uznesenia č.16/2010
b) Návrh na odpredaj pozemku- Lýdia Návratilová,
Kamenná baňa 20, Kežmarok

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá ( meno)

Ing. Agáta Perignáthová

Materiál prerokovaný
MsZ: .............
Počet strán
Podpis

Dôvodová správa
Uznesením MsZ v Kežmarku č. 16/2010 bol schválený, ako prípad hodný osobitného zreteľa
odpredaj časti pozemkov v lokalite Kamenná baňa pre MUDr. K. Navrátila a manželku L.
Navrátilovu.
Z dôvodu úmrtia jedného zo žiadateľov - MUDr. Karola Navrátila dávame návrh na
zrušenie uvedeného uznesenia a zároveň návrh na prijatie nového uznesenia.

Návrh na uznesenie
MsZ v Kežmarku
ruší
uznesenie č.16/2010 o predaji časti pozemkov pre MUDr. Karola Navrátila a manželku Lýdiu
Návratilovú.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
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 nehnuteľného majetku - časti pozemku z parcely
KN-E 1390/17 diel „1“ o výmere 27m2 a KN-E 1387 diel „3“ o výmere 11m2, druh pozemku
TTP, do vlastníctva žiadateľa je prípadom hodným osobitného zreteľa
schvaľuje
odpredaj časti pozemku spoluvlastníckeho podielu ½ z parcely KN-E 1390/17 diel „1“
o výmere 27m2 a časť pozemku z parcely KN-E 1387 diel “3“ o výmere 11m2, k.ú. za cenu
7,15EUR/m2 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre Lýdiu Navrátilovú
rod. Dančovú, bytom Kamenná baňa 20, Kežmarok.

MESTO KEŽMAROK
Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá ( názov oddelenia )

Majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

03.02.2011

K bodu programu

č.25

Názov materiálu

a) Návrh na zrušenie uznesenia č.58/2010
b) Návrh na odkúpenie nehnuteľností do majetku
mesta – objekt CVČ Kežmarok

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá ( meno)

Ing. Agáta Perignáthová

Materiál prerokovaný

MsZ: 18.03.2010

Počet strán
Podpis

Dôvodová správa
Uznesením MsZ v Kežmarku č. 58/2010 dňa 18.3.2010 bolo schválené odkúpenie
nehnuteľností - objektu s.č.1490 s priľahlými pozemkami do majetku mesta Kežmarok
(CVČ), za cenu 10% zo všeobecnej hodnoty majetku na základe znaleckého posudku.
Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, dňa 12.11.2010 vrátilo kúpnu zmluvu,
uzatvorenú medzi SR, správcom Obvodným úradom Kežmarok ako predávajúcim a Mestom
Kežmarok ako kupujúcim.
Sekcia ekonomiky ministerstva vnútra po posúdení predložených materiálov
súvisiacich s kúpnou zmluvou, považuje kúpnu cenu dohodnutú vo výške 26 500,00EUR, čo
predstavuje 10% zo všeobecnej hodnoty prevádzaných nehnuteľností, za nízku. V liste sa
uvádza, že v súlade s § 3 ods.3 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu je nutné, aby
bola kúpna cena dohodnutá minimálne vo výške 70% všeobecnej hodnoty majetku.
Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť kúpu objektu s.č.
1490 a pozemku do majetku mesta Kežmarok ( CVČ) s využitím rezervného fondu mesta vo
výške 101 618,00EUR za podmienky, že suma 90 000,00EUR sa vráti do rezervného fondu
mesta formou ušetrenia finančných prostriedkov určených na prevádzku Centra voľného času
v rokoch 2012 - 2014.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
ruší
uznesenie č.58/2010 o odkúpení objektu čs. na pozemku parc. KN-C 714 a pozemkov KN-C
714 a KN-C 715, k.ú. Kežmarok do majetku mesta za cenu 26 500,00EUR.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
schvaľuje
odkúpenie objektu čs.1490 na pozemku parc.č. KN-C 714 s príslušenstvom a vonkajšími
úpravami a pozemkov parc. KN-C 714 o výmere 229m2 a parc. KN-C 715 o výmere 3670m2,
k.ú. Kežmarok do majetku mesta Kežmarok za cenu 70% zo všeobecnej hodnoty majetku
určenej znaleckým posudkom č. 61/2009, t.j. za cenu 185 500,00 EUR od: SR - Obvodný
úrad Kežmarok, IČO 42077214.

MESTO KEŽMAROK
Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá ( názov oddelenia )

Majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

03.02.2011

K bodu programu

č. 26

Názov materiálu

Návrh na preplatenie tech. zhodnotenia- plynofikácie bytu
na ul. Hlavné námestie č.64, Kežmarok

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá ( meno)

Ing. Agáta Perignáthová

Materiál prerokovaný

Komisia finančná: 17.01.2011

Počet strán
Podpis

Dôvodová správa
Stanislav Pišta, toho času bytom ul. Železničná, Hronovce, požiadal Mesto Kežmarok
o preplatenie finančných nákladov, ktoré vložil do plynofikácie bytu č.1 na II. poschodí,
Hlavné námestie č.64, Kežmarok. Plynofikácia bola povolená Okresným úradom v Kežmarku
dňa 26.11.1998.
Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva odporúča MsZ schváliť preplatenie nákladov za plynovú prípojku 1 247,06Eur
a 86,30EUR za projektovú dokumentáciu z dôvodu plynofikácie objektu na Hlavnom námestí
64 v Kežmarku v podiele 7/20 od Stanislava Pištu, Železničná 255/19, Hronovce.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
schvaľuje
odkúpenie technického zhodnotenia objektu Hlavné námestie č.64, Kežmarok - plynofikácie
bytu č.1 na II. poschodí a preplatenie nákladov v podiele 7/20-tin (plynová prípojka
1 247,06EUR a projektová dokumentácia 86,30EUR ), t.j. spolu vo výške 466,67EUR od
Stanislava Pištu a manželky Zdenky Pištovej, obaja bytom Železničná 255/19, Hronovce.

.

MESTO KEŽMAROK
Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá ( názov oddelenia )

Majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

03.02.2011

K bodu programu

č.27

Názov materiálu

a) Návrh na zvýšenie hodnoty majetku o technické
zhodnotenie, ZŠ Nižná brána

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá

Materiál prerokovaný
Počet strán
Podpis

Ing. Agáta Perignáthová

Dôvodová správa
Mesto Kežmarok technicky zhodnotilo objekt Základnej školy na ul. Nižná brána č.8,
Kežmarok, súp.č. 1595, ktorý je vlastníctvom mesta.
Mestský úrad Kežmarok preto podáva návrh na zvýšenie hodnoty majetku mesta
Kežmarok v správe ZŠ - Nižná brána č.8, o hodnotu vykonaného technického zhodnotenia vo
výške 1 050 584,96EUR.
Projekt má byť na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
uzavretej s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR financovaný z prostriedkov
Európskej únie, štátneho rozpočtu a mesta Kežmarok.
V rámci uvedeného projektu boli vykonané nasledovné úkony:
- Výmena sociálnych a sanitárnych zariadení
- Výmena okien
- Nová plynová kotolňa
- Novovybudovaná klimatizácia
- Zateplenie budovy
- Nová strecha + izolácia strechy

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
s ch v a ľ u j e
zvýšenie hodnoty majetku mesta - objektu Základná škola, ul. Nižná brána č.8, Kežmarok,
súp.č.1595 zvereného do správy Základnej školy na ul. Nižná brána č.8, Kežmarok,
rozpočtovej organizácii mesta,
IČO: 37874268, o hodnotu vykonaného technického
zhodnotenia vo výške 1 050 584,96EUR. .

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá ( názov oddelenia )

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

03.02.2011

K bodu programu

28

Názov materiálu

Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov :
-

Lýdia Kušniráková – Tatranská č. 42, Kežmarok –
Zlatníctvo
Gorelová Ľubomíra, Dámske kaderníctvo Wella, Hlavné
námestie č. 52, Kežmarok
Marek Kollár – RICON, Kišovce 495, Hôrka
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh č. 46,
060 01 Kežmarok, IČO 352179 – galéria

Materiál obsahuje:
1. Dôvodovú správu
2. Návrh na uznesenie
Predkladá ( meno)

Ing. Agáta Perignáthová

Materiál prerokovaný

V komisii VŽPDaVS............... -----------V MsR.....................................dňa: -------------

Počet strán
Podpis

Dôvodová správa:
Dňa 17.01.2011 požiadala Lýdia Kušniráková – Tatranská č. 1012/42, Kežmarok,
IČO 40125114 o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru v objekte
Hlavné námestie č. 25 v Kežmarku, na prízemí, kde prevádzkuje dlhodobo prevádzku
zlatníctva.
Lýdia Kušniráková – Tatranská č. 1012/42, Kežmarok, IČO 40125114 je dlhodobým
nájomcom mesta Kežmarok, povinnosti nájomcu si plní, nemá nedoplatky, preto navrhujeme
prenájom predmetného nebytového priestoru pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedených nebytových priestorov nemá
námietky voči ďalšiemu predĺženiu prenájmu, nájomca si povinnosti plní.
Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku
a lesného hospodárstva odporúča M s Z rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových
priestorov, pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči
prenajímateľovi všetky povinnosti, ako o prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť
predĺženia nájmov.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie č.
25 v Kežmarku, na prízemí, pre Lýdiu Kušnirákovú – Tatranská č. 1012/42, Kežmarok,
IČO 40125114, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie
nájmu pre dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti,
s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie č. 25 v Kežmarku,
na prízemí, pre Lýdiu Kušnirákovú, Tatranská č. 1012/42, Kežmarok, IČO 40125114,
na dobu neurčitú, za cenu 4 247.33 €/rok.

Dôvodová správa:
Dňa 17.01.2011 požiadala Ľubomíra Gorelová, K. Kuzmányho 1573/33, Kežmarok,
IČO 35219602 o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru v objekte
Hlavné námestie č. 52 v Kežmarku, na poschodí, kde prevádzkuje dlhodobo prevádzku
dámskeho kaderníctva.
Ľubomíra Gorelová,
K.Kuzmányho 1573/33, Kežmarok, IČO 35219602 je
dlhodobým nájomcom mesta Kežmarok, povinnosti nájomcu si plní, nemá nedoplatky, preto
navrhujeme prenájom predmetného nebytového priestoru pre žiadateľa posudzovať ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedených nebytových priestorov nemá
námietky voči ďalšiemu predĺženiu prenájmu, nájomca si povinnosti plní.
Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku
a lesného hospodárstva odporúča M s Z rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových
priestorov, pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči
prenajímateľovi všetky povinnosti, ako o prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť
predĺženia nájmov.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie č.
52 v Kežmarku, na poschodí, pre Ľubomíru Gorelovú, K. Kuzmányho 1573/33,
Kežmarok, IČO 35219602, je prípadom hodným osobitného zreteľa, že ide o predĺženie
nájmu pre dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti,
s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie č. 52 v Kežmarku,
na poschodí, pre Ľubomíru Gorelovú, K. Kuzmányho 1573/33, Kežmarok, IČO
35219602, na dobu neurčitú, za cenu 997.88 €/rok.

Dôvodová správa:
Dňa 10.01.2011 požiadal Marek Kollár – RICON, 05912 Hôrka, Kišovce 495, IČO
37239945 o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru v objekte Hlavné
námestie č. 46 v Kežmarku, na prízemí, kde prevádzkuje Kežmarskú informačnú agentúru,
a spolupracuje s mestom Kežmarok na základe zmluvy o výkone služieb.
Marek Kollár – RICON, 05912 Hôrka, Kišovce 495, IČO 37239945 je dlhodobým
nájomcom mesta Kežmarok, povinnosti nájomcu si plní, nemá nedoplatky, preto navrhujeme
prenájom predmetného nebytového priestoru pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedených nebytových priestorov nemá
námietky voči ďalšiemu predĺženiu prenájmu, nájomca si povinnosti plní.
Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku
a lesného hospodárstva odporúča M s Z rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových
priestorov, pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči
prenajímateľovi všetky povinnosti, ako o prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť
predĺženia nájmov.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie č.
46 v Kežmarku, na prízemí, pre Mareka Kollára – RICON, 05912 Hôrka, Kišovce 495,
IČO 37239945, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o nájomcu,
ktorý prevádzkuje informačnú agentúru na základe zmluvy o výkone služieb a voči
prenajímateľovi si plní všetky povinnosti,
s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie č. 46 v Kežmarku,
na prízemí, pre Mareka Kollára – RICON, 05912 Hôrka, Kišovce 495, IČO 37239945,
na dobu neurčitú, za cenu 870,86 €/rok.

Dôvodová správa:
Dňa 31.07.2011 končí prenájom nebytového priestoru v objekte patriaceho mestu
Kežmarok, ktorý užíva Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh č. 46, 060 01
Kežmarok, IČO 352179 – Galériu, Hlavné námestie č. 46, Kežmarok, na I poschodí. Nakoľko
ide o služby verejnosti, navrhujeme prenájom predmetného nebytového priestoru pre
doterajšieho nájomcu posudzovať ako prípad osobitného zreteľa.
Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedených nebytových priestorov nemá
námietky voči ďalšiemu predĺženiu prenájmu, nájomca si povinnosti plní.
Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva odporúča M s Z rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových priestorov,
pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky
povinnosti, ako o prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť predĺženia nájmov.
Návrh na uznesenie
M s Z v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru - galérie v objekte Hlavné č.
46, Kežmarok, na prvom poschodí, pre Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý
trh č. 46, 060 01 Kežmarok, IČO 352179, je prípadom hodným osobitného zreteľa,
z dôvodu, že nájomca je príspevkovou organizáciou mesta Kežmarok a galéria plní
reprezentačnú
funkciu
mesta, rôznych
mestských
organizácií
a domácich
a zahraničných umelcov.
s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytového priestoru - galérie v objekte Hlavné č. 46, Kežmarok,
na prvom poschodí, pre Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh č. 46, 060 01
Kežmarok, IČO 352179, na dobu neurčitú, bezplatne.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

03.02.2011

K bodu programu
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Názov materiálu

Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku pod
predajným stánkom – Vajex výroba vajec a hydiny, a.s.,
Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok, IČO 31 672 019

Materiál obsahuje:
1. Dôvodovú správu
2. Návrh na uznesenie
Predkladá ( meno)

Ing. Agáta Perignáthová

Materiál prerokovaný

V komisii VŽPDaVS............... ------------

Počet strán
Podpis

Dôvodová správa:
Dňa 15.12.2010 požiadala spoločnosť Vajex výroba vajec a hydiny, a.s., Slavkovská
cesta 57, 060 01 Kežmarok, IČO 31 672 019, o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom časti
pozemku p. č. KN-C 1789/1 ost.pl., k. ú. Kežmarok o výmere 20 m2, zapísaného na LV č.1,
pod predajným stánkom na ul. Slavkovská v Kežmarku oproti supermarketu LIDL.
Spoločnosť Vajex výroba vajec a hydiny, a.s., Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok,
IČO 31 672 019 je dlhodobým nájomcom mesta Kežmarok, povinnosti nájomcu si plní, nemá
nedoplatky, preto navrhujeme prenájom predmetnej časti pozemku pre žiadateľa posudzovať ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva odporúča M s Z rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových priestorov, pozemkov
a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti, ako o
prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť predĺženia nájmov.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, že prenájom časti pozemku p. č. KN-C 1789/1 ost.pl., k. ú. Kežmarok o výmere
20 m2, pod predajným stánkom na Slavkovskej ul. v Kežmarku, pre spoločnosť Vajex
výroba vajec a hydiny, a.s., Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok, IČO 31 672 019, je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom pozemku pod dočasnou
drevenou stavbou a dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti,
s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu časti pozemku p. č. KN-C 1789/1 ost.pl., k. ú. Kežmarok o výmere 20
m2, pod predajným stánkom na Slavkovskej ul. v Kežmarku, pre spoločnosť Vajex výroba
vajec a hydiny, a.s., Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok, IČO 31 672 019, na dobu
neurčitú, za cenu 318.60 €/rok.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

03.02.2011

K bodu programu
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Názov materiálu

Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku pod
predajným stánkom – Magdaléna Heutschyová,
Bardejovská č.7, Kežmarok – IČO 44549911

Materiál obsahuje:
1. Dôvodovú správu
2. Návrh na uznesenie
Predkladá ( meno)

Ing. Agáta Perignáthová

Materiál prerokovaný

V komisii VŽPDaVS............... ------------

Počet strán
Podpis

Dôvodová správa:

Dňa 22.11.2010 požiadala Magdaléna Heutschyová, Bardejovská č.7, Kežmarok – IČO
44549911 o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 1301, zast.pl.
o výmere 10 m 2, k. ú. Kežmarok, pod predajným stánkom na ul. Huncovskej ul. v Kežmarku pri
zastávke SAD smerom na Poprad.

Magdaléna Heutschyová, Bardejovská č.7, Kežmarok – IČO 44549911 je dlhodobý
nájomca mesta Kežmarok, povinnosti nájomcu si plní, nemá nedoplatky, preto navrhujeme prenájom
predmetnej časti pozemku pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva odporúča M s Z rozhodovať o predĺžení nájmov nebytových priestorov, pozemkov
a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti, ako o
prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť predĺženia nájmov.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, že prenájom časti pozemku p. č. KN-C 1301, zast.pl. o výmere 10 m 2, k. ú.
Kežmarok, pod predajným stánkom na ul. Huncovskej v Kežmarku pri zastávke SAD
smerom na Poprad, pre Magdalénu Heutschyovú, Bardejovská č.7, Kežmarok – IČO
44549911, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom pozemku pod
dočasnou drevenou stavbou a dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky
povinnosti,
s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu časti pozemku p. č. KN-C 1301, zast.pl. o výmere 10 m2, k. ú.
Kežmarok, pod predajným stánkom na ul. Huncovskej v Kežmarku, pri zastávke SAD
smerom na Poprad, pre Magdalénu Heutschyovú, Bardejovská č.7, Kežmarok – IČO
44549911, na dobu neurčitú, za cenu 278.76 €/rok ( 23.23 €/mesiac).

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

3.2.2011
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Názov materiálu

Návrh na kúpu pozemku – KN-C 3248/3 – Emil Lesný,
Komenského 17, Kežmarok, - majetkovoprávne
usporiadanie MK .

Predkladá ( meno)

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
- situácia s GP
Ing. Agáta Perignáthová

Materiál prerokovaný

Na zasadnutí MsR. :

-

V komisii výstavby :
V komisií finančnej :

-

Počet strán
Podpis

Návrh na kúpu pozemku
Dôvodová správa :
Mesto Kežmarok požiadalo p.Emila Lesného , bytom Komenského 17, Kežmarok
o odkúpenie časti pozemku KN-E 1-2340 o výmere 141 m2, k.ú.Kežmarok ( podľa GP
novovytvorenú parcelu KN-C 3248/3 ) z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania miestnej
komunikácie ( ul. Komenského ).
Poznámka : Účastníci sa dohodli na cene 6,53 €/m2 .Táto cena pri kúpe pozemkov
bola prerokovaná a odporučená vo finančnej komisii dňa 18.8.2009.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
odkúpenie časti pozemku KN-E 1-2340 a to novovytvorenú parcelu KN-C 3248/3 druh
pozemku zastavaná plocha o výmere 141 m2 , podľa geometrického plánu č. 31/2010- k.ú.
Kežmarok, do majetku mesta Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania
pozemkov pod miestnou komunikáciou za cenu 6,53 €/m2 od Emila Lesného , bytom
Komenského 17, Kežmarok .

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

3.2.2011

K bodu programu
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Názov materiálu

Návrh na odpredaj pozemku – Miroslav Mazurek ,
Hlavné námestie 8, Kežmarok,

Predkladá ( meno)

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
- situácia + GP
Ing. Agáta Perignáthová

Materiál prerokovaný

Na zasadnutí MsR. :

-

V komisii výstavby :
V komisií finančnej :

16.11.2010
17.01.2011

Počet strán
Podpis

Návrh na odpredaj pozemku
Dôvodová správa :
Miroslav Mazurek s manž., bytom Hlavné námestie 8 , Kežmarok požiadal Mesto Kežmarok
o odkúpenie časti pozemku KN-C 26/1. Tento pozemok je oplotený, žiadateľ ho užíva ako
záhradu.

Stanovisko komisie výstavby a ŽP : Komisia odporúča pozemok odpredať podľa
predloženého návrhu vo väzbe na súčasné užívanie pozemku, nakoľko ide o časť pozemku
priľahlému k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, ktorá svojim umiestnením
a využitím tvorí nedeliteľný celok.

Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP : Totožné so stanoviskom komisie
Stanovisko finančnej komisie : Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva odporúča MsZ schváliť odpredaj pozemku KN-C 26/17 o výmere 87 m2 podľa
GP 43/2010 – k.ú. Kežmarok pre Miroslava Mazureka s manž., bytom Hlavné námestie 8,
Kežmarok za cenu 22,90 €/m2

Návrh

na

uznesenie

MsZ v Kežmarku
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 nehnuteľného majetku- časti pozemku z parcely
KN-C 26/1 do vlastníctva Miroslava Mazureka a manž. Kamili, bytom Hlavné námestie 8,
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o časť pozemku
priľahlú k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa a svojím využitím tvorí neoddeliteľný
celok
a

schvaľuje

odpredaj pozemku – novovytvorenej parcely KN-C 26/17, zastavaná plocha o výmere 87 m2
podľa geometrického plánu č. 43/2010 – k.ú. Kežmarok pre Miroslava Mazureka a manž.
Kamilu, bytom Hlavné námestie 8, Kežmarok za cenu 22,90- €/m2.

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

3.2.2011

K bodu programu
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Názov materiálu

Návrh na odpredaj pozemku – Ján Dopirák , Nemešany
- maj.právne usporiadanie pozemku

Predkladá ( meno)

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
- situácia + GP
Ing. Agáta Perignáthová

Materiál prerokovaný

Na zasadnutí MsR. :

-

V komisii výstavby :
V komisií finančnej :

17.01.2011

Počet strán
Podpis

Návrh na odpredaj pozemku
Dôvodová správa :
Ján Dopirák, bytom Nemešany 80 požiadal mesto Kežmarok o odkúpenie časti pozemku
KN-C 3436/2 o výmere 8 m2 z dôvodu maj.právneho usporiadania pozemku pod garážou.

Stanovisko komisie výstavby a ŽP :

Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP : Totožné so stanoviskom komisie
Stanovisko finančnej komisie : Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva odporúča MsZ schváliť z dôvodu maj.právneho usporiadania odpredaj
pozemku – časť parcely KN-C 3436/2 o výmere 8 m2 podľa geometrického plánu č.:244-GN199-92 k.ú. Kežmarok pre Jána Dopiráka bytom Nemešany 80, za cenu 29,87 €/m2.

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov :
z dôvodu maj.právneho usporiadania odpredaj časti parcely KN-C 3436/2 diel „a“ o výmere
8 m2 pričleneného do parcely KN-C 3443/19, zastavaná plocha o výmere 24 m2 , podľa GP
244-GN-199-92 - k.ú. Kežmarok pre Jána Dopiráka, bytom Nemešany 80, za cenu 29,87
EUR/m2,

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá ( názov oddelenia )

Majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa
K bodu programu
Názov materiálu

03.02.2011

34
Správa o ukončení nájomnej zmluvy Mesta Kežmarok so ŠL
TANAPu v Tatranskej Lomnici o užívaní lesného majetku mesta
v k.ú. Tatranská Lomnica a návrh na zmenu zakladateľskej
listiny spoločnosti Spravbytherm, s.r.o.

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá ( meno)

Materiál prerokovaný
Počet strán
Podpisy

Ing. Agáta Perignáthová
Ing. Miroslav Karpiš

Dôvodová správa:
Od roku 1993 sú lesy mesta v nepretržitom obhospodarovaní štátnou
príspevkovou organizáciou Správou TANAP-u v Tatranskej Lomnici, neskôr po
rozdelení organizácie v roku 1995 Štátnymi lesmi TANAP-u.
Obhospodarovanie lesov upravovali nájomné zmluvy, uzavreté medzi
prenajímateľom Mestom Kežmarok a nájomcom ŠL TANAP-u v Tatranskej Lomnici.
Hlavným dôvodom pre uzavretie nájomných zmlúv zo strany nájomcu bolo udržať
celistvosť územia s vykonávaním kontinuálnej a jednotnej koncepcie hospodárenia
a ochrany prírody v danom území.
Nájomca každoročne vyhodnocuje výsledky hospodárenia na mestských
lesoch za predchádzajúci rok a písomné správy predkladá mestu v súlade
s podmienkami nájomnej zmluvy . Všetky doterajšie kontroly zo strany orgánov štátnej
správy lesného hospodárstva ako aj Mesta Kežmarok
nezistili nedostatky
v obhospodarovaní lesného majetku mesta.
Terajšia nájomná zmluva zo ŠL TANAP-u v Tatranskej Lomnici č.01/2007/OM zo
dňa 29.12.2006 vymedzuje bližšie podmienky užívania lesného majetku mesta
v TANAP-e . Podľa čl. VI. citovanej zmluvy jej platnosť končí dňom 31.12.2016. Podľa
odseku 2) nájomný vzťah môže zaniknúť aj pred uplynutím termínu platnosti zmluvy
a to :
-

písomnou dohodou zmluvných strán
písomnou výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou,
jednostranným odstúpením od zmluvy v zmysle ust.§ 48 Obč. zákonníka a to
v prípade stratového výsledku hospodárenia

Dňa 18.01.2011 nájomca ŠL TANAPu v Tatranskej Lomnici doručili
prenajímateľovi Mestu Kežmarok písomnú výpoveď č. E/2011/0009 z nájomnej
zmluvy s ukončením nájmu dňom 3l.marca 2011. Pri vzájomnom rokovaní
štatutárnych zástupcov zmluvných strán nájomca svoje rozhodnutie zdôvodňoval
výsledkami auditu , ktorý vykonal jeho zriaďovateľ Ministerstvo pôdohospodárstva
SR.
Na základe uvedenej skutočnosti je nevyhnutné, aby Mesto Kežmarok od
1.apríla 2011 v súlade s ust. §36 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky
č.326/2005 Z.z. o lesoch , zabezpečilo ďalšie odborné obhospodarovanie svojich
lesov na území TANAPu spoločnosťou, v ktorej má Mesto Kežmarok 100 - %ný podiel,
pričom navrhujeme spoločnosť Spravbytherm, s.r.o.
Na to,
aby spoločnosť
Spravbytherm s.r.o. mohla vykonávať túto činnosť, musí sa rozšíriť predmet jej činnosti.
Na to je potrebná zmena zakladateľskej listiny v čl. 4 „Predmet podnikania
spoločnosti“, ktorú musí schváliť Mestské zastupiteľstvo.
Presun činnosti, spojených s obhospodarovaním mestských lesov v TANAPe
do pôsobnosti vlastníka , umožní Mestu Kežmarok:
samostatnosť v rozhodovaní o nakladaní so svojím lesným majetkom
- priamu zodpovednosť a účasť vlastníka na obhospodarovaní lesov

-

oprávnenosť čerpať prípadne dotácie z fondov európskej únie, alebo z iných
zdrojov
neodvádzať štátu dane zo zisku z hospodárenia v lesoch a daň z prenájmu
lesného majetku

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok :
berie na vedomie
správu o ukončení nájomnej zmluvy 1/2007/OM zo dňa 29.12.2006 o užívaní
lesného majetku mesta v k.ú. Tatranská Lomnica, uzavretú medzi prenajímateľom
Mestom Kežmarok a nájomcom Štátnymi lesmi Tatranského národného parku
v Tatranskej Lomnici, dňom 31.marca 2011 a presun činnosti spojených
s obhospodarovaním mestských lesov do spoločnosti
SPRAVBYTHERM
s.r.o.
Kežmarok, v ktorej má Mesto Kežmarok 100 %-ný podiel.

N á v r h n a u z n e s e n i e:

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
s ch v a ľ u j e
doplnenie čl. 4 zakladateľskej listiny spoločnosti Spravbytherm s.r.o., Poľná 2, 060 01
Kežmarok, IČO: 36 690 856 nasledovne:
-

-

-

semenárstvo a škôlkarstvo - zber a výkup semien, výroba sadeníc v škôlkach,
pestovateľská
činnosť - obnova lesa, odstraňovanie kríkov a haluziny,
prečistky a prerezávky, ošetrovanie, ochrana, oplocovanie mladých lesných
porastov, ostatné pestovateľské práce, príprava plôch na zalesňovanie
/vyznačovanie ťažby, údržba hraníc a priesekov, odstraňovanie nežiaducich
drevín/,
ťažbová činnosť - ťažba dreva, približovanie, odvoz a vagónovanie dreva,
zriaďovanie, oprava a udržiavanie zvážnic, ciest a ostatných zariadení
slúžiacich lesnej výrobe
odbytová činnosť s drevom

-

zber a predaj lesných plodín
drobná lesná výroba
údržba základných fondov
poľovná činnosť
služby v poľnohospodárstve vykonávané poľnohospodárskou technikou
ťažba a manipulácia dreva – služba
poľnohospodárska výroba, starostlivosť o lúky a pasienky
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami,
ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
činnosť odborného lesného hospodára

