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

v Kežmarku  k 30.6.2011 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
     Z roku  2009 zostalo na plnenie v roku 2011  9 uznesení.    
Stav k 30.6.2011 : 
- v priebežnom plnení sú evidované 4 uznesenia :  
uznesenia č. :  
23, 154, 174, 175. 
 
-     čiastočne splnené uznesenia : č. 210. 
 
     Z roku 2010 zostalo na plnenie v roku 2011 26 uznesení. 
Stav k 30.6.2011 : 
- v priebežnom plnení je evidovaných  9 uznesení : 
uznesenia č.: 
53, 80, 83, 200, 235, 239, 247, 249, 257.  
 
-     čiastočne splnené uznesenia : č. 176, č. 213. 
 
     V roku 2011, k 30.6.2011, bolo Mestským zastupiteľstvom prijatých 113 uznesení.   
Stav k 30.6.2011 : 
- v priebežnom plnení je evidovaných 18 uznesení : 
uznesenia č. : 2, 3, 4, 5, 6, 18, 38, 60, 61, 62, 71, 73, 89, 91, 104, 105, 106, 113.  
 
Návrh na zrušenie uznesení č. : 
210/2009, 5/2010, 40/2010, 176/2010, 213/2010 – čiastočné a úplné nevyužitie použitia RF    
                                                                                 v roku 2010 
81 d) – nezrealizovaná SC 
 
 
Návrh na uznesenie : 
a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 30.6.2011, za kontrolované obdobie 
roka 2011 a predchádzajúce obdobia. 
b)  Zrušuje uznesenia č. 210/2009, 5/2010, 40/2010, 176/2010, 213/2010, 81 d) /2011.  
 
 
Kežmarok 21.6.2011 
Predkladá : Ing. Gnojčáková Ľudmila 
                   hlavný kontrolór mesta 
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Mesto Kežmarok    
hlavný kontrolór mesta 
ul. Hlavné námestie č. 1 
K e ž m a r o k 
 

 
I N F O R M Á C I A 

o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených  
následnými finančnými kontrolami v roku 2010 a o výsledku následnej finančnej 

kontroly vykonanej v priebehu I. polroka 2011 
 

     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. 
11/2011 a na základe zamerania a plánu kontrolnej činnosti priebežne 
zabezpečovanej, v súlade ustanoveniami § 4 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 
o časti výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 
následnými finančnými kontrolami v roku 2010 a informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly vykonanej v priebehu I. polroka 2011. 
 
a) 
     Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 
následnými finančnými kontrolami v roku 2010, s cieľom preverenia splnenia 
povinnosti kontrolovaných subjektov v zmysle § 22 ods. 3 zákona 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vykonaná v priebehu mesiaca jún 2011, sa týkala 
opatrení prijatých v súlade so správami o výsledkoch následných finančných kontrol 
č. 1/2010 a č. 2/2010. 
     Konštatujem, že opatrenia prijaté v súlade so zápisnicou o prerokovaní správy 
o výsledku následnej finančnej kontroly : 
 
č. 1/2010 - za nedostatky zistené v súvislosti so zabezpečovaním pokladničných 
operácií mesta, v mene Eur a ostatných zahraničných menách, s úplnosťou, 
správnosťou a preukázateľnosťou uplatňovania zákona č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v znení zmien a doplnkov, na Mestskom úrade, Hlavné 
námestie 1 Kežmarok, boli splnené a ostávajú v priebežnom sledovaní a plnení 
zodpovedného vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu a zodpovedného 
zamestnanca kontrolovaného subjektu - záznam č. 1/2011, 
 
č. 2/2010  - na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou 
úplnosti, správnosti a preukázateľnosti čerpania dotácií z vlastných príjmov 
poskytnutých mestom Kežmarok, podľa VZN mesta, právnickým a fyzickým osobám 
podnikateľom - dotácií poskytnutých na základe rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva Kežmarok pre cestovný ruch a pre mládež, šport a vzdelávanie, na 
Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok, boli splnené a ostávajú v 
priebežnom sledovaní a plnení zodpovedného vedúceho zamestnanca 
kontrolovaného subjektu a zodpovedného zamestnanca kontrolovaného subjektu - 
záznam č. 2/2011. 



 2

 
Návrh na uznesenie : 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu 
o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 
následnou finančnou kontrolou č. 1/2010 - záznam č. 1/2011 a následnou 
finančnou kontrolou č. 2/2010 - záznam č. 2/2011, vykonanou na Mestskom 
úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok.   
 
 
b) 
     Následná finančná 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 – č. 3/2011, vykonaná na Základnej škole, Nižná 
Brána 8 Kežmarok, v priebehu mesiaca máj 2011, za kontrolované obdobie roka 
2010, bola ukončená správou o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2011. 
 
     Kontrolou boli skonštatované nedostatky týkajúce sa nedôsledného uplatňovania 
§7, §8, §10 a § 32 zákona 431/20002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov, porušovania  §13, §14  a ostatných ustanovení zákona č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, ako aj nedôsledného 
rešpektovanie VZN mesta č. 3/2008 a  zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov.  
 
Kontrolné zistenia sa týkali : 
     - nesúladu evidencie dochádzky zamestnancov do zamestnania, vykázanej pre 
účely výplat miezd zamestnancov, so skutočne zrealizovanými služobnými cestami, 
nedôslednej, nepresnej evidencie prítomnosti zamestnancov v práci, 
     - neúplného, nepresného a nedôsledného vypisovania dátumov povolenia 
a schválenia služobnej cesty na predpísanom tlačive, dátumov a podpisov 
účtovateľov a pokladníka, dôb – dĺžky trvania služobnej cesty pre správnu 
identifikáciu pridelenia cestovnej náhrady, iné ako obvyklé miesto nástupu na 
služobnú cestu, nedostatočná resp. žiadna správa, ...  
     - náhrad uplatňovaných cestovných výdavkov, ktoré boli zamestnancom 
priznávané obvykle v preukázanej výške - podľa ceny cestovného lístka v čase 
uskutočnenia pracovnej cesty, ostatné náhrady na pracovné cesty – náhrada 
preukázaných výdavkov na ubytovanie, stravné a preukázaných vedľajších 
výdavkov, na ktoré zamestnancom vznikol nárok, bola priznávaná obvykle 
v preukázanej výške, náhrady boli spravidla nárokované a uhrádzané správne, 
     - v troch prípadoch, pri uskutočnenej zahraničnej služobnej ceste do Rakúska p. 
Joppovej, p. Martančíkovej a p. Fabisa bolo kontrolou zistené vyplatenie nesprávne 
vyúčtovaných cestovných náhrad – náhrad stravného, vreckového a ostatných 
nevyhnutných vedľajších nákladov, čím došlo k porušeniu §13, §14 a ostatných  
ustanovení zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách,  
     - uzatvárania pokladničných dokladov za príslušný mesiac, keď bol kontrolovaný 
subjekt upozornený na §10 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zvlášť odsek  f) a g)  
- doloženie dokladov a podpisov za zaúčtovanie účtovných prípadov, 
     - v ojedinelých prípadoch sa zistenia týkali aj nesprávneho použitia ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, keď došlo k zámene použitia výdavkov na 
reprezentačné účely – 633016 za výdavky na spotrebu materiálu – 633006, 
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vyúčtovanie použitia nákladov na pohostenie, občerstvenie a dary nebolo doložené 
(VD 287,...), obdobne dochádzalo k zámene výdavkov na služby - 635006 za 
spotrebu materiálu – 633006, 
- nesprávne zatriedenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie, pri vecne 
vymedzenom účele použitia, sa nepovažuje za porušenie finančnej disciplíny,   
    - rozpočtová organizácia bola upozornená na opravy účtovných záznamov, ktoré 
musia byt zabezpečené zrozumiteľným, úplným, preukázateľným a správnym 
spôsobom (škrtanie, prepisovanie, mazanie neprípustným spôsobom...) t. j. na nutné 
rešpektovanie § 34 zákona o účtovníctve s prihliadnutím na dodržanie §§ 6,7,8 
zákona 431/2002 Z. z., 
    -  z kontroly nájomných zmlúv a ich úhrad vyplynulo, že škola, prenajímala 
priestory miniihriska, teločviční základnej školy a kuchynky, na základe uzatvorených 
zmlúv pričom úhrada nájomného bola len v ojedinelých prípadoch zhodná s platným 
VZN mesta č. 3/2008,  
     - kontrolovaný subjekt si vo viacerých prípadoch sadzbu prispôsoboval 
a zaokrúhľoval smerom hore resp. si v zmluve za využívanie priestorov dojednal inú 
sadzbu príp. priamo celkovú sumu úhrady za polrok, rok a pod., na základe čoho   
nebolo jasné, aká sadzba za hod./deň bola použitá, aké využívanie priestorov  
povolené, 
     - bolo skonštatované, že uvedený postup je v rozpore s platným VZN mesta a že 
v prípadoch celoročného prenájmu je organizácia povinná postupovať v zmysle 
zákona 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,     
      - ďalej bolo zistené, že nájomné za prenájom školského bytu a úhrada za 
poskytované služby s tým spojené – za vodné a stočné a elektrickú energiu, boli 
naposledy menené platobným výmerom základnej školy k 02.1.2009, na celkovú 
sumu 63,73 €, pričom platobný výmer odhadom vypočítava úhradu za nájom bytu, 
ktorý je dlhodobo bezo zmeny, za vodné a stočné a dodávku elektrickej energie, bez 
konečného vyúčtovania za skutočné odobraté množstvo týchto energií v príslušnom 
roku,            
     - mesačná úhrada za úžitkovú plochu bytu o rozlohe 46,8 m2, počte 5 obývajúcich 
osôb, bola realizovaná v sume 63,73 €/ mesiac,     
     - bolo skonštatované nezabezpečenie úplnosti a preukázateľnosti vynakladania 
finančných prostriedkov základnej školy na jej prevádzku, keď výška nájomného, pri 
akceptovaní vybavenia a veľkosti bytu, nezodpovedá obvyklej regulovanej cene 
nájmu a úhrada za plnenia poskytované s užívaním bytu neboli zabezpečené 
preukázateľne, merateľne,  
     - zabezpečenie preukázateľného vyčíslenia výšky 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.,      
     - kontrolovaný subjekt bol upozornený aj na povinnosť poradového číslovania 
všetkých zmlúv, zvlášť dohôd, v rade vznikajúcich za sebou, pre prehľadnosť 
a operatívnosť ich používania a kontroly. 
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Návrh na uznesenie : 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly zabezpečovania pokladničných operácií, úplnosti, 
správnosti a preukázateľnosti uplatňovania zákona č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v znení zmien a doplnkov a kontrolu úhrad sadzieb 
nájomného podľa platného VZN mesta Kežmarok – správu č. 2/2011, vykonanej 
na Základnej škole, Nižná brána 8 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 
2010. 
 
 
 
Kežmarok 22.6.2011 
Ing. Gnojčáková Ľudmila 
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N á v r h 

plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok 
pre obdobie  II.  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 II. polroku 2011, plán menovitých kontrolných tém 
nasledovne : 
 
     - Kontrola realizácie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov, úplnosť, preukázateľnosť a správnosť jeho zabezpečovania 
v jedálňach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Kežmarok, za I. polrok 2011: 

Ø na Základnej škole Nižná Brána 8, Kežmarok 
Ø na Základnej škole Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 
Ø na Základnej škole Hradné námestie 38, Kežmarok  
Ø na Materskej škole Cintorínska 3, Kežmarok, 
Ø na Materskej škole Kuzmányho 41, Kežmarok   
Ø na Materskej škole Severná 5, Kežmarok, 
Ø na Materskej škole Možiarska 1, Kežmarok   

 
     -  Kontrola zabezpečenia inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 
záväzkov,  v Mestskom kultúrnom stredisku Starý trh 47, Kežmarok, za rok 2010,   
 
     - Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 
následnou  finančnou kontrolou v roku 2010 :        

Ø na Základnej škole Hradné námestie č. 38, Kežmarok 
Ø na Mestskom úrade Hlavné námestie č. 1, Kežmarok 

   
     - Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu programového rozpočtu mesta 
Kežmarok na roky 2012 - 2013.    
 
 
     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 II. 
polroka 2011 bol, v zmysle zákona 369/90 Zb., § 18f ods. 1b), vyvesený na 
pripomienkovanie občanom mesta dňa 14.6. 2011. 
 



 
Návrh na uznesenie: 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra mesta pre obdobie II. polroka 2011. 
 
 
Kežmarok 10.6.2011 
Ing. Gnojčáková Ľudmila - hlavný kontrolór mesta 
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Dôvodová správa 

 
Platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon č. 253/1994 Z.z o právnom 
postavení platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
(ďalej len zákon). Zákon ustanovuje výšku mesačného platu starostov a primátorov podľa počtu 
obyvateľov obce, alebo mesta, ktorí majú na ich území trvalý pobyt. 
 
V súlade so zákonm č. 154/2011, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
účinným od 01.06.2011 podľa § 3 ods. 1 zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (rok 2010: 769,- €) a násobku podľa 
§ 4 ods. 1 zákona. Násobok je ustanovený takto: mesto od 10 001 do 20 000 obyvatešov: 2,53 
násobok, t.j. 769,-€ x 2,53 = 1946,- €. 
 
Plat starostu (primátora) nemôže byť podľa § 4 ods. 2 nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné 
(mestské) zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov občí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov odsúhlasuje plat primátorovi mesta Kežmarok s účinnosťou od 01.06.2011 takto: 
Minimálny plat určený podľa § 3 ods. 1 citovaného zákona ako súčin priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hodpodárstve a 2,53 násobku (podľa §4 ods.1 citované 
zákona) t.j.    1946,- € sa zvyšuje  o    .......%, t.j.   ........,- € v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 
citovaného zákona. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie : 
 
MsZ v Kežmarku schvaľuje VZN č. 10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2011 o určení 
školských obvodov pre základné školy v Kežmarku. 
 
 
 
 
 
 

Návrh Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta Kežmarok 
č.10/2011, 

 
 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 

o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku 

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  
  
     Čl.1 bude znieť : 

  
Školským obvodom ZŠ, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok je nasledovná časť územia mesta 
Kežmarok, nasledovné časti územia obce Malý Slavkov  a celé územia obcí Vlkovce, 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/ 
  
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. 
 
Školským obvodom ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok je nasledovná časť územia mesta Kežmarok, 
nasledovné časti územia obce Malý Slavkov a celé územie obce 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 ) 
 
 
 
 
 Do čl.3 sa dopĺňa: 
 

3. VZN č.10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2011, schválilo MsZ v Kežmarku 
uznesením č.     /2011 dňa 30.06.2011. 

4. VZN č.10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2011, nadobúda účinnosť 15.deň po 
zverejnení na úradnej tabuli. 

    
  
  
 
 
  
  
      Ing. Igor Šajtlava       Ing. Ladislav Faix 
      Primátor mesta Kežmarok         Prednosta MsÚ Kežmarok      
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S T A N O V I S K O 

 
hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Kežmarok za rok 

2  0  1 0 
 
 
     V súlade s §18f ods.1 písm. c) úplného znenia zákona Slovenskej národnej rady č. 369/90 
Zb. o obecnom zriadení, zákonom č.479/2010 Z. z., predkladám Mestskému zastupiteľstvu 
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2010. 
 
     Odborné stanovisko som spracovala na základe podkladov predložených k návrhu 
záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2010. 
 
 
A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného 
účtu mesta Kežmarok. 

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

a) zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2010 
b) metodickú správnosť predloženého návrhu záverečného účtu   

 
a) 
     V rámci zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu som prihliadala na dodržanie 
súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a záväznými nariadeniami mesta 
(preverenie, že účtovná závierka za rok 2010 bola vykonaná v súlade so zákonom 
o účtovníctve, obsahuje všetky všeobecné náležitosti, účtovná jednotka vyhotovila súvahu, 
výkaz ziskov a strát a poznámky v súlade so všeobecne právnymi predpismi), ako aj na 
dodržanie informačnej povinnosti a dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta. 
 
     Návrh záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2010 bol spracovaný v súlade so 
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov, s prihliadnutím na ustanovenia zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy, zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych 
predpisov.  
 
     Mesto v zmysle § 16 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy si splnilo povinnosť overenia účtovnej závierky ustanovenej § 9 ods. 4 zákona 
o obecnom zriadení. 
     Z názoru nezávislého audítora k riadnej účtovnej závierke mesta za rok 2010 vyplýva, že 
účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz na 
finančnú situáciu mesta Kežmarok, na výsledky jej hospodárenia a na peňažné toky za rok 
2010, ktoré sú v súlade so zákonom o účtovníctve.  
   Návrh záverečného účtu mesta za rok 2010, v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 2 úplného 
znenia zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, bol zverejnený 
obvyklým spôsobom, verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke 
mesta, pre vyjadrenie obyvateľov mesta, v zákonom stanovenej lehote.  



 
b)  
     Predložený záverečný účet komplexne hodnotí  hospodárenie mesta v rozpočtovom roku 
2010, analyzuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia vrátane výsledkov peňažných 
fondov, jeho finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným organizáciám na území 
mesta, finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, k štátnym fondom, rozpočtom iných obcí 
a rozpočtom vyšších územných celkov.  
     Záverečný účet mesta, v náväznosti na § 16 ods.5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, obsahuje údaje o plnení príjmovej a výdavkovej časti 
rozpočtu mesta za rok 2010, v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona, v súlade s rozpočtovou 
klasifikáciou, cez odvetvovú a ekonomickú klasifikáciu a jeho vnútorné členenie na bežný 
rozpočet a kapitálový rozpočet, bilanciu aktív a pasív - majetok mesta a zdroje jeho krytia v 
súvahe mesta, prehľad o stave a vývoji dlhu mesta, prehľad o poskytnutých zárukách za úvery 
mesta podľa jednotlivých príjemcov a prehľad o iných ručeniach mesta, údaje o nákladoch 
a výnosoch podnikateľskej činnosti a údaje o hospodárení príspevkových organizácií v rámci 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, údaje o hospodárení spoločností s podstatným 
vplyvom mesta a hodnotenie plnenia programov obce. 
  
     Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa Metodického usmernenia Ministerstva 
financií Slovenskej republiky k č. MF /010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 
a vysvetlivkám k ekonomickej klasifikácií rozpočtovej klasifikácie, v znení platných 
dodatkov č. 1-8, ktorým bola ustanovená druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia 
rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní 
rozpočtov územnej samosprávy.  
     Rozpočet mesta bol vedený v súlade s metodikou jednotného triedenia príjmov a výdavkov 
a v zmysle ustanovenej rozpočtovej klasifikácie platnej pre rok 2010. 
     Mesto spracovalo a predložilo návrh záverečného účtu za rok 2010 v oblasti plnenia 
rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavných kategórií, kategórií, 
položiek a podpoložiek. 
     Oblasť plnenia rozpočtu výdavkov mesto spracovalo a predložilo podľa funkčnej 
klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na 
úrovni hlavnej kategórie a kategórie, ako aj podľa programovej štruktúry, ktorá rozdeľuje 
výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. 
     
 
B. Spracovanie záverečného účtu 
 
     Pri spracovaní záverečného účtu za rok 2010 Mesto postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje 
o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovalo do záverečného účtu mesta. 
     V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane 
finančných vzťahov k zriadeným resp. založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – 
podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej 
usporiadalo finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtu VÚC.    
     Predložený návrh záverečného účtu mesta za rok 2010 obsahuje povinné náležitosti podľa 
§ 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.      
 
     V rámci vedľajšieho hospodárenia mesta, z činnosti káblovej televízie, bola za rok 2010 
dosiahnutá strata v objeme 4 979 €, pri osobitne evidovaných a vykázaných vo svojich 



výsledkoch tak tržieb za vlastné výkony a finančné výnosy, ako aj výrobných nákladov – 
služieb, osobných nákladov a finančných nákladov. 
     Usporiadanie straty odporúčam zrealizovať z rezervného fondu vedľajšieho hospodárenia, 
zdrojov minulých období, ktorého zostatok je postačujúci.  
 
 
1. Údaje o plnení rozpočtu 
 
     Finančné hospodárenie Mesta Kežmarok sa v roku 2010 riadilo schváleným rozpočtom na 
rok 2010, ktorý bol prijatý uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok č. 208/2009 
dňa 10.12.2009. 
     Ako celok bol rozpočet pre rok 2010 schválený ako vyrovnaný.   
     B e ž n ý  rozpočet mesta bol schválený ako mierne schodkový, k a p i t á l o v ý  rozpočet 
bol schválený taktiež ako schodkový, so zapojením predpokladaných finančných operácií 
príjmových a prebytkov minulých rokov (RF). 
        
     V priebehu roka 2010, rozpočtovými opatreniami č. 1 – č. 5, uzneseniami č. 4/2010, 
39/2010, 175/2010, 212/2010 a 255/2010, schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok 
úpravy rozpočtu mesta, ktorými sa upravili konečné plánované bežné príjmy a výdavky na 
predpokladaný schodok bežného rozpočtu v objeme 403 455 €, s uvažovaným čerpaním 
prostriedkov kapitálového rozpočtu v prospech vykrytia potrieb bežného rozpočtu, pri využití 
ustanovenia § 21 c) zákona 54/2009, ktorým sa doplnil zákon č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď ustanovenia § 10 ods. 7 a podmienky 
ustanovené v § 10 ods. 9 - zabezpečenie vyrovnanosti bežného rozpočtu nebola obec povinná 
ani v roku 2010 uplatňovať. 
     Kapitálové príjmy a výdavky sa upravili na predpokladaný prebytok 1 059 419 €. 
     Uvažované vykrytie nedostatočných finančných prostriedkov, z finančných operácií, 
predstavovalo sumu 655 960 €. 
 
     Dotácie zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté najmä na zabezpečenie preneseného výkonu 
štátnej správy za oblasť základných škôl, na činnosť školského úradu, účelové dotácie  pre 
prenesené kompetencie, decentralizačné dotácie na stravu pre sociálne slabých, štipendiá, 
motivačné príspevky, na činnosť sociálneho zariadenia Zariadenie pre seniorov, sociálneho 
zariadenia denný stacionár, na zabezpečovanie komunitnej sociálnej práce, na aktivačnú 
činnosť, činnosť stavebného úradu, činnosť životného prostredia, zabezpečenie záchranných 
a zabezpečovacích prác počas povodne, odstraňovanie škôd po povodni, bytovej politiky, 
matričnú činnosť.    
     Decentralizačné dotácie na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v základnom 
školstve, na činnosť Zariadenia pre seniorov a vymedzené finančné prostriedky na 
zabezpečenie originálnych kompetencií ZŠ, MŠ, základných  umeleckých škôl a CVČ, 
vzhľadom na osobitný spôsob zapojenia do rozpočtu mesta, sú zapojené v rozpočtoch 
rozpočtových organizácií a v skutočnom plnení, vo výdavkovej časti rozpočtu mesta, sa 
nevykazujú. 
     
     Záverečný účet za rok 2010 ale v celom rozsahu premieta plnenie príjmov a výdavkov 
rozpočtu za prenesené činnosti v oblasti zabezpečovania matriky, spoločného stavebného 
úradu, bytovej politiky, životného prostredia, opatrovateľskej činnosti, aktivačnej činnosti, 
sociálneho zariadenia Stacionár, pracovníkov školstva a školského úradu, účelových dotácií 
PK, ako aj dotácií na neštátne a súkromné školské zariadenia. 
 



     Z celkovej účtovnej závierky mesta Kežmarok za rok 2010 vyplýva prebytok 
hospodárenia v objeme 2 318 848,14 €, pri celkových započítaných príjmov dosiahnutých v 
objeme  16 014 521,28 € a celkových započítaných výdavkov v sume  13 695 673,14 €. 
 
 
R  o  z  p  o  č  e  t     c e l k o m :                                                                     v  € 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                          S ch v á l e n ý       U p r a v e n ý        Č e r p a n i e                                             
                                                       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Príjmy celkom                                 10 742 840              15 844 068             16 014 521,28                                             
 
Výdavky celkom                              12 946 460              15 188 108             13 695 673,14 
 
Hospodárenie mesta – 
prebytok / schodok rozpočtu      -    2 203 620                    655 960               2 318 848,14 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                             
B e ž n ý  rozpočet : 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Bežné príjmy celkom                      10 091 043              10 365 915              11 292 465,62  
v tom: 
bežné príjmy mesta                             9 549 740                9 910 864              10 717 511,02 
bežné príjmy  R O                                  541 303                  455 051                    574 954,60 
 
Bežné výdavky celkom                   10 125 235              10 769 370               10 949 593,19   
v tom:                                             
bežné výdavky mesta                          4 731 416                5 330 862                5 419 768,97 
bežné výdavky  R O                            5 393 819                5 438 508                5 529 824,22 
 
Hospodárenie mesta – 
prebytok / schodok rozpočtu            -    34 192               -  403 455                   342 872,43 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
K a p i t á l o v ý  rozpočet : 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Kapitálové príjmy celkom                  651 797                5 478 153                  4 722 055,66            
v tom: 
kapitálové príjmy mesta                        651 797                5 478 153                  4 722 055,66            
kapitálové príjmy  R O                            -                              -                                     - 
 
Kapitálové výdavky celkom            2 821 225                 4 418 738                 2 746 079,95  
v tom:                                                  
kapitálové výdavky mesta                  2 590 481                 4 275 926                 2 669 777,95 
kapitálové výdavky  R O                       230 744                   142 812                       76 302,00  
 
Hospodárenie mesta – 
prebytok / schodok rozpočtu        -  2 169 428                1 059 415                1 975 975,71   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 



F i n a n č n é  operácie : 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Príjmové FO celkom                        2 357 131                2 549 444                  1 153 753,30   
 
Výdavkové FO celkom                       153 511                 3 205 404                  3 193 959,42 
 
Hospodárenie mesta – 
prebytok / schodok rozpočtu           2 203 620                 - 655 960               - 2 040 206,12 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
  
Výsledok hospodárenia za rok 2009  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(príjmy – výdavky) 
prebytok +  /  schodok  - :                                                                                +  2 318 848,14 
 
 
     Vykázaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 
písm. a) a  b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Metodického 
usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF /010175/2004-42 zo dňa 8. 
decembra 2004 a vysvetlivkám k ekonomickej klasifikácií rozpočtovej klasifikácie a podľa 
opatrenia MF SR č. /16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, 
príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. 
 
     Dosiahnutý výsledok hospodárenia - prebytok po započítaní do výsledku finančných 
prostriedkov poskytnutých zo ŠR v roku 2009 prenesených do roku 2010 v súhrnom objeme 
325 059,86 € a po redukcií finančných prostriedkov poskytnutých mestu v roku 2010 
presunutých na plnenie do roku 2011 v sume 412 340,04 €, predstavuje objem na 
vysporiadanie celkom sumu 2 231 567,96 €. 
     Takto upravený výsledok hospodárenia rozpočtu obce, určený na vysporiadanie, v súlade s 
§ 16 ods. 6 zákona 583/2004, neobsahuje nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté 
mestu v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR. 
 
     Analýza dosiahnutých výsledkov - prebytku hospodárenia mesta poukazuje na naplnenie 
najmä bežných príjmov mesta, na obmedzenie investičnej výstavby mesta v roku 2010, 
pričom ale prebytok kapitálových príjmov, prostredníctvom finančných operácií 
výdavkových, bol použitý na obstaranie majetkovej účasti – zvýšenie základného imania 
spoločnosti Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok. 
 
     Vzhľadom na dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu v roku 2010 mesto neuplatnilo 
schválené použitie prostriedkov kapitálového rozpočtu na vykrytie potrieb bežného rozpočtu.  
 
     Navrhované vysporiadanie výsledku hospodárenia mesta za rok 2010 je plne v súlade 
s platnými zákonmi a predpismi, ako aj možnosťami jeho usporiadania. 
  
    Podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov mesto, v záverečnom účte za príslušný rozpočtový rok, hodnotí 
aj tvorbu a čerpanie peňažných fondov mesta – RF, FRB, RF vedľajšieho hospodárenia a SF. 



     Pohyby finančných prostriedkov v jednotlivých peňažných fondov mesta za rok 2010, jeho 
prírastkov a úbytkov, preukazuje rozbor fondov mesta Kežmarok za rok 2010. 
     Usporiadanie prebytku rozpočtu za rok 2010 je úplné a správne. 
 
 
1.1. Plnenie rozpočtu príjmov mesta k 31.12.2010  
  
     V rozpočtovom období roka 2010 predstavovalo celkové skutočné plnenie príjmov mesta 
objem 16 015 tis. €, pri dosiahnutí celkových  bežných príjmov mesta v objeme 10 718 tis. €, 
kapitálových príjmov v sume 4 722 tis. € a dosiahnutí príjmov rozpočtových organizácií  
v objeme 575 tis. €. 
     Z celkových príjmov predstavujú bežné príjmy 66,92 %, kapitálové príjmy 29,48 % 
a príjmy rozpočtových organizácií 3,60 %. 
 
     Vlastné príjmy mesta – vlastné bežné a kapitálové príjmy - bez príjmov určených pre 
rozpočtové organizácie zo ŠR,  ostatných grantov a transferov v celkovej sume 4 714 tis. €, 
vlastných  príjmov RO v objeme 575 tis. € a kapitálových transferov zo ŠR v hodnote 287 tis. 
€, boli dosiahnuté v objeme 10 439 tis. €, čo znamená 65, 18 % z celkových dosiahnutých 
príjmov, pričom vlastné bežné príjmy mesta objemom 6 004 tis. € predstavujú 37,49 % 
a vlastné kapitálové príjmy mesta, objemom 4 435 tis. €, 27,69 % z celkových vykazovaných 
príjmov.   
    
     Objem finančných prostriedkov poskytnutých mestu formou dotácií predstavoval celkom  
5 001 tis. €  t. j.  31,22  %  z celkových príjmov, pričom  bežné  dotácie predstavujú 29, 43 % 
a kapitálové dotácie 1,79 % z celkových príjmov.    
     Bežné dotácie na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva vrátane 
nenormatívnych dotácií zo ŠR a kapitálových predstavovali v roku 2010 objem 2 620 tis. € t. 
j. 16,35 % z celkových príjmov.    
     Dotácia z MF SR určená pre zabezpečenie činnosti Zariadenia pre seniorov, vrátane 
kapitálových dotácií, objemom 672 tis. €,  tvorí 4,20 % z celkového objemu skutočných 
príjmov. 
     Ostatné dotácie zo ŠR spolu s kapitálovými dotáciami objemom 1 709 tis. € predstavujú 
10,67 % z celkových skutočne započítaných príjmov. 
 
     Z celkového objemu bežných príjmov mesta dosiahli daňové príjmy objem 4 764 tis. €  t. j. 
44,45 %  a nedaňové príjmy sumou  1 240 tis. €  11,57 %. 
     Bežné príjmy z cudzích zdrojov – granty a transfery boli dosiahnuté v objeme 4 714 tis. €  
t. j. 43,98 %  bežných príjmov mesta. 
 
     Celkové účtovne započítané bežné príjmy mesta, voči rozpočtovaným príjmom, boli 
naplnené na 108,14 %, naplnenie príjmov je evidované vo všetkých kategóriách a položkách 
bežných príjmov.  
 
     Daňové príjmy boli naplnené na 100,06 % a ich mierne nenaplnenie bolo zaznamenané pri 
dani z nehnuteľnosti – dani zo stavieb (98,43 %) a pri dani za tovary a služby (98,36). Príjmy 
boli preplnené o 2,8 tis. €.  
     Nedaňové príjmy boli splnené na 104,33 % a preplnené boli v objeme 51,4 tis. €. 
K väčšiemu preplneniu príjmov došlo v položke príjmov z vlastníctva – prenajatých 
priestorov (157,43 %), za položku pokuty a penále (179,85 %), z vkladov (135,47 %), náhrad 
poistného plnenia (1 739,32 %).  



     K väčšiemu nenaplneniu príjmov došlo len pri plnení príjmov za administratívne poplatky 
(72,32 % - 39 943,- € ). 
     Príjmy z úrokov z domácich úverov, pôžičiek a vkladov boli naplnené na 100,61 %, 
prekročené o 202 €.  
     Z posudzovania príjmov bežných grantov a transferov vyplýva ich preplnenie o cca 19 % 
čo predstavuje sumu 752 tis. €. 
  
    Kapitálový rozpočet príjmov bol splnený na 86,20 %  t. j.  na 4 722 tis. €, pričom vlastné 
kapitálové príjmy boli objemom 4 435 tis. € naplnené na 105,68 % a tuzemské kapitálové 
granty a transfery v sume  287 tis. € na 22,38 %. 
     Nenaplnenie príjmov tejto položky bolo spôsobené neobdržaním finančných prostriedkov 
na realizáciu rozpracovanej investičnej akcie – ZŠ Nižná brána s jedálňou a ŠKD.  
 
     Celkové skutočné príjmy mesta – bežné a kapitálové príjmy, voči plánovaným príjmom 
v roku 2010 boli splnené na 101,08 % a index skutočne započítaných celkových príjmov 
roku 2010 voči roku 2009 predstavuje  141,36 % t. z. n. nárast príjmov o 41,36 %.      
 
 
1. 2. Čerpanie rozpočtu výdavkov mesta k 31.12.2010 
 
     V rozpočtovom období roku 2010 predstavovalo skutočné čerpanie výdavkov mesta 
objem celkom 13 696 tis. €. 
     Z celkového objemu výdavkov mesta predstavujú započítané bežné výdavky mesta objem 
10 950 tis. € t. j. 79,95 %  a  kapitálové výdavky sumou 2 746 tis. €  20,05 %.      
 
     Bežné výdavky mesta, bez výdavkov RO, predstavujú z celkového objemu výdavkov 
sumu 5 420 tis. €  t. j.  39,57  % z nich a kapitálové výdavky mesta (bez RO) sumou 2 670   
tis. €  19,50  %. 
     Bežné výdavky rozpočtových organizácií predstavujú objemom 5 530 tis. €  40,38 %  a 
kapitálové výdavky RO sumou  76 tis. €  0,55 %  z. celkových výdavkov. 
     Výdavky rozpočtových organizácií celkom predstavujú 5 606 tis. €  t. j. 40,93 % 
z celkového objemu výdavkov, pričom z uvedeného objemu, na prenesené kompetencie za  
oblasť základných škôl, bolo použitých 2 569 tis. €  (45,83 %), na zabezpečenie originálnych 
kompetencií za oblasť MŠ, ZUŠ a  CVČ 2 047 tis. € (36,51 %) a na sociálnu sféru – 
Zariadenie pre seniorov 990 tis. € (17,66 %). 
      
     Na vykrytie bežnej činnosti príspevkových organizácií (STZ, MsKS) bolo v roku 2010 
vložené cca 610 tis. €  t.j. 11,26 % celkového objemu bežných výdavkov mesta, bez RO. 
 
    Na dotáciách podľa VZN mesta (mestské zastupiteľstvo, primátor) bolo vyčerpaných 
celkom 65 113 € t.j. 1,21 % z objemu bežných výdavkov mesta bez RO.  
 
     Hodnotené bežné výdavky mesta, bez RO, boli naplnené na 101,67 % a voči rozpočtu boli  
celkom prečerpané o 88,9 tis. €. 
    Bežné náklady boli mierne prečerpané pri  niektorých rozpočtovaných položkách – pri 
audite, informatike, oprave a údržbe nebytových priestorov v správe, pri dani z úrokov, za 
protipožiarnu ochranu, cestovný ruch, propagačné služby, klub dôchodcov, príspevok na 
stravu dôchodcom ...   
     Vyššie čerpanie skutočných bežných výdavkov voči schválenému rozpočtu sa prejavilo pri 
odstraňovaní škôd spôsobených povodňou (o 139 315,- €), pri oprave a údržbe bytov v správe 



(o 17 375,- €), pri pomoci občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (o 12 807,.- € ), za aktivačnú 
činnosť a malé obecné služby (o 8 578,- €), za spoločný školský úrad (o 6 491,- €), pri 
matrike (o 5 846,- €) a pri pomoci občanom postihnutých povodňou (o 4 035,- €).        
      
     Uvažované kapitálové výdavky mesta boli zabezpečené v objeme 2 670 tis. €, splnené na 
62,44 %, pričom 62,51 % plnenie bolo zaznamenané pri obstarávaní kapitálových aktív - pri 
realizácií viacerých stavieb a ich technického zhodnotenia – pri rekonštrukciách ciest, 
výstavbe a rekonštrukciách chodníkov, parkovísk, rozširovaní verejného osvetlenia, výstavbe 
križovatky, námestia, rekonštrukciách ZŠ, MŠ, cintorínskych služieb. 
     Plnenie plánovaných kapitálových transferov nebolo realizované. 
     K miernemu prečerpaniu finančných prostriedkov určených na kapitálové výdavky došlo 
len v minimálnom rozsahu, pri výstavbe Bytového domu Košická 5, 7, 9 a pri rozširovaní 
verejného osvetlenia. 
 
     Celkové skutočne započítané výdavky mesta (vrátane RO) voči plánovaným výdavkom 
predstavujú 90,18 % a skutočné výdavky roku 2010 voči roku 2009 poklesli o 6,12 %. 
 
     Predložená „Hodnotiaca správa za rok 2010“, spracovaná podľa programovej štruktúry, 
rozdeľujúca výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí – 16 programových 
oblastí, hodnotí úspešnosť samosprávy pri riešení aktuálnych potrieb obyvateľov obce, 
prostredníctvom podprogramov a  prvkov, obsahujúcich zámere, ciele a merateľné 
ukazovatele.  
     Vzhľadom k tomu, že hodnotiaca správa sa nezaoberá triedením výdavkov na bežné 
a kapitálové výdavky v rámci príslušných programových oblastí, odporúčam do pozornosti 
osobitnú tabuľkovú analýzu výdavkov programového rozpočtu, ktorá zachytáva jeho plnenie 
aj podľa rozpočtovej klasifikácie. 
     Plnenie merateľných ukazovateľov vrátane hodnotenia dosiahnutých výsledkov je 
v kompetencií príslušných správcov rozpočtových kapitol  resp. osôb zodpovedných za 
príslušnú programovú oblasť. 
 
 
1.3. Finančné operácie  
  
     Finančné operácie príjmové a výdavkové, zatriedené podľa rozpočtovej klasifikácie v 
hlavnej kategórií 400,  500  a 800, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce, 
realizujú sa nimi návratné zdroje financovania a ich splácanie, predaj a obstaranie 
majetkových účastí a pod. nevstupujú do prebytku a schodku rozpočtu obce a teda 
neovplyvňujú prebytok resp. schodok rozpočtu obce.     
     V súvislosti s uvádzaným konštatujem v roku 2010 prijatie splátky finančnej výpomoci, 
prijatie dotácií, prevody nevyčerpaných dotácií zo ŠR, z rezervného fondu a z realizácie -
predaja cenných papierov. 
     Výdavky vyplývajú najmä zo splácania istín - návratných zdrojov financovania, z 
majetkových vkladov a poskytnutia finančnej výpomoci.   
 
     Plánované použitie prostriedkov vytvorených účelových fondov mesta v priebehu roka 
2010 bolo súčasťou rozpočtu, ich vysporiadanie je predmetom hodnotenia v rámci návrhu 
záverečného účtu mesta za rok 2010.     
 
 



2. Bilancia aktív a pasív 
 
      Z preskúmania bilancie aktív a pasív mesta Kežmarok, podloženej údajmi vykázanými v 
hlavnej knihe vlastného hospodárenia mesta za rok 2010, údajmi vykázanými vo výkaze 
Súvaha a údajmi v prehľade o inventarizácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov k 31.12.2010, vyplýva ich dostatočná úplnosť, preukázateľnosť a správnosť. 
     Rozdiel vykázaný v čiastkovom inventarizačnom zápise a v súhrnom zozname 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31.12.2010 je jasne 
zidentifikovaný, s popisom vzniku rozdielu a spôsobu jeho vysporiadania.   
 
V priebehu roka 2010 : 
- objem oceniteľných práv mesta (úč.sk.014) stúpol o cca 19,3 tis € ( nákup licencie EĽRO 
a digitálnej ortofotomapy ), 
-  objem budov a stavieb (úč.sk.021) stúpol o 7 455 tis. €  - zaradenie obstaraného dlhodobého 
hmotného majetku do užívania, rozpracovaných investícií – objekty a zariadenia „kasárni“, 
hokejbalové ihrisko ZŠ, BD ul. Weilburská, BD ul. Košická, zimný štadión, ZŠ Nižná Brána, 
zubné stredisko, káblová televízia, dom Hradné námestie 58,...,  
-  objem budov a stavieb (uč.sk.021) klesol o 4 163 tis. €  - vyradenie obstaraného dlhodobého 
hmotného majetku z užívania – odpredaných bytov, technického zhodnotenia, prevody 
správy, 
- stav obstaraného dlhodobého hmotného majetku (úč.sk.042), ktorý zaznamenáva viaceré 
rozpracované akcie, v absolútnom objeme voči roku 2009 poklesol o cca 2 344  tis. € 
(zaradenie majetku do užívania) na celkový objem 3 317 tis. €, najväčšie prírastky 
predstavujú investície na verejnom osvetlení, realizácií investícií na „Kamennej bani“, PD 
garáže, na  rekonštrukciách viacerých prístupových ciest, chodníkov, ulíc, budov, križovatiek, 
parkovísk, domov, Domu smútku a výstavbe BD,   
- stav v podielových cenných papierov a podielov v dcérskych účtovných jednotkách 
(úč.sk.061) predstavuje objem 6 273 865,85 €, v roku 2010 stúpol o 2 977 908 € a to 
z dôvodu zvýšenia peňažného vkladu mesta do základného imania spoločnosti Spravbytherm 
s. r.o., Kežmarok, 
- nemenný stav voči roku 2009 je evidovaný v podielových cenných papierov a podielov 
v spoločnosti s podstatným vplyvom (40 %) - úč.sk.062 – vklad do spoločnosti SKI PARK, 
MHK Kežmarok v objeme 531 103 €,  
- realizovateľné cenné papiere a podiely (úč.sk.063) objemom 2 837 994,50 € zachytávajú 
investované voľné finančné prostriedky mesta Kežmarok, hodnotu akcií mesta v 
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a v Dexií Banke, vklady mesta do spoločnosti  TOS 
Žakovce,  všetko na základe osobitne uzatvorených zmlúv, ako aj predaj cenných papierov. 
 
     Stav pohľadávok mesta - za účtovnú skupinu 311  a 318 predstavuje k 31.12.2010 objem 
cca 746,2 tis. €. 
     Voči odberateľom (úč.sk.311) – abonentom KTV sú pohľadávky evidované v objeme 14,8 
tis. € a voči rozpočtovým príjmom nedaňovým (úč.sk.318) sú pohľadávky evidované v sume 
731,4 tis. €  - za nájomné pozemkov a nebytových priestorov, splátky bytov, pozemkov, 
TKO, odberateľské faktúry,  poplatky rôznych druhov, exekučné záväzky,...  
 
     Pohľadávky za daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov (úč.sk.319) k 31.12.2010 
sú evidované za daň z nehnuteľnosti, za daň za psa a za daň za užívanie verejného 
priestranstva, v celkovom objeme 123,4 tis. €, pričom ich objem voči predchádzajúcemu roku 
vzrástol o 21,82 %. Tento nárast potvrdzuje rastúci negatívny trend, ktorý začal v roku 2009.       



     Z celkového objemu daňových pohľadávok pohľadávky za daň z nehnuteľností 
predstavujú objem 121,5 tis. € t. j. 98,47 % a cca 70,00 % z nich sú ťažko vymožiteľné, 
z rokov 1999 – 2008. 
     Pohľadávky za daň za psa sú evidované v objeme 1,3 tis. € a jeho stav predstavujú 
aktuálne pohľadávky rokov 2009 a 2010. 
 
     Odsúhlasovanie stavu pohľadávok resp. zostatkov pohľadávkových účtov jednotlivými 
dlžníkmi sa pravidelne a priebežne zabezpečuje.   
      
     Záväzky mesta voči dodávateľom neinvestičným, investičným a za MPBH – mestské byty 
(úč.321) k 31.12.2010 sú evidované v celkom objeme  448,6 tis. €. Ich stav voči roku 2009 
stúpol o 64,5 tis. € - 16,8 %. Podiel záväzkov voči investičným dodávateľom predstavuje 
64,37 % z celkového objemu týchto záväzkov.  
 
     V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 
znení neskorších predpisov, § 19 ods. 1, sa neuhradené záväzky priebežne analyzovali a 
analyzujú, s dôrazom na neprekročenie stanovených limitov pre zavedenie osobitného 
dohľadu, ozdravného režimu  a  nútenej správy mesta.  
     Pre rok 2010 limit záväzkov predstavoval objem  900,6 tis. €.        
 
     Konštatujem, že v roku 2010 nenastali skutočnosti pre zavedenie ozdravného režimu 
a nútenej správy a ustanovené limity boli dodržané.  
 
 
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu 
 
     Návratné zdroje financovania, vzhľadom k pravidlám ich používania v zmysle §17 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, sa aj v roku 2010 využívali len na krytie 
kapitálových výdavkov. 
     Celková suma dlhu mesta, po vyňatí návratných zdrojov financovania poskytnutých podľa 
osobitných predpisov, bola možná do objemu 3 602 tis. € a suma ročných splátok návratných 
zdrojov financovania vrátane úrokov bola možná do výšky  1 501 tis. €.          
     Úverová zaťaženosť mesta k 31.12.2010 predstavovala celkom objem 4 027 tis. €.  
     Po vyňatí zdrojov poskytnutých na základe osobitných predpisov - zo ŠFRB, v objeme cca 
3 937 tis. €, predstavuje zostávajúca suma dlhu objem 92 tis. €. 
     Ručiteľské záväzky mesta voči tretím osobám mesto k 31.12.2010 neeviduje. 
  
     Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov predstavovala 
v roku 2010 objem 190 tis. €.   
 
    Konštatujem, že obidve hodnotené podmienky stanovené zákonom o rozpočtových 
pravidlách, § 17 ods. 6a) a ods. 6b), boli v roku 2010 splnené. 
 
     Nepriaznivý vývoj ekonomických parametrov t. j. aj príjmov mesta a zabezpečenie 
povinného prednostného splácania úverov mesta, vyžaduje dôsledné zvažovanie prijatia 
nových úverov ako celok, osobitne obchodných úverov, pre dodržanie podmienok 
ustanovených zákonom o rozpočtových pravidlách.  
  
  



4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií a iných spoločností, 
v ktorých má mesto majetkovú účasť  
      
     Hospodárske výsledky príspevkových organizácií mesta Kežmarok – Správy 
telovýchovných zariadení mesta a Mestského kultúrneho strediska sú aj v roku 2010 
preukázateľne podložené, dokumentujúce dostatočnú funkčnosť a stabilitu týchto organizácií. 
     Príspevky, poskytnuté na ich činnosť boli použité v súlade s poskytnutým účelom, vývoj 
stavu pohľadávok a záväzkov bol bezproblémový.     
 
     Hospodárske výsledky predložené organizáciami so 100 % majetkovou účasťou mesta -  
v Technických službách s.r.o. Kežmarok a v spoločnosti Spravbytherm s. r. o. Kežmarok sú 
za rok 2010 vykázané ako ziskové, priaznivé,  na základe čoho možno skonštatovať dobrý 
potenciál pre ich ďalší podnikateľský rozvoj, rast, skvalitňovanie a plnenie činnosti im 
určených.  
     Obchodná spoločnosť Kežmarok Invest s.r.o. dosiahla aj v roku 2010 stratu. Strata bola 
spôsobená najmä nákladmi na vybudovanie vysokého napätia do priemyselnej zóny, ako aj 
v dôsledku zúčtovania účtovných odpisov hmotného majetku do nákladov, ktoré nie sú 
dostatočne kryté výnosmi z prevádzkovania priemyselnej zóny. Spoločnosť aj v roku 2010 
zabezpečovala správu dopravnej a technickej infraštruktúry za odplatu len voči spoločnosti 
INSTITUTE EUROPHARM s. r. o.  a v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym 
podnikom š.p.  spolupracovala na realizácií protipovodňovej ochrany a regulácií rieky Poprad.  
 
     Strata z hospodárskej činnosti bola dosiahnutá aj v spoločnosti SKI – PARK, s.r.o., kde  
odporúčam orientovať predmet činnosti tak, aby hospodárske výsledky v budúcich obdobiach 
boli priaznivejšie.  
 
     Tatranský podnik MP š.p. Kežmarok „v likvidácií“ eviduje záporný hospodársky výsledok. 
Vzhľadom na prebiehajúcu likvidáciu vykonáva podnik len úkony súvisiace s jeho 
likvidáciou.  
 
     Výsledky hospodárenia za rok 2010 v obchodných spoločnostiach s nepodstatným 
vplyvom - v Tatranskej odpadovej spoločnosti s.r.o. (8 % na ZI) a  v Podtatranskej 
vodárenskej spoločnosti a.s. (4,6 % na ZI) boli vykázané ako ziskové, ale vzhľadom na nízke 
podiely mesta v týchto spoločnostiach, tieto nemajú podstatnejší vplyv na hospodársky 
výsledok mesta.     
 
     Uspokojivejšiu situáciu, v porovnaní s rokom 2009, preukazujú dosiahnuté hospodárske 
výsledky v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra, n. o. Kežmarok, kde aj napriek vykázanej 
miernej strate, evidované zaťaženie záväzkami sa neprehĺbilo, ale ich stav mierne poklesol. 
     Odporúčam nepriaznivý stav v zadĺženosti nemocnice dôsledne sledovať, s cieľom 
maximálne možného zabezpečenia finančného a celkového vykrytia činnosti nemocnice.   
 
      Správy a stanoviská k dosiahnutým hospodárskym výsledkom, predkladané 
prostredníctvom dozorných a  správnych orgánov spoločnosti mesta, potvrdzujúce 
hospodárske výsledky hodnotených organizácií mesta, odporúčam na posúdenie mestskému 
zastupiteľstvu, s  cieľom prijatia osobitných uznesení vyjadrujúcich, v prípade 
problematických spoločností, návrhy na riešenia a prijatia opatrení.   
 
 
 



     V náväznosti na uvádzané skutočnosti, rešpektovanie pripomienok komisie financií, 
správy mestského majetku a lesného hospodárstva a po prerokovaní v Mestskom 
zastupiteľstve  mesta Kežmarok odporúčam mestskému zastupiteľstvu mesta Kežmarok 
uzatvoriť prerokovanie predloženého návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 
2010 výrokom 
 
 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
 
 
 
 
                                                                                                       Ing. Gnojčáková Ľudmila 
                                                                                                         hlavný kontrolór mesta 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie : 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2010. 
 
 
 
 
Kežmarok 16.6.2011 
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M E S T O K E Ž M A R O K

Dôvodová správa

Stanovisko hlavnej inventariza nej komisie Mesta Kežmarok (HIK) zo d a 9.5.
2010:

a) HIK berie na vedomie výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov Mesta Kežmarok a jeho nasledovných príspevkových a rozpo tových
organizácií za rok 2010 uvedených v samostatných tabu kových preh adoch:

- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok,
- Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok,
- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok,
- Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok,
- Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok,
- Materská škola, Severná 5, Kežmarok,
- Základná škola, ul. Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok,
- Základná škola, Hradné námestie 38, Kežmarok,
- Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok,
- Základná umelecká škola A. Cígera, Kežmarok,
- Základná umelecká škola, ul. Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok,
- Centrum vo ného asu, Kežmarok,
- Zariadenie pre seniorov, Kežmarok.

b) HIK berie na vedomie vysporiadanie inventariza ného rozdielu Mesta Kežmarok vo výške
2 996,45 € pod a predloženého návrhu.

c) HIK berie na vedomie vysporiadanie inventariza ného rozdielu Mestského kultúrneho
strediska Kežmarok v celkovej výške 29 674,14 € pod a predloženého návrhu.

d) HIK berie na vedomie informáciu o tom, že v žiadnej inej z príspevkových
a rozpo tových organizácií Mesta Kežmarok nebol zistený žiaden inventariza ný rozdiel.

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH:

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva berie na vedomie
výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vrátane vysporiadania
inventariza ných rozdielov Mesta Kežmarok a jeho nasledovných príspevkových a rozpo tových
organizácií za rok 2010:

- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok,
- Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok,
- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok,
- Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok,
- Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok,
- Materská škola, Severná 5, Kežmarok,
- Základná škola, ul. Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok,
- Základná škola, Hradné námestie 38, Kežmarok,
- Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok,
- Základná umelecká škola A. Cígera, Kežmarok,
- Základná umelecká škola, ul. Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok,
- Centrum vo ného asu, Kežmarok,
- Zariadenie pre seniorov, Kežmarok.



M E S T O K E Ž M A R O K

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo v Kežmarku berie na vedomie výsledky inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vrátane vysporiadania
inventariza ných rozdielov Mesta Kežmarok a jeho nasledovných príspevkových
a rozpo tových organizácií za rok 2010:

- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok,
- Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok,
- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok,
- Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok,
- Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok,
- Materská škola, Severná 5, Kežmarok,
- Základná škola, ul. Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok,
- Základná škola, Hradné námestie 38, Kežmarok,
- Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok,
- Základná umelecká škola A. Cígera, Kežmarok,
- Základná umelecká škola,  ul. Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok,
- Centrum vo ného asu, Kežmarok,

- Zariadenie pre seniorov, Kežmarok.
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M E S T O K E Ž M A R O K

Dôvodová správa

Návrh na rozpo tové opatrenie je spracovaný v súlade s §14, ods. 2 zákona . 583/2004 Z.z.
o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v jednotlivých prílohách. Prílohy budú doplnené do
zasadnutia komisie. Do sumárnej tabu ky sú ešte doplnené príjmy z poistných udalostí (resp. ich
doplatenie) so zapracovaním príslušných výdavkov (nemocnica – za krádež po íta ov, futbalový
štadión – doplatenie za povode ).

Stanovisko komisie financií, správy majetku a LH:

Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporú a Mestskému zastupite stvu
v Kežmarku schváli zmenu rozpo tu Mesta Kežmarok pre rok 2011 rozpo tovým opatrením .
4/2011 pod a predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo v Kežmarku schva uje zmenu rozpo tu Mesta Kežmarok
pre rok 2011 rozpo tovým opatrením . 4/2011 pod a predloženého návrhu.







                                Rozpo tové opatrenie . 4/2011
                                     -    n á v r h

Bežné príjmy
Ekonom. klas. Názov položky Schvál.rozp. Navrhov.úprava v € Upravený rozp.

312001 Výkon funkcie pre sociálnu oblas  - dotácia z MFSR 0 7 133 7 133
312001 Stacionár - dotácia  z ÚPSVR 1 755 -1 755 0
312007 Stacionár - príjem od miest a obcí 9 100 -9 100 0
223001 Stacionár - príjem od príjímate ov sociálnych služieb 4 300 12 200 16 500
223003 Stacionár - poplatok za stravu 3 000 1 000 4 000
312001 Zo štátneho rozpo tu - školstvo prenes. kompetencie 2 310 683 5 447 2 316 130
292017 Správa - vratky 11 500 98 204 109 704
292006 STZ - príjmy z náhrad poistného plnenia 0 107 107
292006 Nemocnica - príjmy z náhrad poistného plnenia 0 1 965 1 965

Spolu 115 201

Bežné výdavky
Kód Progr.rozp. Názov položky Schvál.rozp. Navrhov.úprava v € Upravený rozp.

16. Výkon funkcie pre sociálnu oblas 0 7 133 7 133
13.2.2 Starostlivos  o ment. a telesne postihnutých /Stacionár/ 61 225 17 957 79 182
10.4.1 Futbalový štadión 1 44 000 10 107 54 107
10.2.2 Monografia "História športu kežmarského" 10 000 10 000 20 000
10.4.5 Kultúrno-športový areál 95 000 13 000 108 000
15.1 Dotácie pre zdravotníctvo 82 713 90 000 172 713
15.1 Dotácie pre zdravotníctvo 172 713 1 965 174 678
10.3 Mestský športový klub 114 800 10 000 124 800

v tom Extraliga volejbal - ženy 0 10 000 10 000
0

Spolu 160 162

Kapitálové výdavky
Kód Progr.rozp. Názov položky Schvál.rozp. Navrhov.úprava v € Upravený rozp.

10.4.2 Futbalový štadión 2 10 000 10 000 20 000
10.4.5 Kultúrno-športový areál 130 000 1 000 131 000
1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. 0 6 725 6 725

Spolu 17 725

Príjmy finan ných operácií
Ekonom. klas. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

411009 Vrátenie finan nej výpomoci - Kežmarok Invest, s.r.o 0 61 408 61 408
454 Prevod z rezervného fondu 1 066 771 6 725 1 073 496

Spolu 68 133

Kežmarok, 15. 06. 2011
Spracovala:  Semanová Blažena

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Ekonomické oddelenie

VEC:
N á v r h  na úpravu rozpo tu na rok 2011

Odôvodnenie požadovanej úpravy:
1) Navrhovanú dotáciu na plnenie záväzkov Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.  vo i
Sociálnej pois ovni navrhujeme rozpo tovo vykry finan nými prostriedkami, ktoré budú vrátené 
spolo nos ou Kežmarok Invest, s.r.o. a as ou vratky príjmov minulých rokov od Správy televýchovných
zariadení. Ani po tejto úprave rozpo tu schodok bežného rozpo tu mesta nebude prevyšova  výšku
pod a § 10, ods. 7 Zákona 583/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách.
2) Projekt na "Turistické, hospodárske a kultúrne centrum Euroregiónu Tatry" bol realizovaný v rámci
príprav žiadostí o dotácie. Navrhujeme ho prefinancova z rezervného fondu, kde sú rezervované
finan né prostriedky na tento ú el.

Bežné príjmy
Ekonom. klas. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

292017 Správa - vratky 11 500 98 204 109 704

Spolu 98 204

Bežné výdavky
Kód prog. rozp. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

15.1 Dotácie pre zdravotníctvo 82 713 90 000 172 713

Spolu 90 000

Kapitálové výdavky
Kód prog. rozp. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov 0 6 725 6 725

Spolu 6 725

Príjmy finan ných operácií
Ekonom. klas. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

411009 Vrátenie finan nej výpomoci - Kežmarok Invest, s.r.o 0 61 408 61 408
454 Prevod z rezervného fondu 1 066 771 6 725 1 073 496

Spolu 68 133

V Kežmarku, d a 17.6. 2011 Predkladá: Ing. Miroslav Karpiš
vedúci ekonomického odd.

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Ekonomické oddelenie

VEC:
N á v r h  na úpravu rozpo tu na rok 2011 . 4

Odôvodnenie požadovanej úpravy:
1) príjem z mimoriadnej dotácie na výkon samosprávnych funkcií mesta pre sociálnu oblas
2) z dôvodu, že doposia mestu nebola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpo tu na prevádzku denného
stacionára, vznikla potreba navýšenia bežných výdavkov pre denný stacionár z vlastných zdrojov aspo
pre III. štvr rok 2011. Riešenie prevádzky v IV. štvr roku bude závislé od prístupu príslušných ministerstiev.

Bežné príjmy
Ekonom. klas. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

312001  Výkon funkcie pre sociálnu oblas  - dotácia z MFSR 0 7 133 7 133
312001 Stacionár - dotácia  z ÚPSVR 1 755 -1 755 0
312007 Stacionár - príjem od miest a obcí 9 100 -9 100 0
223001 Stacionár - príjem od príjímate ov sociálnych služieb 4 300 12 200 16 500
223003 Stacionár - poplatok za stravu 3 000 1 000 4 000

Spolu 9 478

Bežné výdavky
Kód prog. rozp. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

16. Výkon funkcie pre sociálnu oblas 0 7 133 7 133
13.2.2 Starostlivos  o ment. a telesne postihnutých /Stacionár/ 61 225 17 957 79 182

Spolu 25 090

V Kežmarku, d a 20.6. 2011 Predkladá: JUDr. Viera Ma áková
vedúca odd. soc. vecí

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

 oddelenie sociálnych vecí
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok
Trhovište 4, 060 01  Kežmarok

Kežmarok, 24.5.2011

Vec:
Návrh na iasto né využitie nevy erpaného bežného transferu z roku 2010

     Vzh adom na skuto nos , že v roku 2010 nebola vy erpaná celá iastka bežného 
transferu ur ená pre Správu telovýchovných zariadení mesta Kežmarok,
žiadame týmto o navýšenie rozpo tu pre rok 2011 na doleuvedené akcie:

Futbalový štadión 1 - navýšenie o 10 000,- €
- zriadenie archívu – bezpe nostné dvere, skrine, police        3 000,- €
- oprava sedacej asti na tribúne                                                 1 000,- €
 - zriadenie pracovných priestorov pre vedenie STZ Kežmarok z dôvodu 
       predpokladaného trvalého sídla na Trhovišti . 2                     3 000,- €
- oprava podláh v chodbách budovy futbalového štadióna    3 000,- €

Futbalový štadión 2 - navýšenie o 10 000,- €
- prekrytie studne / erpadlo, tlaková nádoba/
- sociálne zázemie šatní Š-2 a baru King

Kultúrno – športový areál -  navýšenie o 14 000,- €
- príloha

Historická zástava a  kniha – História kežmarského športu  - prenos 11 500,- 
                                                                                                  navýšenie    10 000,- 

      S pozdravom

                                                                                                        Mgr. Vladimír Jan ek
riadite



Oddelenie: Školstvo

VEC:
N á v r h  na úpravu rozpo tu . 4 na rok 2011

Bežné príjmy:

Ekon. Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený
klas. návrh úprava /+ -/ návrh

312001 Zo štátneho rozpo tu - školstvo prenes. kompetencie 2 310 683 5 447 2 316 130
SPOLU 5 447

Bežné výdavky rozpo tových organizácií v €:

Kód Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený
položky návrh úprava /+ -/ návrh

9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedál ou a ŠKD 1 132 360 2 224 1 134 584
z toho: ZŠ, Dr. Fischera 2 991 844 624 992 468

ŠKD, Dr. Fischera 2 35 794 1 600 37 394
ŠJ, Dr. Fischera 2 104 722 0 104 722

9.2.2 ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD 698 220 4 397 702 617
z toho: ZŠ, Hradné námestie 38 663 871 4 397 668 268

ŠKD, Hradné námestie 38 32 025 0 32 025
ŠJ, Hradné námestie 38 2 324 0 2 324

9.2.3 ZŠ Nižná brána 8 s jedál ou a ŠKD 833 992 426 834 418
z toho: ZŠ Nižná brána 8 734 059 426 734 485

ŠKD Nižná brána 8 38 125 0 38 125
ŠJ Nižná brána 8 61 808 0 61 808

Prvok 9.1.1 MŠ Možiarska s jedál ou 174 227 500 174 727
Prvok 9.1.2 MŠ Cintorínska s jedál ou 186 120 400 186 520
Prvok 9.1.3 MŠ K. Kuzmányho s jedál ou 315 398 1 500 316 898
Prvok 9.1.4 MŠ Severná s jedál ou 141 055 1 200 142 255
Prvok 9.3.1 Centrum vo ného asu 198 889 890 199 779
Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera 292 449 550 292 999
Podprog 9.10 Ú elovo viazané prostriedky pre školstvo 45 482 -6 640 38 842

SPOLU 5 447

Odôvodnenie:
Úpravy rozpo tov škôl a školských zariadení súvisia s rozdelením finan ných prostriedkov na realizáciu
projektov spolu vo výške 6 640,- €.
Úpravy rozpo tov základných škôl vo výške 5 447,- € sú úpravou normatívnych finan ných prostriedkov
z dôvodu kreditových príplatkov.

Vypracovala:Mgr.Iveta Kušmíreková
V Kežmarku, d a 09.06. 2011 Predkladá: Ing. Renáta  K r o k o v á 

   vedúca odd. školstva

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie školstva
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Správa telovýchovných zariadení, Trhovište 4, 060 01  K e ž m a r o k

KULTÚRNO – ŠPORTOVÉ CENTRUM (KŠC)

ROZPO ET 2011

1. Palubovka na odpruženom rošte 53 000,00 €          KAP.
2. Rekonštrukcia okien a dverí (vrátane stavebných úprav) 18 000,00 €         KAP.
3. Rekonštrukcia kúrenia /doplnenie radiátorov, bojlera/ 14 000,00 €         KAP.
4. Nové osvetlenie športovej haly 16 000,00 €         KAP.
5. Parkovisko – prístup ku KŠC 20 000,00 €         KAP.
6. Doplnenie odkvapových ž abov 10 000,00 €         KAP.

Spolu rekonštrukcia: 131 000,00 €

7. Opravy:
- oprava omietok, vnútorné ma ovanie 1 000,00 €          ÚDRŽBA
- opravy vonkajších omietok 2 000,00 €          ÚDRŽBA
- ma ovanie fasády 10 000,00 €        ÚDRŽBA

Spolu opravy: 13 000,00 €

SPOLU: 144 000,00 €

Mgr. Vladimír JAN EK Jozef BRÉDA
Riadite  STZ                                                         správca KŠC



MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, Trhovište2, 060 01 Kežmarok

Extraliga ženy – volejbal          10 000,00 €

Odôvodnenie: Rozpo et MŠK Kežmarok pre zložku – volejbal bol zostavený na
prípravu a ú as  v jednotlivých sú ažiach pod a kategórií ( prípravka, oblastné majstrovstvá
mladších a starších žia ok, 1. liga junioriek, 1. liga žien, oblastné majstrovstvá mladších
žiakov, 1. liga mužov ). Finan né prostriedky boli použité pod a stanovených kritérií
schválených Správnou radou MŠK Kežmarok.

Vzh adom na postup žien do volejbalovej Extraligy žien navrhujeme zvýši rozpo et
MŠK Kežmarok o 10 000 €. Tieto finan né prostriedky budú ú elovo použité iba pre túto
kategóriu.

PhDr. Igor Kredátus
prezident MŠK Kežmarok







M E S T O K E Ž M A R O K

Materiál na zasadnutie Mestského zastupite stva
v Kežmarku

Predkladá  ( názov oddelenia ) Ekonomické oddelenie

Na rokovanie d a 30.6. 2011

K bodu programu 9

Názov materiálu Zmena splatnosti finan nej výpomoci poskytnutej 
spolo nosti Kežmarok Invest, s.r.o.

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

Predkladá ( meno) Ing. Miroslav Karpiš

Materiál prerokovaný V komisii financií, správy mestského majetku a LH
d a 20.5. 2011

Po et strán 2

Podpis



M E S T O K E Ž M A R O K

Dôvodová správa

D a 31.1. 2008 schválilo Mestské zastupite stvo v Kežmarku poskytnutie bezúro nej
finan nej výpomoci spolo nosti Kežmarok Invest, s.r.o. vo výške 950 000 Sk (31 534,22 €), so
splatnos ou o 3 roky uznesením . 9/2008.

Doba 3 rokov uplynula, v roku 2011 je však splatná ešte jedna finan ná výpomoc spolo nosti
Kežmarok Invest, s.r.o. (splatná je 31.12. 2011). Navrhujeme preto rieši tento problém komplexne
posunutím už splatnej finan nej výpomoci na rovnaký dátum 31.12. 2011.

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH:

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporú a Mestskému
zastupite stvu v Kežmarku schváli zmenu splatnosti finan nej výpomoci poskytnutej spolo nosti
Kežmarok Invest, s.r.o. vo výške 950 000 Sk (31 534,22 €) na základe uznesenia MsZ . 9/2008 na
31.12. 2011.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo v Kežmarku schva uje zmenu splatnosti finan nej
výpomoci poskytnutej spolo nosti Kežmarok Invest, s.r.o. vo výške 950 000 Sk
(31 534,22 €) na základe uznesenia MsZ . 9/2008 na 31.12. 2011.



Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
Predkladá  ( názov 
oddelenia )   

Organizačno – správne oddelenie                                                                                           
 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.6.2011 
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Názov materiálu Doplnok č. 1  k VZN č.5/2011 o povinnosti vypracovať 
a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Ladislav Faix   
 

Materiál prerokovaný  Povodňovou komisiou mesta  Kežmarok dňa 
 2.6. 2011 

Počet strán     
 

2 

Podpis  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

I  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku uznesením č.75/2011 zo dňa 14.4. 2011 
schválilo Všeobecne záväzným nariadením č.5/2011  povinnosť  vypracovať 
a aktualizovať povodňový plán záchranných prác. Jeho uvedením do praxe 
vyvstala potreba prehodnotiť a upraviť rozsah územia na ktoré sa uvedené 
Všeobecne záväzné nariadenie  vzťahuje. 
 

II Účelom doplnku č. 1 k VZN č.5/2011 je  stanoviť  podľa názvov a adries počet  
právnických a fyzických osôb – podnikateľov  s povinnosťou vypracovať 
povodňové plány záchranných prác  na základe reálneho ohrozenia  lokalít  
v ktorých sa tieto subjekty nachádzajú a to na tie,  ktoré sa nachádzajú  
v bezprostrednom ohrození v blízkosti tokov s možnou následnou škodou 
väčšieho rozsahu. 
 
 
 

 Návrh na uznesenie : 
 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje doplnok č. 1 k  VZN č. 5/2011 
o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác podľa  
návrhu. 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Návrh 
Doplnkuč.1  k  Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kežmarok č.5/2011 
 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 

 
Názov ulice Čísla orientačné /názov objektu nachádzajúceho sa na 

tomto čísle/ 
Tvarožnianska 1,2,9 (Telocvičňa Gymnázium P.O. H, Praktické dielne 

SOŠ,Tesco a.s.) 
Kamenná baňa 1 309 Pekáreň Gros,s.r.o. 
Jakuba Kraya 28  Reštaurácia Bavorský dvor 

Trhovište  2, 4 Futbalový štadión, Zimný štadión 
Gen. Štefánika 47  Centrum voľného času 
Hradská cesta  2   Zdravotnícke zariadenie 
Nižná brána 2, 8, 12 (Kávomaty, s.r.o.,  ZŠ Nižná brána, STS 

SLOVAKIA -Poprad, 
Michalská  18, 22  (Tatraľan s.r.o. , Plastiflex spol. s.r.o.) 

Ľubická cesta  2   Peter Bialončík – Fontána 
Hradné námestie 38  ZŠ Hradné námestie 

Slavkovská 9, 25, 29, 31 ( Oktan, a.s. Delta Milan Šoltés, Milko 
Alexander- MEZ Kežmarok, Megas trade s.r.o., Tatraponk 
s.r.o. Kežmarok 

 
 
V Kežmarku   14.6. 2011  
 
Ing. Igor  Šajtlava       Ing. Ladislav Faix 
 
Primátor mesta                  Prednosta MsÚ 
 
 
 
Návrh  VZN č.10 /2011 ako doplnok  k VZN č.5/2011 zverejnený dňa 15.6.2011 
Návrh VZN č. 10/2011 ako doplnok k VZN č. 5/2011  zvesený dňa ............ 
VZN č.10/2011 ako doplnok  k  VZN č.5/2011  vyhlásený dňa ............. 
VZN č.10/2011 ako doplnok  k VZN č.5/2011  zvesený dňa .............. 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
 
Predkladá   Oddelenie  školstva  

 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
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Názov materiálu Návrh VZN č.10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č.4/2011 o určení školských obvodov pre základné školy 
v Kežmarku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  Návrh VZN č. 10/2011 

 
Predkladá ( meno)  
    

Ing. Renáta Kroková 
 

Materiál prerokovaný  V komisii školstva  dňa 01.06.2011 
 

Počet strán  
 

4 

Podpis  
 

 
 
 



 

 
Dôvodová správa 

 
 Z pôvodného VZN 4/2011 sa vypúšťajú v úvode odsekov týkajúcich sa základných škôl tie 
názvy obcí, ktorých územia nepatria v zmysle platného VZN č. 4/2011 do školského obvodu danej 
základnej školy, ktoré sú vymedzené pod jednotlivými písmenami. Predkladaná úprava je z dôvodu 
zamedzenia mylného výkladu VZN č. 4/2011.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie : 
 
MsZ v Kežmarku schvaľuje VZN č. 10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2011 o určení 
školských obvodov pre základné školy v Kežmarku. 
 
 
 
 
 
 



 

Návrh Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta Kežmarok 
č.10/2011, 

 
 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 

o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku 

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  
  
     Čl.1 bude znieť : 

  
Školským obvodom ZŠ, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok je nasledovná časť územia mesta 
Kežmarok, nasledovné časti územia obce Malý Slavkov  a celé územia obcí Vlkovce, 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/ 
  
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. 
 
Školským obvodom ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok je nasledovná časť územia mesta Kežmarok, 
nasledovné časti územia obce Malý Slavkov a celé územie obce 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 ) 
 
 
 
 



 

 Do čl.3 sa dopĺňa: 
 

3. VZN č.10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2011, schválilo MsZ v Kežmarku 
uznesením č.     /2011 dňa 30.06.2011. 

4. VZN č.10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2011, nadobúda účinnosť 15.deň po 
zverejnení na úradnej tabuli. 

    
  
  
 
 
  
  
      Ing. Igor Šajtlava       Ing. Ladislav Faix 
      Primátor mesta Kežmarok         Prednosta MsÚ Kežmarok      
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 

 

Predkladá  ( názov oddelenia )   Oddelenie  školstva                                                                                           
 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
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Názov materiálu 

 
Návrh poskytnutia dotácie pre 1. Mestský futbalový 
klub Kežmarok na rok 2011 v zmysle VZN č. 1/2010 
 

  
 
 
Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
   

Predkladá ( meno)  
    

Ing.Renáta Kroková  
 
 

Materiál prerokovaný   
 

Počet strán  
 

2 
 

Podpisy  
 
 

 
 



Návrh rozdelenia dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu 
mesta Kežmarok na rok 2011 podľa VZN č.2/2010 

 
  
 
V rámci rozpočtu mesta Kežmarok bola uznesením MsZ č. 23/2011 zo dňa 03.02. 

2011 schválená dotácia pre MFK Kežmarok na rok 2011 vo výške 6 000,- €. Z dôvodu zmeny 
názvu z MFK Kežmarok na 1. Mestský futbalový klub Kežmarok požiadal klub o poskytnutie 
dotácií na svoju činnosť. 

 
 
 

      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia: 
      

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší poskytnutie dotácie na rok 2011 pre MFK 
Kežmarok schválenej uznesením MsZ č.23/2011 zo dňa 3.2.2011 vo výške 6 000,- € 
a priznáva dotáciu v tej istej výške  1. Mestskému futbalovému klubu Kežmarok v zmysle  
VZN č. 1/2010.  
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
 
Predkladá     Oddelenie  územného plánu, životného prostredia 

a stavebného poriadku                                                                                          
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
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Názov materiálu Všeobecne záväzné nariadenie č.11/2011, ktorým sa 
schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste 
Kežmarok. 

 
 

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

Predkladá                                 
      

Ing. Eva Kelbelová                                                                     
  
 

Materiál prerokovaný  V komisii financií, správy majetku a lesného hospodárstva 
dňa 20.06.2011 
V komisii výstavby, životného prostredia, dopravy 
a verejných služieb     dňa  22.06.2011 

Počet strán  
 

18 
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Dôvodová správa: 
 
V súvislosti s prijatím zákona č.131/2010 o pohrebníctve vznikla povinnosť 

prevádzkovateľovi pohrebísk vypracovať prevádzkový poriadok pohrebísk. Po jeho vypracovaní  
prevádzkovateľ,  Technické služby s.r.o, Poľná  1,Kežmarok v súlade s §17ods.5 písm.a)  zákona č. 
131/2010 Zz. o pohrebníctve predložil na schválenie Mestu Kežmarok „Prevádzkový poriadok pre 
pohrebiská v meste Kežmarok“ 

Prevádzkový poriadok pohrebiska obsahuje identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska, 
rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, 
povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku a zachovaním dôstojnosti 
tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradných siení, čas, keď je 
pohrebisko prístupné verejnosti, spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudkých ostatkov, plán 
hrobových miest, dĺžku tlecej doby, spôsob vedenia evidencie pohrebiska, spôsob nakladania 
s odpadmi, podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko a cenník služieb. 

Prevázkový poriadok pohrebísk v zmysle §18, ods.2  zákona č.131/2010 o pohrebníctve 
schvaľuje obec všeobecne záväzným nariadením.  

 

 

 
Návrh 

 
Uznesenie 

Mestského zastupiteľstva v Kežmarku   
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
 
     schvaľuje 
 
Všeobecné záväzné nariadenie  mesta Kežmarok  č. 11/2011, ktorým sa  v súlade § 18 odst.2  
zák. č.  131/2010 Z.z .o pohrebníctve schvaľuje  „Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste 
Kežmarok“ vypracovaný Technickými službami s.r.o., Poľná 1, Kežmarok 
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Návrh  
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č. 11/2011 , 

 
ktorým sa  schvaľuje v súlade  s § 18 ods.2 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve 
 „ Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Kežmarok“  
 
Mestské  zastupiteľstvo  mesta Kežmarok v súvislosti  s predložením prevádzkového poriadku pre 
pohrebiská  v meste Kežmarok  prevádzkovateľom pohrebísk  Technickými službami s.r.o. ,Poľná 1, 
Kežmarok v súlade s § 17  ods.5, písm. a zák. č. 131/2010 o pohrebníctve  , vydáva  všeobecne záväzné 
nariadenie č.   /2011  ,ktorým v súlade § 18 odst.2  zák. č.  131/2010 Z.z   schvaľuje „Prevádzkový 
poriadok pre pohrebiská v meste Kežmarok“  
 
Mestské zastupiteľstvo  podľa § 6 odst.1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  a §30  ods.1 písm. a zák.č. 131/2010  vydáva  všeobecne záväzné nariadenie  mesta následovne : 

ČI. I 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok schvaľuje „ Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste 
Kežmarok“ , ktorý tvorí prílohu tohto VZN. 
 
 
 

ČI. II 
 
„ Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Kežmarok“  bude uložený  na: 

- Mestskom úrade v Kežmarku 
- Technických službách s.r.o. Kežmarok 
-  Vyvesený na prístupnom mieste na pohrebiskách -  Starý cintorín ulica Toporcerova,  Nový cintorín 

ulica Kamenná baňa  
 

 
ČI. III. 

 
Účinnosť   VZN č.   11 / 2011  ktorým sa  schvaľuje „ Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste 
Kežmarok“  je 15 dňom od vyvesenia. 
 
 
 
Ing.Igor Šajtlava                                                                                    Ing. Ladislav  Faix  
primátor mesta                                                                                         prednosta úradu  

 
 
                                                                                                                           

Vyvesené dňa :                                                                                               Zvesené dňa : 
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Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok 
IČO: 31 718 329 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Prevádzkový poriadok 
pre pohrebiská v meste Kežmarok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Schválilo: Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
        dňa                               uznesením č. 
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Prevádzkový poriadok  
pre pohrebiská v meste Kežmarok 

 
 Na základe §18 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve sa stanovuje tento  prevádzkový 
poriadok, ktorý  sa vzťahuje na dve pohrebiská v meste Kežmarok o celkovej rozlohe 4,62 ha. 
 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
1.Úcta k pamiatke zosnulých, súcit s ich pozostalými a spoločenské poslanie pohrebísk ako   
zariadení určených na pietne pochovanie  ľudských pozostatkov a  ľudských ostatkov spôsobom 
zodpovedajúcim  predpisom  prikazuje, aby pohrebiská boli nielen stále udržiavané v takom stave, 
ako to zodpovedá ušľachtilým vzťahom, ale aby sa tu dodržiavali aj všetky zdravotné a iné predpisy 
(zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a ďalšie právne prepisy). 
2. Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na dve pohrebiská v meste Kežmarok, a to  pohrebisko 
na starom cintoríne  ul. Toporcerova  a pohrebisko na novom cintoríne  ul. Kamenná baňa. 
3. Pohrebiská zriaďuje mesto Kežmarok so súhlasom Regionálneho úradu pre verejné 
zdravotníctvo. 
4. Správou a prevádzkovaním pohrebísk je poverená spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok, 
Poľná 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 718 329. 
5. Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, oprávnené osoby, 
poskytovateľov služieb na pohrebisku a jeho návštevníkov. 
6. Pohrebisko je v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová 
lúka a vsypová lúka,  cintorín je pohrebisko určené na pochovanie,  kolumbárium je miesto na 
pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do oddelených, uzavretých miest na uloženie 
urny s popolom,  urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských 
pozostatkov alebo ľudských ostatkov do zeme,  urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie 
urny s popolom do zeme,  márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé na dočasné uloženie 
ľudských pozostatkov. 
7. Hrobové miesto je v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. miesto na pohrebisku, ktoré je určené na 
vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny. Hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo 
vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme. 
Prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev 
s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri ukladaní 
vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve. Dvojhrob alebo 
viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch alebo viacerých 
rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne vedľa seba. Hrobka je 
uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na ukladanie rakiev 
s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva nezasypáva zeminou. Exhumácia 
je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované. Skrývka je vrstva zeme, ktorá sa pred 
zrušením rozptylovej lúky alebo vsypovej lúky odstraňuje. 
8.Služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a služby 
spojené s údržbou hrobového miesta. 
 

Čl. 2 
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách 
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 Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebiskách najmä tieto služby: 
a/  vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, 
b/  vykonávanie exhumácie, 
c/  vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
d/  správu  pohrebiska, 
e/  správu  domov smútku, 
f/  údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, 
g/  iné činnosti priamo súvisiace s pohrebom, podľa všeobecnej potreby. 
 

Čl. 3 
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

 
Prevádzkovateľ pohrebiska je podľa ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z. povinný: 
a) viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na: 

 
1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať: 
1a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,  
1b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta 
a hĺbky pochovania, 
1c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo 
hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou, 
1d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce, 
ak je nájomcom obec, 
1e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) a údaje 
o zmene nájomcu, 
1f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,  
1g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo 
pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob, 
1h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, 
 
2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o  
2a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 
2b) zrušení pohrebiska,  
b) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť 
cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu, 
c) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona č.131/2010 Z.z.,  
d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z., 
e) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z.z.,  
f) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. l zákona č. 131/2010 Z.z., 
g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona č. 131/2010 Z.z.,  
h) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch), 
i) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,  
j) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb. 
 

Prevádzkovateľ pohrebiska je okrem  povinností uvedených v predchádzajúcom odseku 
povinný: 
1. predložiť obci na schválenie prevádzkový poriadok pohrebiska a predkladať obci na schválenie aj 
jeho zmeny, 
2. evidenciu pohrebiska odovzdať najneskôr v deň ukončenia prevádzkovania pohrebiska príslušnej 
obci,  
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3. bezodkladne informovať obec o zákaze pochovávania, 
4. po uplynutí výpovednej lehoty nájomnej zmluvy odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné 
dosky, oplotenie (ďalej len „príslušenstvo hrobu“) obci, 
5. prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup 
na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom 
pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom 
pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska. Každý vstup iného 
prevádzkovateľa pohrebných služieb za účelom vykonania pohrebného obradu, ako aj iného zásahu 
v areáli cintorínov mesta Kežmarok, musí byť dokumentovaný písomným súhlasom správcu 
cintorínov. Nedodržanie tohto ustanovenia bude mať za následok postih v zmysle platných 
právnych predpisov. 
6. prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania; 
umožniť prítomnosť obstarávateľovi pohrebu a blízkym osobám pri konečnom uzavretí rakvy pred 
pochovaním a pri smútočných obradoch umožniť účasť registrovaných cirkví a náboženských 
spoločností  a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu, 
7. poskytovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri manipulácii 
s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami,  
8. vykonávať dezinfekciu vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení 
a pracovných nástrojov a pomôcok. 
 

Čl. 4 
Nájomná zmluva a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 
a) Nájomná zmluva 
1.  Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi 
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa 
uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak  zákon č. 
131/2010 Z.z. o pohrebníctve neustanovuje inak. 
3. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému 
miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné 
zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska 
povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ 
pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu. 
4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta sa uzavrie nová nájomná zmluva na hrobové miesto 
s osobou určenou v dedičskom konaní. Ak takáto osoba nebola určená má prednostné právo na 
uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, 
nájomná zmluva sa uzavrie s tou blízkou osobou, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu 
hrobového miesta. 
 
b) Výpoveď nájomnej zmluvy 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je 
nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. 
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie 
nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.  
3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak: 
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, 
b) sa pohrebisko zruší, 
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 
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4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. 
a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť 
ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. 
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3 
písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo 
dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, 
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. 
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 
písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, 
na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní 
túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. 
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 
písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia 
výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil 
z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej 
lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci; po 
uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.  
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 
písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na 
pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. 
Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste 
s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí 
výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec. 
9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú 
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu. 
  
c)Povinnosti nájomcu hrobového miesta  
Nájomca hrobového miesta je povinný: 
1. dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového 
miesta, 
2. užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 
3. udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, 
4. písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na 
vedenie evidencie podľa čl. 3 písm. a) tohto prevádzkového poriadku, 
5. udržiavať poriadok na pohrebisku. 
 
d) Povinnosti návštevníka pohrebiska 
Návštevník pohrebiska je povinný: 
1. dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností 
návštevníkov, 
2. zachovávať dôstojnosť pohrebiska. 

  
 

Čl. 5 
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, exhumácia ľudských 

ostatkov, dĺžka tlecej doby 
 
a) Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov 
1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 
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a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie 
ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m, 
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,  
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo 
výške 1,2 m. 
2.  Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c).  
3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa 
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov (§ 19 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve). Pre 
pohrebiská v meste Kežmarok je tlecia doba určená na 30 rokov, v hrobke 50 rokov.  
4. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba 
sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.  
5. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je 
ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej 
zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m. 
6. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými 
ostatkami; rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí 
byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.  
7. Ľudské ostatky je možné exhumovať na: 
a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo 
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na 
žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu. 
8. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 7 žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom 
sú ľudské ostatky uložené, a musí obsahovať: 
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím 
tlecej doby,  
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, 
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom 
pohrebisku, 
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie. 
9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 8 nevyhovie, rozhodne o nej súd. 
10.Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon (zákon č. 130/2005 
Z.z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov). 
11. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. 
12. Hroby a hrobky s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového 
fondu a Ministerstvo kultúry SR  rozhodli, že majú kultúrny význam, alebo kultúrnu hodnotu 
(kultúrne pamiatky), môžu byť zrušené len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia príslušného 
orgánu štátnej správy a Ministerstva kultúry SR. 
13. Hroby a hrobky evidované v zozname pamätihodností mesta Kežmarok sa môžu zrušiť len 
s jeho súhlasom. 
14. Základné označenie hrobu po uložení rakvy s telesnými pozostatkami je drevený kríž, na 
ktorom je čiernou farbou napísané meno a priezvisko pochovaného s dátumom narodenia a úmrtia. 

 
Čl. 6 

Plán hrobových miest 
 

Prevádzkovateľ  pohrebiska má vypracovaný plán hrobových miest a vedie evidenciu 
hrobových miest – na uvedenú evidenciu sa využíva programové vybavenie spoločnosti TOPSET, 
Stupava (software pre mestá a obce, program evidencie cintorín). Plán hrobových miest i evidencia 
hrobových miest je  spracovaná digitálne. Informácie týkajúce sa plánu hrobových miest 
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a evidencie hrobových miest sa poskytujú v kancelárii Pohrebných a cintorínskych služieb, Hradné 
námestie  č.4, Kežmarok, v pracovných dňoch (pondelok – piatok), v čase od 6,00 hod. do 14,00 
hod.  Niektoré informácie týkajúce sa plánu hrobových miest sú dostupné na internete ( napr. 
www.cintoriny.sk). 

 
 

Čl. 7 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 
Prevádzkovateľ pohrebiska umožňuje prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na 

pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby (pohrebného obradu).  Prevádzkovateľ pohrebnej 
služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov 
a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska má nárok 
na úhradu nákladov za služby poskytované prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisku 
(podľa platného Cenníka cintorínskych služieb, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto prevádzkového 
poriadku). Podmienky vstupu iného prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebiská v meste 
Kežmarok tvoria Prílohu č. 2 tohto prevádzkového poriadku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 8 
                       Povinnosti návštevníka pohrebiska                                                                 

 
Návštevník pohrebiska je povinný: 
1. dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností 
návštevníkov, 
2. zachovávať dôstojnosť pohrebiska. Návštevníci na pohrebiskách sú povinní správať sa slušne a 
primerane ticho k piete miesta.  Na pohrebiskách sa zakazuje: fajčiť,  odhadzovať rôzny odpad 
mimo určené miesta,  vodiť psov a iné zvieratá,  ničiť zeleň a spaľovať akýkoľvek odpad, robiť 
hluk a iné výtržnosti. 
Porušenie zákazu bude sankcionované blokovou pokutou do výšky 33,00 EUR. 
3. Práce na pohrebisku: 
a) Stavby pomníkov a hrobiek vykonávajú na pohrebisku poskytovatelia služieb na základe 
objednávky oprávnenej osoby a s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska (správcu 
pohrebiska). Súhlas správy je spoplatnený za paušálnu úhradu (skládka materiálu, voda, elektrina 
a pod.). 
b) Každý kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku je povinný zvyšky použitých 
materiálov bezodkladne vyviezť z pohrebiska a to na vlastné náklady. 
c) Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí vlastník 
vopred oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska kvôli evidencii. 
d) Na osadenie nového pomníka je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. 
4. Vstup na pohrebiská s motorovými vozidlami je povolený výlučne vozidlám pohrebno – 
cintorínskych služieb, vozidlám na odvoz TKO a vozidlám osôb, poskytujúcim služby pre 
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oprávnené osoby. Vstup musí byť odsúhlasený prevádzkovateľom pohrebiska (správcom 
pohrebiska). 
 
 

Čl. 9 
Spôsob nakladania s odpadmi 

 
Odpady (suché kytice, vence a ostatný TKO)  sa odpratávajú a zhromažďujú na vopred 

označené vyhradené miesta. Prevádzkovateľ je povinný na pohrebiskách takéto miesta vytvoriť 
a zabezpečiť ich pravidelné vyvážanie. 
 Odvoz TKO je vykonávaný 1x týždenne zo zberných nádob KUKA 110  litrových (v 
prípade potreby je odvoz TKO vykonávaný aj viackrát v priebehu týždňa). 
 Na Novom cintoríne (ul. Kamenná baňa) sa zber a odvoz TKO môže realizovať aj pomocou 
veľkoobjemového kontajnera (5 – 9 m3), alebo kontajnerov s objemom 1100 l. 
 Odpad triedy 18 01 03 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným 
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (tampóny, gázy, rukavice, obväzy a pod.) sú zbierané do 
samostatných nádob a vriec a podľa potreby zneškodňované organizáciou, ktorá má na to 
oprávnenie. 
 
 

Čl. 10 
Prístup na pohrebiská 

 
Pohrebisko na starom cintoríne  ul. Toporcerova  je verejnosti prístupné: 
v období  od  15.03.  do  15.10. v čase  od  7.00 hod.  do  20.00  hod. 
v období  od  16.10.  do  14.03. v čase  od  7.00 hod.  do  18.00  hod. 
 
 
Pohrebisko na novom cintoríne  ul. Kamenná baňa je verejnosti prístupné: 
v období  od  15.03.  do  15.10. v čase  od  7.00 hod. do  20.00  hod. 
v období  od  16.10.  do  14.03. v čase  od  7.00 hod. do  18.00  hod.  
  
Pracovná doba: 
Kompletné pohrebné a cintorínske služby  počas 24 hodín denne. 
 
Kancelária na ul. Hradné námestie č.3, Kežmarok: 
pondelok  -  piatok      v čase  od   6.00 hod.  do  14.00 hod. 
                                    tel. číslo:    052/ 452 2464 

 
Pohotovostná služba:  telefónne čísla    0907  906121 -  0908 268840   
                                                                  0910  598705 -  0905 247101  -  0905 247466 
 
  

Čl. 11 
Orgány dozoru a kontrola 

 
Dozor na úseku pohrebníctva vykonávajú v súlade s ustanovením par. 28, 29 a 30 zákona č. 
131/2010 Z.z. o pohrebníctve:  

a) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,  
b) regionálne úrady verejného zdravotníctva, 
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c) obec. 
 

1. Priestupky a iné správne delikty prejednáva úrad, resp. obec a ukladá za ne sankcie v zmysle 
§ 32 a § 33 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 

 
 

Čl. 12 
Zrušenie pohrebiska 

 
Pri zrušení pohrebiska sa postupuje v zmysle § 23 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 

 
 

Čl. 13 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Prevádzkový poriadok bol schválený uznesením MsZ v Kežmarku 

č......................dňa.......................................s platnosťou od ............................ 
2. Zmeny a doplnky prevádzkového poriadku pre pohrebiská v meste Kežmarok môžu byť 

vykonané iba so súhlasom Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, prijatím uznesenia. 
3. Schválením „Prevádzkového poriadku pre pohrebiská v meste Kežmarok“ stráca platnosť 

doteraz platný „Poriadok pre pohrebiská na území mesta Kežmarok“. 
4. Prevádzkovateľ pohrebiska umiestni tento prevádzkový poriadok na verejnosti prístupnom 

a vhodnom mieste na pohrebisku. 
 
 
 
Prílohy:  
Príloha č.1: Cenník cintorínskych služieb  
Príloha č.2: Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebiská v meste Kežmarok 
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Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok 
IČO: 31 718 329 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podmienky vstupu iného prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebiská v meste 
Kežmarok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 2 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebiská v meste Kežmarok 
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Spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok je prevádzkovateľom pohrebísk v meste 
Kežmarok a správcom domov smútku na Novom cintoríne a Starom cintoríne v Kežmarku (ďalej 
len prevádzkovateľ pohrebiska). 

Prevádzkovateľ pohrebiska a prevádzkovateľ pohrebnej služby  sa riadia Prevádzkovým 
poriadkom pohrebiska,  plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom 
pohrebiska ( §17 ods.6 zákona č. 131/2010 Z.z.).  

Prevádzkovateľ pohrebnej služby v súčinnosti s obstarávateľom  pohrebu  majú voči 
prevádzkovateľovi pohrebiska za účelom vykonania pohrebného obradu tieto povinnosti: 
  
 

1. Nahlásenie pohrebného obradu 
 
1.1.Prevádzkovateľ inej pohrebnej služby je povinný s prevádzkovateľom pohrebiska telefonicky 
alebo  osobne odsúhlasiť termín pohrebného obradu. 
1.2.Nahlasovanie pohrebov sa vykonáva v pracovných dňoch od 6,00 hod. do 14.00 hod.  Po 
pracovnej dobe, v sobotu, nedeľu a počas sviatkov je termín možné dohodnúť aj na telefónnych 
číslach pohotovostnej služby prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej aj správca pohrebiska). 
1.3.Správca pohrebiska určí alebo dohodne termín pohrebného obradu (dátum a hodinu). 

 Pri telefonickom nahlásení je potrebné uviesť: 
- názov pohrebnej služby, 
- meno a priezvisko osoby, ktorá chce objednať pohrebný obrad  a tiež dátum a čas 

pohrebného obradu, 
- meno a priezvisko zosnulého, 
- miesto, kde má byť zosnulý pochovaný, 
- druh pochovania (uložením ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, 

uložením urny s popolom na pohrebisku a pod.) 
-  spôsob vykonania obradu (cirkevný, občiansky) a pod. 
1.4.Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný rešpektovať termíny, ktoré určí správca 
pohrebiska. Správca zapíše údaje  uvedené v bode 1.3. a uvedie čas  prevzatia telefonickej 
objednávky zamestnancom správcu pohrebiska. V čase minimálne 24 hodín pred konaním 
pohrebného obradu je  pohrebná služba povinná doložiť správcovi pohrebiska písomnú 
objednávku, s uvedením týchto údajov: 
- názov pohrebnej služby, 
- názov a adresa prevádzkovateľa pohrebiska (Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 

060 01  Kežmarok), 
- meno a priezvisko zosnulého (u žien aj rodné priezvisko), 
- dátum a miesto narodenia; dátum a miesto úmrtia; rodné číslo,  
- dátum a hodina pohrebu, 
- miesto pohrebu,  
- program  a predpokladaný čas trvania pohrebného obradu,   
- požiadavka  na obradnú miestnosť (v prípade záujmu objednávateľa) 
- požiadavka na výkop hrobu – vyžaduje sa písomný súhlas nájomcu hrobového miesta, 

v prípade, že je nájomca zosnulý, je potrebný  súhlas budúceho nájomcu hrobového miesta. 
1.5.Pohrebná služba doručí  spolu s vyplnenou objednávkou aj kópiu Listu o prehliadke mŕtveho 
a tlačivo Štatistické zisťovanie o úmrtí  najneskôr 24 hodín pred konaním pohrebného obradu. 
V objednávke uvedie dresu a telefónny kontakt obstarávateľa pohrebu. 
 
 

2. Pohrebný obrad 
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2.1. Nájomca hrobového miesta je v súvislosti s obstarávaním pohrebného obradu povinný dostaviť 
sa osobne do prijímacej kancelárie správcu pohrebiska. Zamestnanec správcu pohrebiska overí jeho 
totožnosť podľa občianskeho preukazu a zároveň je nájomca povinný preukázať sa  nájomnou 
zmluvou. Ak ešte nemá uzatvorenú nájomnú zmluvu preukáže sa dokladom o príbuzenskom 
vzťahu. 
2.2. Pri vybavovaní pohrebného obradu je nájomca hrobového miesta (vo väčšine prípadov je to 
zároveň i obstarávateľ  pohrebu) povinný v čo možno najkratšom čase, najmenej 24 hodín pred 
konaním pohrebného obradu, ukázať hrobové miesto a súhlasiť s pochovaním do tohto  hrobového 
miesta.  Správca pohrebiska skontroluje správnosť hrobového miesta a uzatvorí s nájomcom 
nájomnú zmluvu. V tomto prípade nie je možné splnomocniť pohrebnú službu, alebo iného 
príbuzného. Nájomca hrobového miesta musí dať  písomný súhlas s pochovaním  - súhlas na začatie 
výkopu do  príslušného hrobového miesta na pohrebisku potvrdzuje nájomca svojím podpisom na 
evidenčnej karte hrobového miesta. 
2.3. Zamestnanec správcu pohrebiska v prijímacej kancelárii skontroluje v kartotéke  
(administratívna evidencia hrobových miest príslušného pohrebiska) a v počítači príslušné hrobové 
miesto. Následne určený zamestnanec správcu pohrebiska vezme  evidenčnú kartu    na pohrebisko 
a  nájomca hrobového miesta ukáže, kde sa má výkop vykonať. Zamestnanec správcu pohrebiska 
skontroluje hrobové miesto, najmä ak je už hotový náhrobný kameň a obruba, či nie je niečo 
poškodené a vyhotoví fotografiu aktuálneho hrobového miesta   (vyhotovenú digitálnu fotografiu  
bude správca pohrebiska archivovať pod menom zosnulého a číslom faktúry). Ak sa zistí 
poškodenie náhrobného kameňa alebo obruby, vyhotoví sa digitálna fotografia  a v prijímacej 
kancelárii sa spíše zápis o poškodení, ktorý podpíše zamestnanec správcu pohrebiska a  nájomca 
hrobového miesta ( tlačivo „Objednávka“, časť zápis o poškodení). Do zápisu sa môžu dopísať 
i ďalšie skutočnosti, napr. na hrobovom mieste sa nachádzajú kvety, kosodrevina a pod. (môže sa 
opäť vyhotoviť digitálna fotografia,  všetko toto je tiež súčasťou hrobového miesta,  pričom časť 
z nich, prípadne niekedy aj celé  sa musia pred začatím výkopových prác odstrániť ).   
2.4. Následne prevádzkovateľ pohrebnej služby môže v spolupráci so zamestnancom správcu 
pohrebiska  pokračovať v príprave pohrebného obradu a uplatniť tento postup:  

- vyplní sa tlačivo  Protokol o odovzdaní obradnej a výstavnej siene pred obradom        (v 
prípade, ak sa obradná a výstavná sieň požaduje - vzor tlačiva tvorí  prílohu), 

- pohrebná služba sa môže pohybovať v priestoroch domu smútku – iba v obradnej  sieni; 
všetky prípadné požiadavky rieši so zamestnancom správcu pohrebiska,  

- správca pohrebiska na každý pohrebný obrad  určí zamestnanca, ktorý bude jeho priebeh 
kontrolovať a spolupracovať pri výkone pohrebného obradu inou pohrebnou službou (v 
prípade, vzniku nepredvídanej situácie pokúsi sa ju vyriešiť na mieste sám), 

- zamestnanci správcu pohrebiska nesmú na mieste pohrebného obradu vykonávať práce a  
úkony za inú pohrebnú službu, na základe ústneho požiadania. Výkon konkrétnych prác 
a úkonov priamo súvisiacich s vykonaním pohrebného obradu je možný iba na základe 
písomnej objednávky presne špecifikovaných služieb, ktoré sú spoplatnené. 

- akékoľvek požiadavky obstarávateľa pohrebu napr. vystavenie fotografie, znenie obľúbenej 
piesne zosnulého, fotografie prierezu jeho životom  a pod. zabezpečí zamestnanec správcu 
pohrebiska ( tieto služby budú tiež súčasťou  objednávky). 

 
 
 
 

3. Vkladanie urien  
 
3.1. Ukladať spopolnené ľudské pozostatky je možné len so súhlasom správcu pohrebiska  - služba 
je  spoplatnená.  
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3.2. Na vkladanie urien musí dať nájomca hrobového miesta súhlas a na základe jeho súhlasu 
správca pohrebiska vydá písomné povolenie  - zástupca správcu pohrebiska musí byť pri vkladaní 
prítomný, z dôvodu, zodpovednosti správcu pohrebiska za  evidenciu zosnulých na príslušných 
cintorínoch. 
3.3. Odkrytie a zakrytie hrobového miesta môže vykonať iba správca pohrebiska, nikdy nie 
iné pohrebné služby. 
 
 

4. Podmienky preberania telesných pozostatkov  z chladiaceho zariadenia v dome smútku 
na Novom cintoríne v Kežmarku. 

 
Preberanie  telesných pozostatkov sa uskutočňuje v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 14.00 hod., 
v inom čase po dohode so správcom pohrebiska. V  prípade prebiehajúcich  obradov budú telesné 
pozostatky vydané počas prestávky medzi obradmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vzor  

Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1,  060 01  Kežmarok 
IČO: 31718329 
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Protokol o odovzdaní obradnej a výstavnej siene pred obradom 
 
 
 
      
Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01  Kežmarok ako prevádzkovateľ pohrebiska a 
správca  Domu smútku na Novom cintoríne/Starom cintoríne v Kežmarku 
 
Prenajímajú obradnú a výstavnú sieň  
Komu (názov pohrebnej služby): .............................................................................................. 
Meno a priezvisko: .................................................................................................................... 
Dňa: 
Od:       do:  
Za týchto podmienok: 
 
 
 
 
 
 
Poplatok vo výške..................EUR zaplatený dňa ..............  / pred vstupom do obradnej siene. 
 
 
Súhlasím s podmienkami uvedenými v Protokole o odovzdaní obradnej a výstavnej siene:  
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................              ................................................................. 
Prenajímateľ (prevádzkovateľ pohrebiska)   Prevádzkovateľ pohrebnej služby 
Technické služby, s.r.o. Kežmarok 
 
 
 
 
  Vyjadrenie prenajímateľa , resp. prevádzkovateľa pohrebnej služby po ukončení obradu: 
 
 
      
          
 
 
Vzor 

 
Technické služby, s.r.o. Kežmarok,  Poľná 1,  060 01  Kežmarok 
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IČO: 31718329 
 
 
 

POVOLENIE 
na vstup na pohrebisko 

 
 

 
Týmto povoľujem vstup do priestorov Nového cintorína/ Starého cintorína v meste  
Kežmarok, a to v časti   cintorína: 
 
 
   
                      Rodina........................... ,číslo radu.................., hrobu a bloku :........................ 
 
 
Kamenárstvo :  
 
Za účelom :  
 
Dňa:     
                                            
Poplatok : 
 
 
Výkon kamenárskych prác v čase: od........................           do ...........................................  
 
 
 
Vstup povoľuje správca cintorína  :   Martin Špitko 
                                                    
 
Za prípadné vzniknuté škody, neporiadok, reklamácie zodpovedá (meno a priezvisko):   
 

 



bez DPH
JC b.DPH

m2/rok
2 hrobového miesta alebo rodinnej záhradky 1202

na dobu 1 roka 0,83 0,83 1211
2 

na dobu 1 roka 0,50 0,50
2 hrobového miesta alebo rodinnej záhradky

na dobu 10 rokov 8,30 0,83
2 

na dobu 10 rokov 5,00 0,50
2 33,20 0,83 1001

na dobu 30 rokov = 4m2 99,60 0,83 1002

na dobu 30 rokov = 4m2 199,20 1,66 1003
2 53,20 1,33 1004

na dobu 50 rokov = 4m2 266,00 1,33 1005

na dobu 50 rokov = 4m2 532,00 2,66 1006

29,90 1007

za 1 m2 na dobu 1 roka(odseky a), b)).

2

bez DPH s DPH

2. Povolenia a poplatky
                             a)  Vstup na cintorína)  Vstup na cintorín 5,83 7,00 1201
                             a)  Vstup na cintorínb)  Vstup na pohrebisko s vykonaním pohrebného obradu 129,17 155,00 1210

c)  Povolenie na výstavbu hrobového rámu, hrobky, urnovej schránky
(poplatok za trvalé znehodnotenie hrobového miesta)

Detský hrob (orámovanie)                                                      4,17 5,00 1245
Urnový hrob (orámovanie a stavba v zemi)                              6,67 8,00 1246
Jednohrob (orámovanie)                                                            8,33 10,00 1247
Dvojhrob (orámovanie)                                                             16,67 20,00 1248
Jednohrobka (orámovanie a stavba v zemi)                             16,67 20,00 1249
Dvojhrobka (orámovanie a stavba v zemi)                       33,33 40,00 1250
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bez DPH s DPH

od 1.4. do 30.10. 75,83 91,00 1009
od 1.11. do 31.3. 92,50 111,00 1013
od 1.4. do 30.10. 90,00 108,00 1010
od 1.11. do 31.3. 105,00 126,00 1014

c)  Výkop detského hrobu malého (120x70x140cm)                                    od 1.4. do 30.10. 25,00 30,00 1011
od 1.11. do 31.3. 29,17 35,00 1015
od 1.4. do 30.10. 29,17 35,00 1012
od 1.11. do 31.3. 36,67 44,00 1016

e)  Výkop hrobu pre podzemnú betónovú hrobku plytkú - od 1.4. do 30.10. 70,00 84,00 1232
     jednomiestnu (230x100x80cm) od 1.11. do 31.3. 79,17 95,00 1017
f)  Výkop hrobu pre podzemnú betónovú hrobku hlbokú - od 1.4. do 30.10. 116,67 140,00 1233
     dvojmiestnu (230x100x160cm) od 1.11. do 31.3. 132,50 159,00 1018

1024
     po uplynutí tlecej doby                                          1030
h)  Odkrytie a zakrytie betónovej platne so zakrytím po zásype           16,67 20,00 1019

4,17 5,00 1234
25,00 30,00 1262

k)  Zaliatie hrobky                                                                            50,00 60,00 1263
l)   Betónová schránka v urnovom háji                                                   75,00 90,00 1236

36,67 44,00 1275

4. Exhumácia a vyzdvihnutie ostatkov

116,67 140,00 1021

100,00 120,00 1022
33,33 40,00 1023

4,17 5,00 1025
5,00 6,00 1026

6. Hrobky
a)  Dvojhrobka s obrubou a krycou doskou hlboká,s podstavcom na pomník 916,67 1 100,00 1278

1 666,67 2 000,00 1281
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 
 
 
 
 
 
Predkladá                  Oddelenie  územného plánovania, životného prostredia  
                                     a stavebného poriadku                                                                                            
 
 
 
 
Na rokovanie dňa  30.06. 2011 
 
 
K bodu programu 15 
 
 

Názov materiálu         „Zmena Územného plánu Centrálnej mestskej zóny 
Kežmarok – Areál bývalých kasární “ 
-súhlas na začatie procesu obstarania zmeny 

 
 
 
 
 
                                        Materiál obsahuje: 
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Dôvodová správa :  
  
 

Územný plán centrálnej mestskej zóny Kežmarok bol vypracovaný firmou  ARKONA  Košice- Ing. 
arch. Viktorom Malinovským , schválený bol mestským zastupiteľstvom dňa  6.11.2008  č. uzn . 

200/2008 . Záväzná časť bola vyhlásená VZN č.6/2008 zo dňa 6.11.2008 . 
Dňa  21.6 .2011  obdržalo Mesto Kežmarok  žiadosť vlastníkov dotknutého územia Jozefa 

Bachledu, Záborkého 12, Kežmarok, Norberta Scholtza, Bernolákova 10, Ľubica, Františka Fudalyho, 
Vrbovská 52, Ľubica a Mareka Sarnu, Školská 31,Ľubica o udelenie súhlasu na začatie procesu zmeny 

ÚPN CMZ.ÚPN  CMZ  navrhoval uvedené územie využiť prevažne pre bývanie a občiansku 
vybavenosť, so športovým zázemím a zeleňou. Požadovaná zmena vychádza z vlastníckych vzťahov 
v území , predstavuje  novú organizáciu územia  s intenzívnejšou zástavbou a doplnením pôvodných 

funkcií  o plochy služieb  s elimináciou plôch verejnej zelene. 
 

 
Návrh bol prerokovaný v Komisii výstavby , ŽP, dopravy a verejných služieb  pri MsZ v Kežmarku  

zo dňa  22.6.2011 , ktorá odporučila MsZ  udeliť súhlas. 
 
 

Návrh 
 

Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva v Kežmarku   

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so  začatím  procesu obstarania zmeny  Územného 
plánu Centrálnej mestskej zóny Kežmarok  na  náklady žiadateľov. Spracovaná zmena 
územného plánu bude predstavovať zmenu priestorového usporiadania  územia s  
rešpektovaním funkčného využitia územia navrhovaného ÚPN CMZ v danej lokalite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MESTO KEŽMAROK 
 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 
 
 
 
 
 
Predkladá                  Oddelenie  územného plánovania, životného prostredia  
                                     a stavebného poriadku                                                                                            
 
 
 
 
Na rokovanie dňa  30.06. 2011 
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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 navrhovateľa Jozefa Galicu, Slavkovská 2408/44, Kežmarok  MsZ 
v Kežmarku dňa 8.10.2009  uznesením č. 154/2009  udelilo súhlas so začatím obstarávania 
zmeny ÚPN.  Predmetom zmeny  ÚPN obce Kežmarok je zmena funkčného využitia 
pozemku p.č. KN C 5633/1 a p.č. KN C 5633/2 k.ú. Kežmarok . V  záväznej časti sa mení 
funkčné využitie pozemku p.č.  KN E 5633/1 a 5633/2  z plochy  zelene,priemyslu , športu a 
rekreácie na plochu občianskej vybavenosti. 

Návrh  zmeny   je v súlade so schváleným zadaním ÚPN obce Kežmarok zo dňa 
6.10.1998 č. uzn. 76/98 . Zmenu  vypracoval Ing. arch. Jozef Figlár , autorizovaný architekt č. 
osv. *0386  AA* vo februári 2011. 

V súlade s  § 22 zákona č. 50/76 Zb. v znení noviel  bol návrh zmeny  vystavený počas 
30 dní na úradnej tabuli  mesta Kežmarok a internetovej stránke mesta  .Zverejnenie  sa 
oznámilo obvyklým spôsobom  15.2.2011   na úradnej tabuli mesta Kežmarok a internetovej 
stránke mesta .  Návrh bol vyvesený dňa  15.2.2011  a zvesený   29.3.2011. Verejné 
prerokovanie bolo zvolané na deň  8.3.2011. 
  Právnickým osobám, dotknutým orgánom štátnej správy a správcom verejného 
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  31.3.2011. 

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 boli k zmene  zo strany dotknutých orgánov 
štátnej správy a správcov verejného technického vybavenia územia vznesené pripomienky 
a požiadavky, ktoré boli akceptované a zahrnuté do riešenia zmeny územného plánu.  . 
Pripomienky Krajského stavebného úradu v Prešove a Prešovského samosprávneho kraja na 
dopracovanie dokumentácie  zmeny boli zapracované do dokumentácie zmeny. Zo strany 
občanov, fyzických a právnických osôb neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky. Na 
základe výsledku  zisťovacieho konania vedeného Obvodným úradom životného prostredia 
v Kežmarku bolo rozhodnutím č.j. 2011/246-015/Kr zo dňa 12.4.2011 rozhodnuté, že 
strategický dokument Zmena Územného plánu mesta Kežmarok – Výstavba krematória 
v Kežmarku  sa nebude  posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas na budúce použitie 
poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery vydal Krajský  úrad v Prešove, odbor  
pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva dňa 31.12.2001 pod č.j.01/00876-  
čísla lokalít v zmysle ÚPN obce Kežmarok – 23š,77z,42PaV,41 PaV 
Obstaranie a prerokovanie  Zmeny  Územného plánu obce Kežmarok  - Výstavba krematória 
v Kežmarku  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 vydal ObÚŽP v Kežmarku 
a Krajský stavebný úrad v Prešove. 
 
  



Návrh  
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.  9 /2011 , 

 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  Zmeny Územného plánu obce Kežmarok –Výstavba krematória 
v Kežmarku  , žiadateľ Jozef Galica, Slavkovská 2408/44, Kežmarok - doplnok  č. 19  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 – Výstavba krematória v Kežmarku  , žiadateľ Jozef Galica, Slavkovská 
2408/44, Kežmarok 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.   
/2011  ,ktorým  vyhlasuje záväznú časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – Výstavba 
krematória v Kežmarku 
 
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 – Výstavba krematória v Kežmarku, 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.  9  / 2011  o vyhlásení záväznej časti Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – 
Výstavba krematória v Kežmarku   je po 30 dňoch od vyvesenia. 
  
 
 
 
 
 
Ing.Igor Šajtlava                                                                                    Ing. Ladislav  Faix  
primátor mesta                                                                                         prednosta úradu  

 
 
                                                                                                                           

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 – Výstavba krematória v Kežmarku  , žiadateľ Jozef Galica, Slavkovská 
2408/44, Kežmarok  

 
II.         berie na vedomie  
 

II.1     správu o prerokovaní návrhu  návrh  Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – 
Výstavba krematória v Kežmarku  
II.2     schválený návrh  Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – Výstavba krematória v 
Kežmarku 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 – Výstavba 
krematória v Kežmarku - Krajským   stavebným úradom v Prešove, ako príslušným orgánom 
územného plánovania  
 

III. súhlasí  
 

III.1     s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia 
prerokovania  návrhu Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – Výstavba krematória v 
Kežmarku 
 
      IV .     schvaľuje  
 
IV.1    návrh  Zmeny Územného plánu obce Kežmarok –  Výstavba krematória v Kežmarku 
 
 IV.2     Všeobecné záväzné  nariadenie mesta Kežmarok  č.    zo dňa    , ktorým  sa  vyhlasuje 
záväzná časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – Výstavba krematória v Kežmarku  

 
V. ukladá  
 

V.1      zverejniť záväznú časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – Výstavba 
krematória v Kežmarku vyvesením na úradnej tabuli  mesta obvyklým  spôsobom po dobu 30 
dní  a doručením  dotknutým  orgánom  

                                                                     
 Zodpovedný :                                                                                                  

Ing. Eva Kelbelová  



      
 V.2  vyhotoviť registračný list  a spolu s kópiou uznesenia o schválení  Zmeny 
Územného plánu obce Kežmarok – Výstavba krematória v Kežmarku a doručiť 
MDVARR SR 

 
                                                                                                              Zodpovedný :   

                                                                                            Ing. Eva Kelbelová 
 
 
V.3     Zmenu Územného plánu obce Kežmarok – Výstavba krematória v Kežmarku 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok 
IČO: 31 718 329 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podmienky vstupu iného prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebiská 
v meste Kežmarok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 2 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebiská v meste Kežmarok 
 
 
 



Spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok je prevádzkovateľom pohrebísk 
v meste Kežmarok a správcom domov smútku na Novom cintoríne a Starom cintoríne 
v Kežmarku (ďalej len prevádzkovateľ pohrebiska). 

Prevádzkovateľ pohrebiska a prevádzkovateľ pohrebnej služby  sa riadia 
Prevádzkovým poriadkom pohrebiska,  plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným 
prevádzkovateľom pohrebiska ( §17 ods.6 zákona č. 131/2010 Z.z.).  

Prevádzkovateľ pohrebnej služby v súčinnosti s obstarávateľom  pohrebu  majú voči 
prevádzkovateľovi pohrebiska za účelom vykonania pohrebného obradu tieto povinnosti: 
  
 

1. Nahlásenie pohrebného obradu 
 
1.1.Prevádzkovateľ inej pohrebnej služby je povinný s prevádzkovateľom pohrebiska 
telefonicky alebo  osobne odsúhlasiť termín pohrebného obradu. 
1.2.Nahlasovanie pohrebov sa vykonáva v pracovných dňoch od 6,00 hod. do 14.00 hod.  Po 
pracovnej dobe, v sobotu, nedeľu a počas sviatkov je termín možné dohodnúť aj na 
telefónnych číslach pohotovostnej služby prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej aj správca 
pohrebiska). 
1.3.Správca pohrebiska určí alebo dohodne termín pohrebného obradu (dátum a hodinu). 

 Pri telefonickom nahlásení je potrebné uviesť: 
- názov pohrebnej služby, 
- meno a priezvisko osoby, ktorá chce objednať pohrebný obrad  a tiež dátum a čas 

pohrebného obradu, 
- meno a priezvisko zosnulého, 
- miesto, kde má byť zosnulý pochovaný, 
- druh pochovania (uložením ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na 

pohrebisku, uložením urny s popolom na pohrebisku a pod.) 
-  spôsob vykonania obradu (cirkevný, občiansky) a pod. 
1.4.Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný rešpektovať termíny, ktoré určí správca 
pohrebiska. Správca zapíše údaje  uvedené v bode 1.3. a uvedie čas  prevzatia telefonickej 
objednávky zamestnancom správcu pohrebiska. V čase minimálne 24 hodín pred konaním 
pohrebného obradu je  pohrebná služba povinná doložiť správcovi pohrebiska písomnú 
objednávku, s uvedením týchto údajov: 
- názov pohrebnej služby, 
- názov a adresa prevádzkovateľa pohrebiska (Technické služby, s.r.o. Kežmarok, 

Poľná 1, 060 01  Kežmarok), 
- meno a priezvisko zosnulého (u žien aj rodné priezvisko), 
- dátum a miesto narodenia; dátum a miesto úmrtia; rodné číslo,  
- dátum a hodina pohrebu, 
- miesto pohrebu,  
- program  a predpokladaný čas trvania pohrebného obradu,   
- požiadavka  na obradnú miestnosť (v prípade záujmu objednávateľa) 
- požiadavka na výkop hrobu – vyžaduje sa písomný súhlas nájomcu hrobového miesta, 

v prípade, že je nájomca zosnulý, je potrebný  súhlas budúceho nájomcu hrobového 
miesta. 

1.5.Pohrebná služba doručí  spolu s vyplnenou objednávkou aj kópiu Listu o prehliadke 
mŕtveho a tlačivo Štatistické zisťovanie o úmrtí  najneskôr 24 hodín pred konaním 
pohrebného obradu. V objednávke uvedie dresu a telefónny kontakt obstarávateľa pohrebu. 
 
 



2. Pohrebný obrad 
 
2.1. Nájomca hrobového miesta je v súvislosti s obstarávaním pohrebného obradu povinný 
dostaviť sa osobne do prijímacej kancelárie správcu pohrebiska. Zamestnanec správcu 
pohrebiska overí jeho totožnosť podľa občianskeho preukazu a zároveň je nájomca povinný 
preukázať sa  nájomnou zmluvou. Ak ešte nemá uzatvorenú nájomnú zmluvu preukáže sa 
dokladom o príbuzenskom vzťahu. 
2.2. Pri vybavovaní pohrebného obradu je nájomca hrobového miesta (vo väčšine prípadov je 
to zároveň i obstarávateľ  pohrebu) povinný v čo možno najkratšom čase, najmenej 24 hodín 
pred konaním pohrebného obradu, ukázať hrobové miesto a súhlasiť s pochovaním do tohto  
hrobového miesta.  Správca pohrebiska skontroluje správnosť hrobového miesta a uzatvorí 
s nájomcom nájomnú zmluvu. V tomto prípade nie je možné splnomocniť pohrebnú službu, 
alebo iného príbuzného. Nájomca hrobového miesta musí dať  písomný súhlas s pochovaním  
- súhlas na začatie výkopu do  príslušného hrobového miesta na pohrebisku potvrdzuje 
nájomca svojím podpisom na evidenčnej karte hrobového miesta. 
2.3. Zamestnanec správcu pohrebiska v prijímacej kancelárii skontroluje v kartotéke  
(administratívna evidencia hrobových miest príslušného pohrebiska) a v počítači príslušné 
hrobové miesto. Následne určený zamestnanec správcu pohrebiska vezme  evidenčnú kartu    
na pohrebisko a  nájomca hrobového miesta ukáže, kde sa má výkop vykonať. Zamestnanec 
správcu pohrebiska skontroluje hrobové miesto, najmä ak je už hotový náhrobný kameň 
a obruba, či nie je niečo poškodené a vyhotoví fotografiu aktuálneho hrobového miesta   
(vyhotovenú digitálnu fotografiu  bude správca pohrebiska archivovať pod menom zosnulého 
a číslom faktúry). Ak sa zistí poškodenie náhrobného kameňa alebo obruby, vyhotoví sa 
digitálna fotografia  a v prijímacej kancelárii sa spíše zápis o poškodení, ktorý podpíše 
zamestnanec správcu pohrebiska a  nájomca hrobového miesta ( tlačivo „Objednávka“, časť 
zápis o poškodení). Do zápisu sa môžu dopísať i ďalšie skutočnosti, napr. na hrobovom 
mieste sa nachádzajú kvety, kosodrevina a pod. (môže sa opäť vyhotoviť digitálna fotografia,  
všetko toto je tiež súčasťou hrobového miesta,  pričom časť z nich, prípadne niekedy aj celé  
sa musia pred začatím výkopových prác odstrániť ).   
2.4. Následne prevádzkovateľ pohrebnej služby môže v spolupráci so zamestnancom správcu 
pohrebiska  pokračovať v príprave pohrebného obradu a uplatniť tento postup:  

- vyplní sa tlačivo  Protokol o odovzdaní obradnej a výstavnej siene pred obradom        
(v prípade, ak sa obradná a výstavná sieň požaduje - vzor tlačiva tvorí  prílohu), 

- pohrebná služba sa môže pohybovať v priestoroch domu smútku – iba v obradnej  
sieni; všetky prípadné požiadavky rieši so zamestnancom správcu pohrebiska,  

- správca pohrebiska na každý pohrebný obrad  určí zamestnanca, ktorý bude jeho 
priebeh kontrolovať a spolupracovať pri výkone pohrebného obradu inou pohrebnou 
službou (v prípade, vzniku nepredvídanej situácie pokúsi sa ju vyriešiť na mieste 
sám), 

- zamestnanci správcu pohrebiska nesmú na mieste pohrebného obradu vykonávať práce 
a  úkony za inú pohrebnú službu, na základe ústneho požiadania. Výkon konkrétnych 
prác a úkonov priamo súvisiacich s vykonaním pohrebného obradu je možný iba na 
základe písomnej objednávky presne špecifikovaných služieb, ktoré sú spoplatnené. 

- akékoľvek požiadavky obstarávateľa pohrebu napr. vystavenie fotografie, znenie 
obľúbenej piesne zosnulého, fotografie prierezu jeho životom  a pod. zabezpečí 
zamestnanec správcu pohrebiska ( tieto služby budú tiež súčasťou  objednávky). 

 
 
 
 



3. Vkladanie urien  
 
3.1. Ukladať spopolnené ľudské pozostatky je možné len so súhlasom správcu pohrebiska  - 
služba je  spoplatnená.  
3.2. Na vkladanie urien musí dať nájomca hrobového miesta súhlas a na základe jeho súhlasu 
správca pohrebiska vydá písomné povolenie  - zástupca správcu pohrebiska musí byť pri 
vkladaní prítomný, z dôvodu, zodpovednosti správcu pohrebiska za  evidenciu zosnulých na 
príslušných cintorínoch. 
3.3. Odkrytie a zakrytie hrobového miesta môže vykonať iba správca pohrebiska, nikdy 
nie iné pohrebné služby. 
 
 

4. Podmienky preberania telesných pozostatkov  z chladiaceho zariadenia v dome 
smútku na Novom cintoríne v Kežmarku. 

 
Preberanie  telesných pozostatkov sa uskutočňuje v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 14.00 
hod., v inom čase po dohode so správcom pohrebiska. V  prípade prebiehajúcich  obradov 
budú telesné pozostatky vydané počas prestávky medzi obradmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Vzor  

Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1,  060 01  Kežmarok 
IČO: 31718329 

 
 

Protokol o odovzdaní obradnej a výstavnej siene pred obradom 
 
 
 
      
Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01  Kežmarok ako prevádzkovateľ 
pohrebiska a správca  Domu smútku na Novom cintoríne/Starom cintoríne v Kežmarku 
 
Prenajímajú obradnú a výstavnú sieň  
Komu (názov pohrebnej služby): .............................................................................................. 
Meno a priezvisko: .................................................................................................................... 
Dňa: 
Od:       do:  
Za týchto podmienok: 
 
 
 
 
 
 
Poplatok vo výške..................EUR zaplatený dňa ..............  / pred vstupom do obradnej siene. 
 
 
Súhlasím s podmienkami uvedenými v Protokole o odovzdaní obradnej a výstavnej siene:  
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................              ................................................................. 
Prenajímateľ (prevádzkovateľ pohrebiska)   Prevádzkovateľ pohrebnej služby 
Technické služby, s.r.o. Kežmarok 
 
 
 
 
  Vyjadrenie prenajímateľa , resp. prevádzkovateľa pohrebnej služby po ukončení obradu: 
 
 
      
          
 



 
Vzor 

 
Technické služby, s.r.o. Kežmarok,  Poľná 1,  060 01  Kežmarok 

IČO: 31718329 
 
 
 

POVOLENIE 
na vstup na pohrebisko 

 
 

 
Týmto povoľujem vstup do priestorov Nového cintorína/ Starého cintorína v meste  
Kežmarok, a to v časti   cintorína: 
 
 
   
                      Rodina........................... ,číslo radu.................., hrobu a bloku :........................ 
 
 
Kamenárstvo :  
 
Za účelom :  
 
Dňa:     
                                            
Poplatok : 
 
 
Výkon kamenárskych prác v čase: od........................           do ...........................................  
 
 
 
Vstup povoľuje správca cintorína  :   Martin Špitko 
                                                    
 
Za prípadné vzniknuté škody, neporiadok, reklamácie zodpovedá (meno a priezvisko):   
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
 
Predkladá  (názov oddelenia) Oddelenie  sociálnych vecí                                                                                           

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 
 

K bodu programu 17 
 
 

Názov materiálu Návrh na pridelenie bytu v Dome s opatrovateľskou 
službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
- Žiadosť Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. 
 

Predkladá  (meno)      JUDr. Viera Mačáková 
 

Materiál prerokovaný  na zasadnutí komisie sociálnej a bytovej  dňa 21.06.2011 
 

Počet strán  
 

3 

Podpis  
 

 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 

 
 

Dôvodová správa 
  
 Dňa 15.06.2011 bola  Mestskému úradu v  Kežmarku doručená žiadosť Vojenských lesov 
a majetkov SR, š.p., odštepného závodu Kežmarok, o  pridelenie  bytu pre pani Máriu Švejnohovú, 
bytom Kežmarok, Baštová 18. 
 Žiadosť odôvodňujú tým, že menovaná obýva 3-izbový služobný byt v budove Vojenských 
lesov a majetkov SR, kde súd už privolil k výpovedi nájmu v roku 1999, avšak keďže doposiaľ jej 
nebol zabezpečený primeraný náhradný byt, nemôže sa z bytu vysťahovať, a preto sa obracajú  so 
žiadosťou o spoluprácu na mesto.    
  

Stanovisko oddelenia sociálnych vecí:  od 1.7.2011 sa v   Dome s opatrovateľskou službou 
na ul. Baštová 8, uvoľní 1-izbový byt s príslušenstvom, nachádzajúci sa na 2. poschodí.  Ide 
o nájomný byt v dome osobitného určenia, ktorý nepodlieha režimu zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a nájom bytu má byť  podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zák. č. 
189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami 
v znení neskorších predpisov viazaný na poskytovanie opatrovateľskej služby nájomcovi. Po  
vykonaní miestnej ohliadky bytu dňa 22.6.2011 za účasti  zástupcu Vojenských lesov a majetkov 
SR, š.p., odštepný závod Kežmarok, ich právneho zástupcu a pani Švejnohovej, obe strany 
konštatovali, že ide o primeraný náhradný byt a vyjadrili s takýmto riešením spokojnosť. Menovaná 
bola zároveň oboznámená s tým, že vzhľadom na  osobitné určenie bytového domu, je bývanie v 
ňom spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby. Pokiaľ ide o dobu nájmu, v záujme 
zachovania právnej istoty pre nájomkyňu, navrhujeme nájom bytu na dobu neurčitú.  

 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej:. Komisia prerokovala návrh na svojom zasadnutí 

dňa 21.6.2011 a odporúča vyriešiť problém zabezpečenia náhradného bytu pre pani Švejnohovú 
pridelením 1-izbového bytu v Dome s opatrovateľskou službou s podmienkou, že menovaná s tým 
bude súhlasiť. 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

s c h v a ľ u j e 
uzavretie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 9 s príslušenstvom, byt 1. 
kategórie, nachádzajúci sa na 2. poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. 
Baštová 8 v Kežmarku,  Márii Švejnohovej, bytom Kežmarok, Baštová 18, na dobu 
neurčitú.    
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
Predkladá  ( názov oddelenia )   Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 

K bodu programu 18 
 

Názov materiálu 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: 10.03.2011 
 

Počet strán  
 

 
 

Podpis  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dôvodová správa 
Uznesením MsZ v Kežmarku č. 60/2011 dňa 10.03.2011 bolo schválené odkúpenie 
nehnuteľností - objektu s.č.1490 s priľahlými pozemkami do majetku mesta Kežmarok 
(CVČ), za cenu 30% zo všeobecnej hodnoty majetku na základe znaleckého posudku. 
 
 Generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky po 
prehodnotení dôvodov uvedených Obvodným úradom Kežmarok udelil dňa 20.04.2011 súhlas 
s kúpnou cenou v pôvodne navrhovanej výške 10% všeobecnej hodnoty nehnuteľností, 
určenej  znaleckým posudkom.  
 
  
 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku 
 
schvaľuje 
 
odkúpenie objektu čs.1490 na pozemku parc. 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  10% zo všeobecnej hodnoty majetku 
určenej znaleckým posudkom č. 61/2009, t.j. za cenu 26 500 EUR od: SR - Obvodný úrad, 
Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok, IČO 42077214.  
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
 v Kežmarku 

 
 
Predkladá   
 

   Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku 

Na rokovanie dňa    30.6.2011 
 
 
 
 

K bodu programu  
  ....... 

 
Názov materiálu 

 
a) Návrh na uzavretie nájomných zmlúv o nájme bytov 
b) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov 
c) Návrh na zmenu doby nájomných zmlúv 
 
 
 
 
 
 

  
Predkladá       Ing. Agáta Perignáthová 

 
Materiál prerokovaný  V komisii sociálnej a bytovej dňa  19.5.2011 a 21.06.2011 

 
 

  



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
 
 
 
 
Podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 

a) Návrh na uzavretie nájomných zmlúv o nájme bytov na ul. Lanškrounská 3 a 
Košická 11 a 13  

 
Dôvodová správa 

 
V súčasnej dobe sa realizuje výstavba nových nájomných bytov v 27 bytovom obytnom dome 
na ulici Lanškrounská 3 a Košická 11, 13, z čoho sú 2 byty bezbariérové. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej  19.5.2011 : Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu uzavrieť nájomné zmluvy o nájme bytov  na dobu 3 rokov týmto 
žiadateľom : 
 
1.  Jana Zummerová K. Kuzmányho 19  rozvedená 2 deti 2 izbový 
2.  Martin Kruľ  Petržalská 15  ženatý 1 dieťa 3 izbový 
3.  Maroš Garba  Poľná 25   ženatý 2 deti 3 izbový 
4.  Jana Pavličková  Záhradná 1  vydatá 2 deti 3 izbový 
5.  Milena  Eccles  Záhradná 5  vydatá, 1 dieťa 2 izbový 
6.  Viera Mlaková  Lanškrounská 11  vydatá, 3 deti 3 izbový 
7.  Miriam Muchová Obrancov mieru 11  vydatá, 2 deti 3 izbový 
8.  Iveta Lauffová  Gen. Štefánika 18  vydatá, 2 deti 3 izbový 
9.  Emília Vasičáková Gen. Štefánika 14  vydatá 1 dieťa 3 izbový 
10. Peter Zmaržlák  K. Kuzmányho 25  ženatý, 1 dieťa 3 izbový 
11. Jana Glevaňáková Továrenská 26  vydatá 2 deti 3 izbový 
12. Iveta Vojtičková Košická 12  vydatá, 3 deti 3 izbový 
13. Anna Galliková  Obrancov mieru 1  vydatá, 1 dieťa 3 izbový 
14. Barbora Lojanová Lanškrounská 22  vydatá 1 dieťa 3 izbový 
15. Martina Szucsová Dr. Alexandra 22  rozvedená, 1 dieťa 3 izbový 
16. Ján Fábry  Levočská 8  ženatý, 3 deti 3 izbový 
17. Michal Toporcer Záhradná 7  ženatý, 1 dieťa 3 izbový 
18. Dávid Sabol  Weilburská 7  ženatý, 1 dieťa 3 izbový 
19. Miroslav Kiska  Košická 10  ženatý 2 deti 3 izbový 
20. Marek Kapral  Lanškrounská 21  ženatý, 1 dieťa 3 izbový 
 
 
21. Mária Žembová  Záhradná 9  rozvedená, 5 detí 3 izbový  BB 
22. Zlatica Rusnáková Podtatranská 30, Ľubica  rozvedená, 3 deti 3 izbový  BB 
Vzhľadom k tomu, že navrhované žiadateľky nespĺňajú podmienky pridelenia bezbariérového 
bytu podľa VZN 5/2004 a MsÚ neeviduje žiadateľa podľa uvedených podmienok,  
s menovanými uzavrieť zmluvu o nájme bytu na dobu jedného roka. 
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Pridelenie bytov z verejného záujmu :  
 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Obvodné oddelenie PZ Kežmarok : 
 23. Viera Macková  rozvedená, 1 dieťa  3 izbový 
 
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o.:     
24. Alena Petrenková vdova, 1 dieťa  2 izbový 
 
Hypermarket Tesco : 
25. Michaela Bartková vydatá   2 izbový 
 
Katastrálny úrad : 
26.  Branislav Dravecký ženatý   2 izbový 
 
Hengstler : 
27. Alena Ježíková  rozvedená, 2 deti  3 izbový 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  Kežmarok: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom novopostavených nájomných bytov na ul. Lanškrounská 3, 
Košická 11 a 13 v Kežmarku nájomcom : Milena  Eccles, Jana Zummerová, Martin Kruľ, 
Maroš Garba, Jana Pavličková, Viera Mlaková, Miriam Muchová, Iveta Lauffová, Emília 
Vasičáková, Peter Zmaržlák, Jana Glevaňáková, Iveta Vojtičková, Anna Galliková, Barbora 
Lojanová, Martina Szucsová, Ján Fábry, Michal Toporcer, Dávid Sabol, Miroslav Kiska, 
Marek Kapral, Mária Žembová, Viera Macková, Alena Petrenková, Michaela Bartková, 
Branislav Dravecký, Alena Ježíková, Mária Žembová, Zlatica Rusnáková  je prípadom 
hodným osobitného zreteľa   z dôvodu ich nevyhovujúcej súčasnej bytovej situácie. 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
uzavretie nájomných zmlúv o nájme bytov na ulici Lanškrounská 3, Košická 11 a 13 so 
žiadateľmi :  

 
1.  Jana Zummerová  K. Kuzmányho 19   2 izbový 
2.  Martin Kruľ s manželkou  Petržalská 15   3 izbový 
3.  Maroš Garba s manželkou  Poľná 25    3 izbový 
4.  Jana Pavličková s manželom Záhradná 1   3 izbový 
5.  Milena  Eccles    Záhradná 5   2 izbový 
6.  Viera Mlaková s manželom Lanškrounská 11   3 izbový 
7.  Miriam Muchová   Obrancov mieru 11   3 izbový 
8.  Iveta Lauffová s manželom Gen. Štefánika 18   3 izbový 
9.  Emília Vasičáková  Gen. Štefánika 14   3 izbový 
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10. Peter Zmaržlák s manželkou K. Kuzmányho 25   3 izbový 
11. Jana Glevaňáková s manželom Továrenská 26   3 izbový 
12. Iveta Vojtičková s manželom Košická 12   3 izbový 
13. Anna Galliková  s manželom Obrancov mieru 1   3 izbový 
14. Barbora Lojanová s manželom Lanškrounská 22   3 izbový 
15. Martina Szucsová  Dr. Alexandra 22   3 izbový 
16. Ján Fábry s manželkou  Levočská 8   3 izbový 
17. Michal Toporcer s manželkou Záhradná 7   3 izbový 
18. Dávid Sabol s manželkou  Weilburská 7   3 izbový 
19. Miroslav Kiska s manželkou Košická 10   3 izbový 
20. Marek Kapral s manželkou Lanškrounská 21   3 izbový 
21. Viera Macková      3 izbový 
22. Alena Petrenková     2 izbový 
23. Michaela Bartková s manželom    2 izbový 
24.  Branislav Dravecký s manželkou    2 izbový 
25. Alena Ježíková      3 izbový 
 menovaným na dobu troch rokov. 
 
26. Mária Žembová  Záhradná 9       3 izbový  BB 
27. Zlatica Rusnáková             Podtatranská 30, Ľubica  3 izbový BB 
               menovaným na dobu jedného roka. 
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Dôvodová správa 
 

 
Spravbytherm s.r.o. oznámil MsÚ v Kežmarku uvoľnenie bytu č. 9 na ul. Gen. Štefánika 14 
v Kežmarku. Jedná sa o 1-izbový  byt s príslušenstvom,  II. kategórie. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej  19.5.2011 : Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu na ulici Gen. Štefánika 14, č. bytu 9  
v Kežmarku pre Valériu Gáborovú a jej dve nezaopatrené deti, ktorá sa ocitla vo vážnej 
bytovej situácii, nakoľko k dnešnému dňu nebolo realizované pre jeho neplatnosť uznesenie o 
pridelení mestského nájomného bytu. Komisia odporúča dodržať lehotu 9 mesiacov, ako 
navrhovalo predošlé mestské zastupiteľstvo, ako lehotu dostatočnú na vyriešenie bytovej 
situácie. 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  Kežmarok: 
 
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. 9 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku žiadateľovi 
Valérii Gáborovej, trvale bytom  Mesto Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa   
z dôvodu potreby vyriešenia jej bytovej situácie 
 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 9, Gen. Štefánika 14, Kežmarok so žiadateľkou 
Valériou Gáborovou, trvale bytom  mesto Kežmarok na dobu deväť mesiacov. 
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Dôvodová správa 
 

 
Na základe toho, že nájomca bytu č. 19 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku bol komisiou 
sociálnou a bytovou navrhnutý na pridelenie bytu v novopostavenom bytovom dome na ul.  
Košická 13, po presťahovaní a odovdaní bytu správcovi, uvolní sa byt č. 19 na ul. Gen. 
Štefánika 14 v Kežmarku. Jedná sa o 1-izbový  byt s príslušenstvom,  II. kategórie. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej  19.5.2011 : Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu na ulici Gen. Štefánika 14, č. bytu 19  
v Kežmarku pre Lenku Stančekovú, z dôvodu vyriešenia jej vážnej rodinnej a bytových 
situácie. 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  Kežmarok: 
 
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. 19 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku 
žiadateľovi Lenke Stančekovej, trvale bytom Továrenská 8, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa   z dôvodu potreby vyriešenia jej vážnej rodinnej a bytovej situácie 
 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 19, Gen. Štefánika 14, Kežmarok so žiadateľkou 
Lenkou Stančekovou, trvale bytom Továrenská 8, Kežmarok na dobu  jedného roka. 
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Dôvodová správa 
 

 
Na základe toho, že nájomca bytu č. 25 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku bol komisiou 
sociálnou a bytovou navrhnutý na pridelenie bytu v novopostavenom bytovom dome na ul.  
Košická 11, po presťahovaní a odovdaní bytu správcovi uvolní sa byt č. 25 na ul. Gen. 
Štefánika 14 v Kežmarku. Jedná sa o 1-izbový  byt s príslušenstvom,  II. kategórie 
. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej  19.5.2011 : Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu na ulici Gen. Štefánika 14, č. bytu 25  
v Kežmarku pre Moniku Haluškovú, ktorá sa ocitla vo vážnej bytovej situácii. 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  Kežmarok: 
 
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. 25 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku 
žiadateľovi Monike Haluškovej, bytom Karola Kuzmányho 17, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa   z dôvodu potreby vyriešenia jej bytovej situácie 
 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 25, Gen. Štefánika 14, Kežmarok so žiadateľkou 
Monikou Haluškovou, trvale bytom Karola Kuzmányho 17  Kežmarok na dobu  jedného roka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
 
 

 
Dôvodová správa 

 
 

Na základe toho, že nájomca bytu č. 8 na ul. Košická 10 v Kežmarku bol komisiou sociálnou 
a bytovou navrhnutý na pridelenie bytu v novopostavenom bytovom dome na ul.  Košická 11, 
po presťahovaní a odovdaní bytu správcovi,  uvolní sa byt č. 8 na ul. Košická 10 v Kežmarku. 
Jedná sa o 2-izbový  byt s príslušenstvom,  I. kategórie 
. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej  19.5.2011 : Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu na ulici Košická 10, č. bytu 24 v Kežmarku 
pre Ing. Katarínu Brejčákovú,  ktorá sa ocitla vo vážnej bytovej situácii. 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  Kežmarok: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom bytu č. 24 na ul. Košická 10 v Kežmarku žiadateľovi Ing. 
Kataríne Brejčákovej, bytom Hlavné námestie 90, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa   z dôvodu potreby vyriešenia jej bytovej situácie 
 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 24, Košická 10, Kežmarok so žiadateľkou Ing. 
Katarínou Brejčákovou, bytom Hlavné námestie 90  Kežmarok na dobu  troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dôvodová správa 

 
 

Na základe toho, že nájomca bytu č. 11 na ul. Weilburská 7 v Kežmarku bol komisiou 
sociálnou a bytovou navrhnutý na pridelenie bytu v novopostavenom bytovom dome na ul.  
Košická 11, po presťahovaní a odovdaní bytu správcovi,  uvolní sa byt č. 11 na ul. 
Weilburská 7 v Kežmarku. Jedná sa o 2-izbový  byt s príslušenstvom,  I. kategórie 
. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej  19.5.2011 : Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu na ulici Weilburská 7, č. bytu 11 v Kežmarku 
pre Milana Kovalčíka - verejný záujem – Obvodné oddelenie policajného zboru Kežmarok. 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  Kežmarok: 
 
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. 11 na ul. Weilburská 7 v Kežmarku žiadateľovi 
Milanovi Kovalčíkovi, trvale bytom Haligovce 13 je prípadom hodným osobitného zreteľa   
z dôvodu potreby vyriešenia  bytovej situácie 
 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 11, Weilburská 7, Kežmarok so žiadateľom 
Milanom Kovalčíkom, trvale bytom Haligovce 13 na dobu  troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
 
 

 
Dôvodová správa 

 
 

Na základe toho, že nájomca bytu č. 7 na ul. Košická 12 v Kežmarku bol komisiou sociálnou 
a bytovou navrhnutý na pridelenie bytu v novopostavenom bytovom dome na ul.  Košická 11, 
po presťahovaní a odovzdaní bytu správcovi,  uvolní sa byt č. 7 na ul. Košická 12 
v Kežmarku. Jedná sa o 2-izbový  byt s príslušenstvom,  I. kategórie 
. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 21.06.2011 : Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu na ulici Košická 12, č. bytu 7 v Kežmarku pre 
Líviu Garstkovú z dôvodu vyriešenia jeho bytovej situácie. 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  Kežmarok: 
 
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. 7 na ul. Košická 12 v Kežmarku žiadateľke Lívii 
Garstkovej, trvale bytom Košická 12, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa  
z dôvodu potreby vyriešenia  bytovej situácie 
 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 7, Košická 12, Kežmarok so žiadateľkou Líviou 
Garstkovou, trvale bytom Košická 12, Kežmarok na dobu  jedného roka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
 
 
 

b) Návrh na predĺženie 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:  Nedoplatok: 
 
1. Zuzana Felongová                12   676,26 € 
2. Renáta Maliková    22        0 
 

 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej  19.5.2011 : Komisia po prerokovaní odporúča 
schváliť predĺženie nájmu bytov na ulici Gen. Štefánika 14 tým nájomcom, ktorí nie sú 
dĺžnikmi na nájomnom. 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
r o z h o d  u j e  
 
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 bytu na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku 
s nájomcom Renátou Malikovou  je prípadom hodným osobitného zreteľa, keďže ide 
o predĺženie existujúceho nájmu. 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
predĺženie doby nájomnej zmluvy o nájme bytu na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku 
s nájomcom Renátou Malikovou o 1 rok.  
Predĺženie doby nájmu nájomcovi  Zuzane Felongovej vzhľadom  k nedoplatku na nájomnom 
neschvaľuje.  
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
 
 
 
 
 

c) Návrh na zmenu doby nájomných zmlúv 
 
          V zákone č. 443/2010 § 12, bod 2 je uvedené, že doba nájmu dohodnutá v nájomnej 
zmluve môže byť, ak nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č.2 
zákona, ktorému sa prenajíma nájomný byt spĺňajúci podmienky ustanovené osobitným 
predpisom najviac desať rokov. Na základe uvedeného oslovil  MsÚ nájomcov,  či majú 
záujem o zmenu doby nájmu nájomnej zmluvy z 3 na 10 rokov. Nájomcovia, ktorí majú 
záujem a zároveň spĺňajú podmienku, že nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím  
uvedeným v prílohe č. 2 zákona sú :  
- Peter Fedorek          Košická 1, byt 1 
- Peter Kaščák,          Košická 5, byt 1 
- Margita Laufiková, Košická 7, byt 1 
- Júlia Trajčíková,     Weilburská 5, byt 1 
         Na základe uvedeného predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na predĺženie doby 
nájmu u týchto nájomcov bytov z 3 na 10 rokov.  
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu doby nájmu s nájomcami: 
1.Peter Fedorek  s manželkou , Košická 1, byt č.1,   
2.Peter Kaščák , Košická 5, byt č. 1 
3.Margita Laufiková , Košická 7, byt č. 1 
4.Júlia Trajčíková, Weilburská 5, byt č. 1  
        z pôvodných 3 rokov na 10 rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy, vzhľadom nato, 
že nájomcami uvedených bytov sú osoby so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 
zákona 443/2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
 
 
 

Dôvodová správa 
 

 
Na základe toho, že nájomca bytu č. 8 na ul. Košická 12 v Kežmarku bol komisiou sociálnou 
a bytovou navrhnutý na pridelenie 2- izbového bytu (pre nedoplatky a na základe súdneho 
rozhodnutia o vyprataní bytu), komisia navrhuje žiadateľke Sandre Jankurovej, bytom 
Garbiarska 7 , Kežmarok, pridelenie bytu č. 8 na ul. Košická 12 v Kežmarku. Jedná sa o 3-
izbový  byt s príslušenstvom,  I. kategórie 
. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej  21.6.2011 : Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu na ulici Košická 12, č. bytu 8 v Kežmarku pre 
Sandru Jankurovú z dôvodu vyriešenia jej bytovej situácie. 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  Kežmarok: 
 
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. 8 na ul. Košická 12 v Kežmarku žiadateľke Sandre 
Jankurovej, trvale bytom Garbiarska 7, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa   
z dôvodu potreby vyriešenia  bytovej situácie 
 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 8, Košická 12, Kežmarok so žiadateľkou Sandrou 
Jankurovou , trvale bytom Garbiarska 7, Kežmarok na dobu  troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 
 

K bodu programu 20 
 
 

Názov materiálu Návrh na odpredaj pozemku – Anna Zubalová, 
Gen.Svobodu 3, Ľubica  
 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  situácia  +  GP 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
 
V komisii výstavby :         9.3.2011   
V komisií finančnej :      23.3.2011      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 



                                                Návrh  na  odpredaj  pozemku 
 
 

Dôvodová  správa  : 
 

         Anna Zubalová, bytom Gen.Svobodu 3, Kežmarok  požiadala Mesto Kežmarok 
o odpredaj časti pozemku KN-E 6641/2 o výmere 64 m2 a z KN-E 1200 o výmere 112 za 
účelom vysporiadania záhradky v záhradkárskej osade Kamenná baňa .  

 
 
Stanovisko komisie výstavby  a ŽP :   Komisia odporúča požadované časti pozemkov 
odpredať ako prípad osobitného zreteľa s ohľadom na skutočnosť, že ide o časť pozemku 
priľahlému k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, ktorá svojim umiestnením a využitím 
tvorí nedeliteľný celok.  
 
Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP :  Totožné so stanoviskom komisie  
 
 
Stanovisko finančnej komisie : Komisia financií, správy mestského majetku a lesného           
hospodárstva odporúča MsZ schváliť odpredaj časti pozemku KN-E 6641/2 a časť parcely 
KN-E 1200 cca o výmere 175 m2 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania záhradky na 
Kamennej bani – k.ú. Kežmarok ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 3,76 €/m2 pre 
Annu Zubalovú, ul. Gen.Svobodu 3, Ľubica. Presnú výmeru určí geometrický plán. 
 
 

N á v r h    n a     u z n e s e n i e 
 
 
MsZ v Kežmarku 
 
 
r o z h o d u j e 
 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm.e)zákona SNR č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku- časť  z parcely KN-E 
6641/2 o výmere 64 m2 a časť parcely KN-E 1200 o výmere112 m2 k.ú. Kežmarok  do 
vlastníctva  Anny Zubalovej, bytom ul.Gen.Svobodu 3, Ľubica  je prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o časť parciel priľahlých k nehnuteľnosti vo vlastníctve 
žiadateľa a svojím využitím tvorí nedeliteľný celok .  
 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
 
odpredaj  pozemku – novovytvorenej   parcely   KN-C 3298/99,   TTP   o   výmere   176  m2  
( vytvorenej z parcely KN-E  6641/2 diel „3“ o výmere 64 m2 a z parcely KN-E 1200 diel „4“ 
o výmere 112 m2 )  podľa geometrického plánu  12/2011 k.ú. Kežmarok  pre  Annu 
Zubalovú, ul. Gen.Svobodu 3, Ľubica za cenu  3,76 €/m2.  
                                       
 



 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 

K bodu programu 21 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom pozemku – Mgr.Veronika Jurdíková, 
Baštová 18/A, Kežmarok  
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
- situácia 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný             
V komisii výstavby :        1.6.2011 
V komisií finančnej :       18.5.2011    

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 
   
                                                   



                                            Návrh  na  prenájom  pozemku 
 
Dôvodová správa : 

 
 Mgr.Veronika Jurdíková bytom Baštová 18 A – Kežmarok , požiadala mesto 
Kežmarok  o odkúpenie resp. prenájom  časti pozemku KN-C 66/1 o výmere 70 m2. O tento 
pozemok sa stará.  
 
Stanovisko komisie výstavby  a ŽP :      komisia neodporúča pozemok odpredať. Ide 
o verejné priestranstvo v ochrannom pásme TRA. 
 
 
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 prenájom pozemku – časti parcely KN-C 66/1 o výmere 
70 m2 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace formou vecného plnenia t.j. 
starostlivosť a údržba prenajatej časti pozemku, jeho čistota a taktiež starostlivosť o verejnú 
zeleň na uvedenom pozemku pre Mgr.Veroniku Jurdíkovú bytom Baštová 18/A-Kežmarok. 
 
 
 
 
 

Návrh  na  uznesenie 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom pozemku časť parcely KN-C 66/1 – zastavaná plocha 
o výmere 70 m2 k.ú. Kežmarok pre Mgr.Veroniku Jurdíkovú bytom Baštová 18/A-Kežmarok 
je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si 
všetky svoje povinnosti voči prenajímateľovi plní. 
 
 
s c h v a ľ u j e  
 
predĺženie prenájmu pozemku – časti parcely KN-C 66/1 o výmere 70 m2 – k.ú. Kežmarok  
pre Mgr.Veroniku Jurdíkovú, bytom Baštová 18/A-Kežmarok.na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou 3 mesiace formou vecného plnenia t.j. starostlivosť a údržba prenajatej časti 
pozemku, jeho čistota a taktiež starostlivosť o verejnú zeleň na uvedenom pozemku. 
 
 
 
 



 
 

                          MESTO KEŽMAROK 
 
  
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 

K bodu programu 22 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom pozemkov – Poľnohospodárske 
družstvo     podielnikov – Kežmarok 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný             
V komisii výstavby :           - 
V komisií finančnej :          -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 
 
 



 
Návrh  na  prenájom pozemkov 

Dôvodová správa : 
 

          PDP – Kežmarok   IČO  00 199 702 požiadalo Mesto Kežmarok o predĺženie nájomnej 
zmluvy na prenájom pozemkov  :  k.ú. Huncovce,   k.ú. Malý Slavkov,    k.ú. Mlynčeky,  k.ú. 
Kežmarok,  k.ú. Stráne pod Tatrami,  ktoré  dlhodobo užíva.  

 
 

Stanovisko finančnej komisie :   Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča M s Z schváliť predĺženie prenájmu pozemkov  v k.ú. Huncovce,   
k.ú. Malý Slavkov,    k.ú. Mlynčeky,  k.ú. Kežmarok,  k.ú. Stráne pod Tatrami, ako  prípad 
hodný osobitného zreteľa  na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace pre PDP – 
Kežmarok   IČO  00 199 702 za cenu : orná pôda – 7,63 €/ha/rok, ZP – zastavaná objektmi – 
0,03 €/m2/rok, TTP,OP, vodná plocha,  les.pozemky, ZP-nezastavaná objektmi  4,19 €/ha/rok  
s možnosťou zvýšiť nájom o infláciu. 

 
 

Návrh na uznesenie 

 
 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom pozemkov užívané v k.ú. Huncovce,   k.ú. Malý Slavkov,    
k.ú. Mlynčeky,  k.ú. Kežmarok,  k.ú. Stráne pod Tatrami, pre  Poľnohospodárske družstvo 
podielnikov -  Kežmarok, IČO  00 199 702   je prípadom hodným osobitného zreteľa, 
z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si voči prenajímateľovi plní svoje povinnosti.  
 
s ch v a ľ u j e  
 
predĺženie prenájmu pozemkov  užívané v k.ú. Huncovce,   k.ú. Malý Slavkov,    k.ú. 
Mlynčeky,  k.ú. Kežmarok,  k.ú. Stráne pod Tatrami,  pre Poľnohospodárske družstvo 
podielnikov -  Kežmarok, IČO  00 199 702    na dobu neurčitú, s trojmesačou výpovednou 
lehotou  za cenu:  orná pôda – 7,63 €/ha/rok, ZP – zastavaná objektmi – 0,03 €/m2/rok, TTP, 
OP,  les.pozemky, vodná plocha, ZP-nezastavaná objektmi  4,19 €/ha/rok  s možnosťou 
zvýšiť nájom počas doby nájmu o infláciu. 



 
 

 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 

K bodu programu 23 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom pozemku – Maňasová,  Sýkora,  
Kredatus, Biedová, - Pradiareň 28, Kežmarok  
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
- situácia 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný             
V komisii výstavby :        
V komisií finančnej :       -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 
 



 
   
 
                                                   
                                            Návrh  na  prenájom  pozemku 
 
Dôvodová správa : 

 
 Spoločenstvo vlastníkov bytov „ Pradiareň  č.28 „  v.z. Eva Maňasová, František 
Sýkora, Ľuboš Kredatus , Eva Biedová,  Kežmarok požiadalo Mesto Kežmarok o predĺženie 
nájomnej zmluvy na prenájom  pozemku KN-C 3587/7 – zastavaná plocha o výmere 119 m2 . 
Tento pozemok ktorý sa nachádza v blízkosti bytového domu č.28 je užívaný ako záhradka. 
 

 
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 v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom pozemku KN- C 3587/7 – zastavaná plocha o výmere 119 
m2 k.ú. Kežmarok pre Evu Maňasovu, Františka Sýkoru, Ľuboša Kredatusa, Evu Biedovú, 
bytom Pradiareň 28 – Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide 
o dlhodobých nájomcoch, ktorí si plnia voči prenajímateľovi všetky povinnosti. 
 
 
s c h v a ľ u j e  
 
 predĺženie prenájmu pozemku KN-C 3587/7 – zastavaná plocha o výmere 119 m2 k.ú.  
Kežmarok, ktorý je užívaný ako záhrada pre : 
 
-   Eva Maňasová  – bytom Pradiareň 28 – Kežmarok 
-   František Sýkora  – bytom Pradiareň 28 – Kežmarok 
-   Ľuboš Kredatus  – bytom Pradiareň 28 – Kežmarok 
-   Eva Biedová   – bytom Pradiareň 28 – Kežmarok 
 
 
každému v podiele 1/4  k celku na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace za cenu 
0,113 €/m2/rok . 
  
 



 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 
 

K bodu programu 24 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom pozemku – ROSSE s.r.o. Hraničná 4 
Poprad  
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
    

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
 
V komisii výstavby :         -   
V komisií finančnej :        -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 



Návrh na  prenájom   časti  pozemku 
 
 
Dôvodová správa : 
 

 
 firma ROSSE, Hraničná č. 4, Poprad, IČO 36473 472 - Rozália Rennerová požiadala 

o predĺženie  prenájmu časti pozemku p. č. KN-C p.č.668/2 ost. pl., k. ú. Kežmarok o výmere 
11,5 m2  ( rozšírenie priestoru predajne potravín na sídl. JUH, ul. Lanškrounská v Kežmarku.) 
 

firma ROSSE, Hraničná č. 4, Poprad, IČO 36473 472 - Rozália Rennerová 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 finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 

hospodárstva odporúča M s Z  rozhodovať o poskytnutí nájmu nebytových priestorov, 
pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky 
svoje doterajšie povinnosti,  ako o  prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť nájom.  

 
 
 
 

Návrh na uznesenie 

 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku p.č. KN-C 668/2 , ostatná plocha o výmere 
11,5 m2, k.ú. Kežmarok   pre  firmu ROSSE, Hraničná č. 4, Poprad, IČO 36473 472  je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu rozšírenia priestoru predajne ktorej 
vlastníkom je žiadateľ,  
 
 
s ch v a ľ u j e  
 
predĺženie prenájmu časti pozemku KN-C 668/2 – ostatná plocha o výmere 11,5m2, k.ú. 
Kežmarok, z dôvodu rozšírenia priestoru predajne  pre  firmu ROSSE, Hraničná č. 4, Poprad, 
IČO 36473 472  na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace za cenu 7,0 €/m2/rok . 

 



 
 

 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 
25 

K bodu programu  
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom pozemku – Martin Špitko , Kamenná 
baňa 44  – Kežmarok  
 
 
 

 
 

Materiál obsahuje: 
 
  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 - situácia   

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
 
V komisii výstavby :         -   
V komisií finančnej :        -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 



 
Návrh   na   prenájom  časti  pozemku  

 
Dôvodová správa : 

 
 

 Martin Špitko, bytom Kamenná baňa 44, Kežmarok požiadal o predĺženie prenájmu 
časti pozemku p. č. KN-C 3342/12, k. ú. Kežmarok o výmere 28 m2, v lokalite nového 
cintorína, pri správcovskom dome, kde sa nachádzajú garáže a sklady pohrebných 
a cintorínskych služieb. Pozemok využíva ako  záhradku.  

Nakoľko Martin Špitko 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 finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 

hospodárstva odporúča M s Z  rozhodovať o poskytnutí nájmu nebytových priestorov, 
pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky 
svoje doterajšie povinnosti,  ako o  prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť nájom.  

 
 

Návrh  na  uznesenie 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku KN- C 3342/2 – ostatná plocha o výmere 
28 m2 k.ú. Kežmarok pre Martina Špitku, Kamenná baňa 44, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči 
prenajímateľovi všetky povinnosti. 
 
 
s c h v a ľ u j e  
 
predĺženie prenájmu časti pozemku KN-C 3342/2 – ostatná plocha o výmere 28 m2, k.ú. 
Kežmarok, ktorý je užívaný ako záhrada pre  Martina Špitku bytom Kamenná baňa 44, 
Kežmarok   na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace za cenu 0,29 €/m2/rok . 

 
 



 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 
 

K bodu programu 26 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom pozemku – Eva Sýkorová ,Michalská 
38 – Markušovce  
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
    

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
 
V komisii výstavby :         -   
V komisií finančnej :        -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

                                             Prenájom  pozemku  pod  stánkom 
 



 
Dôvodová správa: 
 
 Eva Sýkorová Michalská 38, Markušovce IČO 45 846 243,  požiadala Mesto 
Kežmarok o prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 1113/1, ost.pl., o výmere  12  m2, k. ú. 
Kežmarok, pod dreveným  stánkom, ktorého je  vlastníkom.  

 
 Eva Sýkorová  odkúpila tento stánok od  p. Gildeinovej, ktorá mala  uvedený pozemok 
v prenájme.  Predmetný stánok bude prevádzkovaný ako  „ Psí salón „ ( strihanie, predaj 
krmiva a doplnkového tovaru ). Z toho dôvodu navrhujeme prenájom časti pozemku p.č. KN-
C 1113/1 ost.pl. k.ú. Kežmarok o výmere 12 m2, pod  stánkom  pre Evu Sýkorovú Michalská 
38, Markušovce IČO 45 846 243,  posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 
 

Návrh na uznesenie 
 
 
 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku p.č. KN-C 1113/1, ost.pl. k.ú. Kežmarok 
o výmere 12 m2, pod dreveným  stánkom na Huncovskej ulici  pre  Evu Sýkorovú Michalská 
38, Markušovce IČO 45 846 243, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že 
ide o prenájom pozemku pod dočasnou drevenou stavbou, ktorej  vlastníkom je žiadateľ,  
 
s ch v a ľ u j e  
 
prenájom časti pozemku p. č. KN-C  1113/1 ost.pl. k.ú. Kežmarok o výmere 12 m2, pod 
dreveným stánkom pre Evu Sýkorovú Michalská 38, Markušovce IČO 45 846 24,  na dobu 
neurčitú, s trojmesačou výpovednou lehotou  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 30.06.2011 
 
 
 
 

K bodu programu 27 

Názov materiálu Návrh na prenájom pozemku – Nikola Kavaschová – 
Obrancov mieru l, Kežmarok  
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 - situácia  

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
 
V komisii výstavby :         -   
V komisií finančnej :        -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

                                        



                        
 
                                          Prenájom  pozemku  pod  stánkom 
 
 
Dôvodová správa: 
 
 Nikola Kavaschová, Obrancov mieru 1 Kežmarok IČO 43 640 001, požiadala 
o predĺženie nájomnej zmluvy na  prenájom časti pozemku parc. č. KN-C  1663/2, ost.pl., 
o výmere  12  m2, k. ú. Kežmarok, pri prevádzkovej budove na AS v Kežmarku, pod 
dreveným, predajným stánkom, ktorého je vlastníkom.  

 
 Nikola Kavaschová, Obrancov mieru 1 Kežmarok IČO 43 640 001, je vlastníkom 
tohto dreveného stánku v ktorom prevádzkuje rýchle občerstvenie. Z toho dôvodu navrhujeme 
prenájom časti pozemku p.č. KN-C 1663/2, ost.pl. k.ú. Kežmarok o výmere 12 m2, pre 
Nikolu Kavaschovú, Obrancov mieru 1 Kežmarok IČO 43 640 001 posudzovať ako prípad 
hodný osobitného zreteľa  

 

 

Návrh na uznesenie 

 
 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku p.č. KN-C 1663/2, ost.pl. k.ú. Kežmarok 
o výmere 12 m2, pod dreveným predajným stánkom na autobusovej stanici v Kežmarku pre  
Nikolu Kavaschovú, Obrancov mieru 1,Kežmarok IČO 43 640 001  je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom pozemku pod dočasnou drevenou stavbou, 
ktorej  vlastníkom je žiadateľ,  
 
s ch v a ľ u j e  
 
prenájom časti pozemku p. č. KN-C  1663/2, ost.pl. k.ú. Kežmarok o výmere 12 m2, pod 
dreveným predajným stánkom na autobusovej stanici v Kežmarku pre  Nikolu Kavaschovú, 
Obrancov mieru 1, Kežmarok IČO 43 640 001, na dobu neurčitú, s trojmesačou výpovednou 
lehotou  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 30.06.2011 
 
 
 
 

K bodu programu 28 

Názov materiálu Návrh na prenájom pozemku  - Eva Lenártová – 
K.Kuzmányho 11, Kežmarok 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 - situácia  

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
 
V komisii výstavby :         -   
V komisií finančnej :        -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 



                                        
                        
 
                                          Prenájom  pozemku  pod  stánkom 
 
 
Dôvodová správa: 
 
 Eva Lenártová , Karola Kuzmányho 11, Kežmarok IČO 43 654 151 požiadala Mesto 
Kežmarok o predĺženie nájomnej zmluvy na  prenájom časti pozemku parc. č. KN-C  803/4 
ost.pl., o výmere  12  m2, k. ú. Kežmarok, pod predajným   stánkom, ktorého je  vlastníkom.  
 

Tento stánok  s prevádzkou predaja tlače, darčekových predmetov a doplnkového 
tovaru , ktorého žiadateľka je vlastníčka je umiestnený na sídl. JUH pri nák.stredisku 
SINTRA.Z  toho dôvodu navrhujeme prenájom časti pozemku p.č. KN-C 803/4, ost.pl. k.ú. 
Kežmarok o výmere 12 m2, pod predajným stánkom  pre Evu Lenártovú , Karola Kuzmányho 
11, Kežmarok IČO 43 654 151 posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 
 

Návrh na uznesenie 
 
 
 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku p.č. KN-C 803/4, ost.pl. k.ú. Kežmarok 
o výmere 12 m2, pod dreveným  stánkom na sídl. JUH  pre  Evu Lenártovú, Karola 
Kuzmányho 11, Kežmarok IČO 43 654 151 , je prípadom hodným osobitného zreteľa, 
z dôvodu, že ide o prenájom pozemku pod dočasnou drevenou stavbou, ktorej  vlastníkom je 
žiadateľ,  
 
s ch v a ľ u j e  
 
prenájom časti pozemku p. č. KN-C 803/4 ost.pl. k.ú. Kežmarok o výmere 12 m2, pod 
dreveným stánkom pre Evu Lenártovú, Karola Kuzmányho 11, Kežmarok IČO 43 654 151 ,  
na dobu neurčitú, s trojmesačou výpovednou lehotou  za cenu  238.92 €/rok ( 19,91 €/mesiac). 
 
 



 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 

K bodu programu 29 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom pozemku – Michaela Hudáková, 
Levočska 4, Kežmarok 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
- situácia 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný             
V komisii výstavby :       9.3.2011 
V komisií finančnej :       23.3.2011      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 
 
 



   
 
                                                   
                                            Návrh  na  prenájom  pozemku 
 
Dôvodová správa : 

 
 

 Michaela Hudáková bytom Levočská 4, Kežmarok požiadala Mesto Kežmarok 
o pokračovanie prenájmu časti parcely KN-C 2980 – záhrada o výmere 193 m2 – k.ú. 
Kežmarok. Tento pozemok mali v prenájme žiadateľkini rodičia. Nakoľko sa teraz stala 
vlastníčkou susediacej nehnuteľnosti má záujem o ďalšie užívanie tohto pozemku ako 
záhradku. Svoje záväzky voči prenajímateľovi si plnili. 
 
Stanovisko komisie výstavby  a ŽP :      komisia odporúča časť pozemku za pozemkom 
žiadateľky prenajať. 
 
Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP :     totožné so stanoviskom komisie. 
 
 
Stanovisko finančnej komisie :   Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča M s Z schváliť prenájom pozemku – časť parcely KN-C 2980 
o výmere 193 m2  ako  prípadoch hodných osobitného zreteľa  na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace pre Michaelu Hudákovú, trvale bytom Levočská 4 
Kežmarok za cenu 0,26 €/m2/rok.  

 
 
 
 

Návrh  na  uznesenie 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti parcely KN-C 2980 – záhrada o výmere 193 m2 – 
k.ú. Kežmarok pre Michaelu Hudákovú bytom Levočská 4, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o právneho nástupcu bývalého nájomcu, ktorý si plnil 
voči prenajímateľovi všetky povinnosti. 
 
 
s c h v a ľ u j e  
 
prenájom pozemku  - časti parcely KN-C 2980 – záhrada o výmere 193 m2 – k.ú. Kežmarok  
pre : Michaelu Hudákovú bytom Levočská 4, Kežmarok  na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou 3 mesiace za cenu 0,26 €/m2/rok . 



 
 

 
                          MESTO KEŽMAROK 
 
  
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 

K bodu programu 30 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom pozemku – ISPA spol. s r.o., 
Kopčianska 92, Bratislava, 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný             
V komisii výstavby :           - 
V komisií finančnej :          -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 

Návrh na   prenájom  k umiestneným reklamným zariadeniam  



 
Dôvodová správa : 
 

Firma ISPA s.r.o., pobočka Košice, Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO 313 287 17  
požiadala o predĺženie prenájmu pozemkov na ktorých sú už  umiestnené reklamné zariadenia  
o rozmeroch 510 x 240 cm v lokalitách . 
 
ul.Michalská  –  KN-C 1944,     -    k.ú.  Kežmarok,  
ul. Trhovište  -   KN-C 2660/1,  -    k.ú.  Kežmarok ,  
ul. Huncovská  –  KN-E 6624/1,        k.ú.  Kežmarok,   
ul. Jakuba Kraya  –  KN-C 2660/1,        k.ú.  Kežmarok ,  
 
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 v Kežmarku  
 
 
r o z h o d  u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti nehnuteľností - pozemkov pod reklamnými 
zariadeniami o rozmeroch 510 x 240 cm  na parcele KN-C 1944, KN-C 2660/1, KN-C 
6624/1, KN-C 2660/1 k.ú. Kežmarok na ktorých sú umiestnené reklamné zariadenia  pre 
spoločnosť ISPA s.r.o., pobočka Košice, Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO 313 287 17 , je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu,  ktorý si 
plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti,  
 
s ch v a ľ u j e 
 
predĺženie prenájmu časti pozemkov  na osadenie reklamných  tabúľ o rozmere 510 cm x 240 
cm  lokalitách: 
 
           ul.Michalská  –  KN-C 1944,     -    k.ú.  Kežmarok,   
           ul. Trhovište  -   KN-C 2660/1,  -    k.ú.  Kežmarok ,  
           ul. Huncovská   –  KN-E 6624/1,        k.ú.  Kežmarok,   
           ul. Jakuba Kraya  –  KN-C 2660/1,        k.ú.  Kežmarok ,  
 
 
 
 
pre spoločnosť ISPA s.r.o., pobočka Košice, Jantárová 30, 040 01 Košice na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace za cenu 995,80 €/rok 



 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa  
30.06.2011 
 
 

K bodu programu 31 a 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom oplotenia mestských cintorínov - 
Kamenárstvo- Jozef Markoči- Záhradná 7 - Kežmarok  

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný             
V komisii výstavby :         
V komisií finančnej :           

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 
 
 



Návrh na prenájom časti oplotenia 
 

Dôvodová správa: 
 

         Jozef  Markoči, Záhradná 1312/7, Kežmarok, IČO 17286239 požiadal o predĺženie 
prenájmu časti plochy oplotenia mestských cintorínov, na umiestnenie dvoch informačných 
tabúľ (rozmery : 0,5 m x 1 m) za  účelom spropagovania svojej výrobnej činnosti – 
kamenárske práce  a kontaktu na firmu. Jedna tabuľa je umiestnená na starom  cintoríne na 
múre pri vstupnej bráne a druhá na oplotení nového cintorína. 

 
Jozef  Markoči, je dlhodobý nájomca, povinnosti nájomcu si plní, nemá nedoplatky, 

preto navrhujeme predĺžiť prenájom časti plochy oplotenia mestských cintorínov, na trvale 
umiestnenie dvoch reklamných tabúľ (rozmery : 0,5 m x 1 m) za  účelom spropagovania  
výrobnej činnosti – kamenárske práce, pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
 
 
  

Návrh na uznesenie 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle § 9a ods. 9 pism. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady  č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,že prenájom časti plochy oplotenia mestských 
cintorínov, na umiestnenie dvoch informačných tabúľ o rozmeroch 0,5 m x 1 m  za  účelom 
prezentácie vlastnej výrobnej činnosti - kamenárske práce a kontaktu na firmu, pre Jozefa 
Markočiho, Záhradná 1312/7, Kežmarok, IČO 17286239, je prípadom hodným  osobitného 
zreteľa, nakoľko je to dlhodobý nájomca, povinnosti nájomcu si plní a  nemá nedoplatky, 
 

s ch v a ľ u j e  
 
predĺženie prenájmu časti plochy oplotenia mestských cintorínov, na umiestnenie dvoch 
informačných  tabúľ o rozmeroch 0,5 m x 1 m  za  účelom prezentácie vlastnej výrobnej 
činnosti - kamenárske práce a kontaktu na firmu, pre Jozefa Markočiho, Záhradná 1312/7, 
Kežmarok, IČO 17286239, na dobu neurčitú s  výpovednou lehotou 1 mesiac , za cenu 60 
€/rok.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa  
30.06.2011 
 
 

K bodu programu 31 b 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom oplotenia mestských cintorínov- 
Kamenárstvo-Jozef Galica, Slavkovská 3305 -Kežmarok 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný             
V komisii výstavby :         
V komisií finančnej :           

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 
 
 



 
Návrh na prenájom časti oplotenia 

 
 
                  Jozef Galica, Slavkovská č.3305, Kežmarok  požiadal o predĺženie prenájmu 
oplotenia  na  umiestnenie dvoch reklamných tabúľ o rozmeroch 100 cm x 50 cm, 
propagujúce  výrobnú činnosť  žiadateľa ( kamenárske práce ) . Umiestnenie : na starom  
cintoríne na múre pri vstupnej bráne a na oplotení nového cintorína. 

 
                  Jozef  Galica, je dlhodobý nájomca, povinnosti nájomcu si plní, nemá nedoplatky, 
preto navrhujeme predĺžiť prenájom časti plochy oplotenia mestských cintorínov, na trvale 
umiestnenie dvoch reklamných tabúľ (rozmery : 0,5 m x 1 m) za  účelom spropagovania  
výrobnej činnosti – kamenárske práce, pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle § 9a ods. 9 pism. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady  č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,že prenájom časti plochy oplotenia mestských 
cintorínov, na umiestnenie dvoch informačných tabúľ o rozmeroch 0,5 m x 1 m  za  účelom 
prezentácie vlastnej výrobnej činnosti - kamenárske práce a kontaktu na firmu, pre Jozefa 
Galicu, Slavkovská 3305, Kežmarok, (IČO 17 279 020), je prípadom hodným  osobitného 
zreteľa , nakoľko je to dlhodobý nájomca, povinnosti nájomcu si plní a  nemá nedoplatky, 
 
 

s ch v a ľ u j e  
 
predĺženie prenájmu časti plochy oplotenia mestských cintorínov, na umiestnenie dvoch 
informačných  tabúľ o rozmeroch 0,5 m x 1 m  za  účelom prezentácie vlastnej výrobnej 
činnosti - kamenárske práce a kontaktu na firmu, pre Jozefa Galicu, Slavkovská 3305, 
Kežmarok, (IČO 17 279 020),  na dobu neurčitú s  výpovednou lehotou 1 mesiac, za cenu 60 
€/rok.   

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 
 

K bodu programu 32 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom oplotenia FŠ – Múzeum, Hradné 
námestie 42, Kežmarok  
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
    

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
 
V komisii výstavby :         -   
V komisií finančnej :        -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 



 
 
 

Návrh  na prenájom časti  oplotenia FŠ v Kežmarku  
 
 
 
Dôvodová správa : 
 
 
      Mgr. Erika Cintulová, MÚZEUM v Kežmarku, Hradné námestie č. 42 Kežmarok, IČO 
37781227, požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy na  prenájom časti dvoch kruhových 
výrezov  na oplotení futbalového štadióna v Kežmarku, za účelom zverejňovania informácii a 
oznamov  tykajúcich  sa  Múzea v Kežmarku. 

Nakoľko  sa oplotenie  nachádza pri parkovisku,  informácie  uvedené na prenajatom  
oplotení budú slúžiť na informovanosť turistov a podporu cestovného ruchu v meste 
Kežmarok z toho dôvodu navrhujeme  posudzovať  prenájom časti oplotenia FŠ ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
  

 
Návrh na uznesenie 

 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle § 9a ods.9 pism.c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady  č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že  prenájom časti  oplotenia futbalového štadióna 
v Kežmarku na ul. Trhovište a to dvoch kruhových výrezov, pre MÚZEUM v Kežmarku, 
Hradné námestie č. 42 Kežmarok, IČO 37781227, je prípadom hodným osobitného zreteľa. 
 
 
s ch v a ľ u j e  
 
 
prenájom časti  oplotenia futbalového štadióna v Kežmarku na ul. Trhovište a to dvoch 
kruhových výrezov, za účelom uverejňovania informácii a oznamov  tykajúcich  sa  Múzea 
v Kežmarku, pre MÚZEUM v Kežmarku, Hradné námestie č. 42 Kežmarok, IČO 37781227, 
na dobu neurčitú  s  výpovednou lehotou 1 mesiac,  za cenu 50 €/ks/rok. 
 
 



 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa  
30.06.2011 
 
 

K bodu programu 33 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom NP – garáž – Kežmarská televízia,rEhit 
s.r.o.-Oto Vojtičko,Hlavné námestie 76, Kežmarok  
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
- situácia 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný             
V komisii výstavby :         
V komisií finančnej :           

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 
   
 



 
                                       Návrh  na  prenájom NP -  garáže 

 
 
Dôvodová správa: 
 

Kežmarská televízia rEHIT s.r.o., Oto Vojtičko, Hlavné námestie 76, Kežmarok – 
požiadala o predĺženie nájmu NP – garáže na ul. Hviezdoslavova 27 v Kežmarku.  Ide 
o dlhodobého nájomcu, ktorý si povinnosti nájomcu voči prenajímateľovi plní preto 
navrhujeme  prenájom predmetného nebytového  priestoru  pre žiadateľa posudzovať ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
 

 
Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedeného nebytového priestoru 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  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového  priestoru – garáže na ul. Hviezdoslavova 
27 v Kežmarku pre Kežmarskú televíziu rEhit, s.r.o. Oto Vojtičko, Hlavné námestie 76, 
Kežmarok  ( IČO 36 504 246) je  prípadom hodným osobitného zreteľa,  z dôvodu, že 
ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči  prenajímateľovi  všetky povinnosti,   

 

s c h v a ľ u j e  
 

predĺženie prenájmu  nebytového priestoru  - garáže na ul. Hviezdoslavova 27 v Kežmarku 
pre Kežmarskú televíziu rEhit, s.r.o. Oto Vojtičko, Hlavné námestie 76, Kežmarok  ( IČO  
36 504 246)  na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace za cenu  102,24 €/rok. 



 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa  
30.06.2011 
 
 

K bodu programu 34 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom NP – garáž – Slovenská pošta – Banská 
Bystrica  
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
- situácia 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný             
V komisii výstavby :         
V komisií finančnej :           

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 
   
 



                                              Návrh  na  prenájom  NP -  garáže 
 
 
Dôvodová správa: 
 
Slovenská pošta a.s. ,Partizánska cesta 9  – požiadala o predĺženie nájmu NP – garáže na 
ul. Hviezdoslavova 27 v Kežmarku.  Ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si povinnosti 
nájomcu voči prenajímateľovi plní preto navrhujeme   prenájom predmetného nebytového  
priestoru  pre žiadateľa  posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedeného nebytového priestoru 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  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového  priestoru – garáže na ul. Hviezdoslavova 
27 v Kežmarku pre Slovenskú poštu a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica ( IČO 
36 631 124 ) je  prípadom hodným osobitného zreteľa,  z dôvodu, že ide o dlhodobého 
nájomcu, ktorý si plní voči  prenajímateľovi  všetky povinnosti,   

 

s c h v a ľ u j e  
 

predĺženie prenájmu nebytového priestoru  - garáže na ul. Hviezdoslavova 27 v Kežmarku 
pre Slovenskú poštu a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica ( IČO 36 631 124 )  na dobu 
neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace za cenu  557,66  €/rok. 
 



 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 

K bodu programu 35 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom NP – garáž – Ľuboš Šajben – 
Gen.Štefánika 27 - Kežmarok 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
- situácia 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný             
V komisii výstavby :         
V komisií finančnej :           

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 
 
   



                                       Návrh  na  prenájom  garáže 
 
 
Dôvodová správa: 
 

Ľuboš Šajben, ul. Gen.Štefánika 27, Kežmarok  – požiadal o predĺženie nájmu NP – 
garáže na ul. Gen.Štefánika  23-25 v Kežmarku.  Ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si 
povinnosti nájomcu voči prenajímateľovi plní preto navrhujeme  prenájom predmetného 
nebytového  priestoru  pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
 

 
Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedeného nebytového priestoru 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  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového  priestoru – garáže na ul. Gen.Štefánika 23 
– 25  v Kežmarku pre Ľuboša Šajbena, ul. Gen.Štefánika 27, Kežmarok je  prípadom 
hodným osobitného zreteľa,  z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči  
prenajímateľovi  všetky povinnosti,   

 

s c h v a ľ u j e  
 

predĺženie prenájmu  nebytového priestoru  - garáže na ul. Gen.Štefánika 23 – 25, v 
Kežmarku pre Ľuboša Šajbena, ul. Gen.Štefánika 27, Kežmarok   na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace za cenu  123, 42  €/rok. 

 
 
 



 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa  
30.06.2011 
 
 

K bodu programu 36 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom NP – garáž – MVDr. Jozef  Schwartz, 
Južná 7-Kežmarok  
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
- situácia 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný             
V komisii výstavby :         
V komisií finančnej :           

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 
 
   



                                       Návrh  na  prenájom  garáže 
 
 
Dôvodová správa: 
 
    MVDr.Jozef Schwartz, Južná 7, Kežmarok  – požiadal o predĺženie nájmu NP – garáže 

na ul. Gen.Štefánika  23-25 v Kežmarku.  Ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si povinnosti 
nájomcu voči prenajímateľovi plní preto navrhujeme  prenájom predmetného nebytového  
priestoru  pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
 

 
Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedeného nebytového priestoru 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  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového  priestoru – garáže na ul. Gen.Štefánika 23 
– 25  v Kežmarku pre MVDr.Jozefa Schwartza, bytom Južná 7, Kežmarok  je  prípadom 
hodným osobitného zreteľa,  z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči  
prenajímateľovi  všetky povinnosti,   

 

s c h v a ľ u j e  
 

predĺženie prenájmu  nebytového priestoru  - garáže na ul. Gen.Štefánika 23 – 25, v 
Kežmarku pre MVDr.Jozefa Schwartza, bytom Južná 7, Kežmarok  na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace za cenu  235,35  €/rok. 
 



 
 

 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 

K bodu programu 37 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom NP – garáž – Ján Anovčin – 
Lanškrounska 22, Kežmarok  

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
- situácia 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný             
V komisii výstavby :         
V komisií finančnej :           

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 
 



   
                                       Návrh  na  prenájom  NP -  garáže 
 
 
Dôvodová správa: 
 

Ján Anovčin, Lanškrounska 22, Kežmarok,   – požiadal o predĺženie nájmu NP – 
garáže č.4 na ul. Vyšný mlyn v  Kežmarku.  Ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si 
povinnosti nájomcu voči prenajímateľovi plní preto navrhujeme  prenájom predmetného 
nebytového  priestoru  pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
 

 
Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedeného nebytového priestoru 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  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového  priestoru – garáže č.4  na ul. Vyšný mlyn   
v Kežmarku pre Jána Anovčina, Lanškrounska 22, Kežmarok  je  prípadom hodným 
osobitného zreteľa,  z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči  
prenajímateľovi  všetky povinnosti,   

 

s c h v a ľ u j e  
 

predĺženie prenájmu nebytového priestoru  - garáže č.4  na ul. Vyšný mlyn , v Kežmarku 
pre Jána Anovčina, Lanškrounska 22, Kežmarok   na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 
3 mesiace za cenu  169,32  €/rok. 



 
 

 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 

K bodu programu 38 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom NP – Klub priateľov Magury – 
Michalská 18, Kežmarok  

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
- situácia 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný             
V komisii výstavby :         
V komisií finančnej :           

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 

 



 
                        
                        Návrh  na prenájom (výpožičku) nebytového priestoru. 
 
 
Dôvodová správa: 
 

               Klub  priateľov Magury, Michalská 18, Kežmarok požiadal Mesto Kežmarok 
o prenájom nebytového priestoru v objekte bývalých kasárňach – priestor bývalej knižnice na 
ul. Michalská v Kežmarku na uskladnenie krojov a rekvizít súboru. Ide o občianske združenie 
na podporu folór. súborov, ktoré reprezentujú mesto Kežmarok preto navrhujeme  výpožičku 
predmetného nebytového  priestoru  pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

 
 

 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že výpožička nebytového  priestoru v  objekt bývalých kasárni na 
ul. Michalská v Kežmarku pre Klub priateľov Magury, Michalská 18,  Kežmarok  ( IČO 
37797 476 )  je  prípadom hodným osobitného zreteľa,  nakoľko ide o občianske 
združenie na podporu FS Magura, DFS Maguráčik a FS Magurák, ktoré reprezentujú 
mesto Kežmarok.  

     
s ch v a ľ u j e 
 
výpožičku nebytových priestorov v objekte bývalých kasárni – miestnosť knižnice,  ul. 
Michalská,Kežmarok,  pre Klub priateľov Magury, Michalská 18,  Kežmarok  ( IČO 
37797 476 )  na dobu neurčitú   
 

 
 



 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

 
                       Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 
 

K bodu programu 39 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom NP – Pristačová , Baštová 22, 
Kežmarok 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
    

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
 
V komisii výstavby :         -   
V komisií finančnej :        -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 



 
 
  
                                      Návrh   na   prenájom  nebytového  priestoru 
 
 
Dôvodová správa  : 
 
 

 
Silvia Pristačová bytom Baštová 22, Kežmarok požiadala Mesto Kežmarok 

o prenájom NP v objekte na Kostolnom námestí č.12 v Kežmarok. V uvedených priestoroch 
by chcela zriadiť  chránené pracovisko s komplexnými službami pre sluchovo postihnutých 
nielen v meste Kežmarok, ale v celom regióne východného Slovenska. Ďalej by poskytovala 
tlmočnícke, sprostredkovateľské, poradenské služby ako aj výučbu posunkového jazyka. 

Silvia Pristačová  bude  vykonávať  komplexné služby pre sluchovo postihnutých občanov 
tkz. služby pre verejnosť, z toho dôvodu navrhujeme prenájom predmetných  nebytových  
priestorov  pre  nájomcu posudzovať ako prípad osobitného zreteľa.  
 
 

Stanovisko správcu: Spravbytherm s.r.o. Poľná č.2 / 1494 Kežmarok  nemá námietky 
voči prenájmu uvedeného  priestoru  pre  Silviu Pristačovú bytom Baštová 22, Kežmarok  

 
 

 
 

 
  

Návrh na uznesenie 
 

M s Z  v   Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru v objekte na Kostolnom námestí 12 
v Kežmarku o výmere 52,25 m2 pre Silviu Pristačovú bytom Baštová 22, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že nájomca bude vykonávať komplexné 
služby pre sluchovo postihnutých občanov. 
 

 

s ch v a ľ u j e 
 

prenájom nebytového priestoru v objekte na Kostolnom námestí 12 v Kežmarku o výmere 
52,25 m2 pre Silviu Pristačovú bytom Baštová 22, Kežmarok , na dobu neurčitú, za cenu 
1 166,29  €/rok. 

 



 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 
 

K bodu programu 40 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom NP – MUDr.Karin Slameňová – 
K.Kuzmányho 15-Kežmarok,  
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
    

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
 
V komisii výstavby :         -   
V komisií finančnej :        -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 



                                              Návrh  na  prenájom  NP 
Dôvodová správa: 
 
 MUDr.Karin Slameňová, Neštátna ultrazvuková  ambulancia, Hviezdoslavova č.27, 
060 01 Kežmarok požiadala o prenájom  nebytového priestoru v objekte polikliniky 
Hviezdoslavova č.27 v Kežmarku, na I.poschodí miestnosť 2.18  a 2.19  pre účely  USG 
ambulancie ( denzitometrické pracovisko ).   
 

MUDr. Karin Slameňová, Neštátna USG ambulancia, Hviezdoslavova č.27, 060 01 
Kežmarok vykonáva odbornú lekársku činnosť pre občanov, tkz. služby pre verejnosť, z toho 
dôvodu navrhujeme prenájom predmetných  nebytových  priestorov  pre  nájomcu 
posudzovať ako prípad osobitného zreteľa.  

 
Stanovisko Spravbytherm, s.r.o.: Správca uvedených nebytových priestorov nemá 

námietky voči ďalšiemu prenájmu, nájomca si povinnosti plní. 

 
Stanovisko finančnej komisie: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 

hospodárstva odporúča M s Z  rozhodovať o poskytnutí nového nájmu nebytových priestorov, 
pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní voči prenajímateľovi všetky 
svoje doterajšie povinnosti,  ako o  prípadoch hodných osobitného zreteľa a schváliť nájom.  

 
 
 

  
Návrh na uznesenie 

 
M s Z  v   Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte polikliniky 
Hviezdoslavova č.27 v Kežmarku, na poschodí, o výmere 40,04 m2 pre MUDr. Karin 
Slameňovú, Neštátna USG ambulancia, Hviezdoslavova č.27, 060 01 Kežmarok, je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že nájomca vykonáva  odbornú lekársku 
činnosť pre občanov a doterajšie povinnosti nájomcu si voči prenajímateľovi  plní, 
 

s ch v a ľ u j e 
 

prenájom nebytového priestoru v objekte polikliniky Hviezdoslavova č.27 v Kežmarku, na 
poschodí,o výmere 40,04 m2 pre MUDr. Karin Slameňovú, Neštátna USG ambulancia, 
Hviezdoslavova č.27, 060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú, za cenu 896,92  €/rok. 

 



 
 

 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 
 

K bodu programu 41 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom NP – Archimedica s.r.o., Toporcerova 
15, Kežmarok 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
    

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
 
V komisii výstavby :         -   
V komisií finančnej :        -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 



 

 
Návrh  na  prenájom nebytového priestoru 

 
Dôvodová správa 
  
          MUDr Alžbeta Tokárová -  ARCHIMEDICA s.r.o., Toporcerova 15, Kežmarok IČO 
46 180 222 požiadala Mesto Kežmarok o zmenu nájomcu v nebytovom priestore na ul. 
Hviezdoslavova 27, Kežmarok  z dôvodu zmeny  podnikania z fyzickej na právnickú osobu, 
založením spoločnosti s ručením obmedzením  ARCHIMEDICA s.r.o. so sídlom Toporcerova 
15, Kežmarok , IČO 46 180 222, kde spolu konateľkou  spoločnosti je aj MUDr Alžbeta 
Tokárová.    

MUDr. Tokárová je dlhodobým nájomcom mesta Kežmarok, povinnosti nájomcu si 
vždy 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 prenájmu, nájomca si povinnosti plní. 

 
 
 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle § 9a ods. 9 pism. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady  č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že prenájom nebytových priestorov v objekte 
Hviezdoslavova č.27, Kežmarok o výmere 48,26 m2 pre spoločnosť ARCHIMEDICA s.r.o. 
so sídlom Toporcerova 15, Kežmarok  ( IČO 46 180 222 ),  je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o spoločnosť, ktorej je predošlý nájomca MUDr. 
Alžbeta Tokárová  spolukonateľom spoločnosti. 
  
 
s ch v a ľ u j e  
 
prenájom nebytového priestoru v objekte Hviezdoslavova 27 v Kežmarku pre spoločnosť 
ARCHIMEDICA s.r.o. so sídlom Toporcerova 15, Kežmarok ( IČO 46 180 222 ) na dobu 
neurčitú za cenu  1059,92  €/rok.  

 



 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 
42 

K bodu programu  
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom NP – GURLEX s.r.o. Prešovská 8, 
Stará Ľubovňa  
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
    

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
 
V komisii výstavby :         -   
V komisií finančnej :        -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 

 



Návrh  na  prenájom nebytového priestoru 
 
Dôvodová správa  : 

 

              Firma Gurlex s.r.o. Prešovská č.8, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 31731228 požiadala  
o predĺženie  prenájmu nebytového priestoru  Hlavné námestie  č.52, Kežmarok kde má 
zriadenú predajňu.  

 Firma  Gurlex s.r.o. Prešovská č.8, 064 01 Stará Ľubovňa, – Tatranská č. 1012/42, 
Kežmarok, 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 prenájmu, nájomca si povinnosti plní. 

 
 
 

Návrh na uznesenie 
 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 

r o z h o d u j e  
 

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového  priestoru na Hlavnom námestí 52 v Kežmarku  
pre firmu Gurlex s.r.o. Prešovská č.8, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 31731228   je  prípadom 
hodným osobitného zreteľa,  z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči  
prenajímateľovi  všetky povinnosti,   

 

s c h v a ľ u j e  
 
 
predĺženie prenájmu nebytového priestoru  - Hlavné námestie  č.52, Kežmarok  pre firmu 
Gurlex s.r.o. Prešovská č.8, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 31731228  na dobu neurčitú za cenu 
2945,30 €/rok . 



 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 
 

K bodu programu 43 

Názov materiálu Návrh na prenájom  nebytový priestorov, štadiónov 
- Športové kluby - Kežmarok 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
 
V komisii výstavby :         -   
V komisií finančnej :        -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 



Návrh  na prenájom časti  pozemku 
Dôvodová správa : 
  
           Mestský športový klub 1985  v Kežmarku IČO:42083478  a 1.Mestský futbalový klub 
v Kežmarku, IČO: 42231001  požiadali o prenájom nebytových priestorov v objektoch 
štadióna na ul. Tvarožianskej  ulici a Trhovište č.2 v Kežmarku pre svoju športovú činnosť.  

Nakoľko atletika ako aj futbal majú v Kežmarku  dlhodobú tradíciu , športovci  
reprezentujú Mesto Kežmarok na domácich a medzinárodných súťažiach, navrhujeme 
posudzovať prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Návrh na uznesenie 
M s Z  v Kežmarku 
 
rozhoduje  
 
v zmysle § 9a odst.9 písm c) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že  prenájom futbalového štadiónu Š 2, pozemku 
KN-C 665/2, 665/1, 666,  nebytových priestorov  v objekte súp.č. 990, Š l pozemku KN-C 
2660/4, 2660/1, nebytových priestorov v objekte č. 860 k.ú. Kežmarok pre Mestský športový 
klub 1985  v Kežmarku IČO:42083478  a 1.Mestský futbalový klub v Kežmarku, IČO: 
42231001 je prípad  hodný osobitného zreteľa. 
 
schvaľuje  
 
prenájom časti futbalového štadiónu Š 1 - futbalové ihrisko – Trhovište 2, Kežmarok,  
nebytové priestory - šatne č. 2 v objekte súp.č. 860, na pozemku KN-C 2660/4, zastavaná 
plocha, atletickú dráhu,trávnatú plochu, doskočište pre skoky do diaľky   pre Mestský 
športový klub 1985 v Kežmarku, IČO: 42083478, pre účely atletiky , bezplatne na dobu 
neurčitú v rozsahu podľa dohodnutého mesačného programu – rozpisu hodín  
 
schvaľuje  
 
prenájom časti futbalového štadiónu Š 1 - futbalové ihrisko – Trhovište 2, Kežmarok,  a Š 2 – 
futbalové ihrisko, Tvarožianska ul., Kežmarok,  nebytové priestory  o objekte s.č.860, 
pozemkov  KN-C 2660/4, 2660/1  a s.č. 990 a pozemkov KN-C 665/2, 665/1, 666,  :  
 
Š l : a./ prízemie : miestnosti č.1 šatňa pre fut.trénerov  , č.3 šatňa pre mladší dorast  č.4 – 
práčovňa, č.6 šatňa mladších žiakov, č.7 sklad, č.8 sklad, č.9 šatňa A – mužstva č.10 šatňa 
starší dorast, spoločné priestory – sprcha a WC č. 11 šatňa starší žiaci, č.12 šatňa pre hostí,  
         b./ I.poschodie : miestnosti  č. 15 rozhlas, č.18 šatňa rozhodcov , č.19 sprcha pre 
rozhodcov, č.20 predsieň, sociálne priestory, kancelária č.21, kancelária č.22  
 
prístavba : miestnosť č.23 predsieň, č.29 WC,  č.30 č.36, chodba, miestnosť č.38, č.39 WC 
a sprchy, č. 
 
Š 2 : č.1 šatňa domácich hráčov, č.2 šatňa pre hostí, č.3 šatňa pre rozhodcov  
 
pre  1.Mestský futbalový klub v Kežmarku, IČO: 42231001,   bezplatne na dobu neurčitú 
v rozsahu podľa dohodnutého mesačného programu – rozpisu tréningových  hodín a zápasov 



 



 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

  
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 

K bodu programu 44 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom NP – Potraviny GLOBE, Bardejovská 
9, Kežmarok 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
- situácia 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný             
V komisii výstavby :           - 
V komisií finančnej :          -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 
 
 



                                                   Návrh  na  prenájom  nebytového priestoru 
Dôvodová správa:                       

 
 Slavomír Janči – POTRAVINY GLOBE – Bardejovská 9, Kežmarok IČO 41 768 094 
požiadal  o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom  nebytového priestoru v polyfunkčnom 
objekte Bardejovská 9 v  Kežmarku, na prízemí, kde prevádzkuje dlhodobo prevádzku 
maloobchodnú predajňu potravín. 

 
Slavomír Janči – POTRAVINY GLOBE – Bardejovská 9, Kežmarok IČO 41 768 094   

je dlhodobým nájomcom mesta Kežmarok, povinnosti nájomcu si plní, 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, ak si nájomca  povinnosti splní. 

 
 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 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru v polyfunkčnom objekte 
Bardejovská 9 v Kežmarku, na prízemí, pre Slavomíra Jančiho – POTRAVINY GLOBE – 
Bardejovská 9, Kežmarok IČO 41 768 094 je prípadom hodným osobitného zreteľa, z 
dôvodu že ide o predĺženie nájmu pre dlhodobého nájomcu.  
 
s ch v a ľ u j e   
 
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v polyfunkčnom objekte Bardejovská 9, 
v Kežmarku, na prízemí, pre Slavomíra Jančiho – POTRAVINY GLOBE – Bardejovská 9, 
Kežmarok IČO 41 768 094  na dobu neurčitú, za cenu  797,19 €/rok. 
 



 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 
 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 
 

K bodu programu 45 

Názov materiálu Návrh na prenájom NP – Nemocnica Dr.Alexandra – n.o. 
Huncovská 42, Kežmarok  
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
 
V komisii výstavby :         -   
V komisií finančnej :        -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
                               Návrh  na  prenájom  nebytových  priestorov   



Dôvodová správa 
 

Spoločnosť BIORTG Kežmarok s.r.o., Červenej armády 25 Martin požiadala 
o ukončenie nájmu na nadbytočné nebytové priestory v objekte  čs. 253, Hviezdoslavova 
č.27 v Kežmarku , ktoré neužíva. Jedná sa o miestnosti o celkovej výmere 213,59 m2 
a v suteréne priestory o celkovej výmere 100,28 m2 Zároveň o výpožičku  priestorov 
o výmere 213,59 m2 požiadala Nemocnicu Dr. V. Alexandra v Kežmarku n. o. IČO 
37886436. O výpožičke týchto nebytových priestorov v objekte čs 253, Hviezdoslavova č.27 
v Kežmarku navrhujeme vzhľadom na účel využitia – zabezpečenie a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti  rozhodnúť M s Z ako  o prípade hodnom  osobitného zreteľa. 

 
 
 

Návrh na uznesenie 
 

 
Mestské  zastupiteľstvo v  Kežmarok 
 
 
s ch v a ľ u j e  
 
 
ukončenie nájmu nebytových priestorov  o výmere  313,87 m2 v objekte  čs. 253, 
Hviezdoslavova č.27 v Kežmarku, BIORTG Kežmarok s.r.o., Červenej armády 25 Martin 
IČO 36 480 045  ku dňu 30.06.2011  
 
 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle § 9a ods. 9 pism. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady  č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že výpožička nebytových priestorov v objekte čs. 
253, Hviezdoslavova č.27 v Kežmarku, na dobu neurčitú, pre  Nemocnicu Dr. V. Alexandra v 
Kežmarku n. o. IČO 37886436, podľa nasledovného zoznamu je prípadom hodným osobitého 
zreteľa. 

 
 
s ch v a ľ u j e 
 
 
 
výpožičku nebytových priestorov v objekte čs. 253, Hviezdoslavova č.27 v Kežmarku, na 
dobu neurčitú, pre  Nemocnicu Dr. V. Alexandra v Kežmarku n. o. IČO 37886436, podľa 
nasledovného zoznamu, na dobu neurčitú. 
 

Č.miestnosti Popis Plocha v m2  



1,03 Šatňa  6,0     
1.30 ambulancia 32,90  
1,31 šatňa  1,95  
1,32 - „ -  1,87  
1,33             ambulancia  5,48  
1,35 - „ -  12,40  
1,36 - „ -  33,70  
1,37  Soc.zariadenie  2,60  
1,38 šatňa  2,02  
1,39 - „ -   2,25  
1,40 ambulancia  5,76  
1.41 skladovanie  8,76  
1,42 šatňa 15,00  
1,43 Ambulancia  15,20  
1.44 - „ -    8,62  
1.45 šatňa  7,61  
1.34 SP-podiel schody 51,47  

Spolu :  m2  213,59    
     

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                         MESTO KEŽMAROK 
 
  
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 

K bodu programu 46 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom pozemku a stĺpov VO –   TRIANGLE 
GROUP INTERNATIONAL s.r.o 
Hlavné námestie 12 – Kežmarok 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný             
V komisii výstavby :           - 
V komisií finančnej :          -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 
 
 

Návrh  na  prenájom časti pozemku a stĺpov VO  na osadenie informačných tabúľ  



 
Dôvodová správa : 

 
    
           firma TGI s.r.o. Hlavné námestie č. 12, Kežmarok, IČO 31648835 požiadala 
o predĺženie  prenájmu časti pozemku a stĺpov VO  na osadenie informačných tabúľ 
o rozmere 800 mm x 1200 mm v lokalitách: 

- ul. Michalská, pod železničnou stanicou, čitateľná v smere od Sp. Belej, umiestnená 
na stĺpe VO, vedľa jestvujúcej tabule Tatrabanky 

- ul. J.Kraya, vedľa červeného ev. kostola, čitateľná v smere od Sp. Belej a PP, 
umiestnená na stĺpe VO, nad jestvujúcou tabulou Tatrabanky 

- v križovatke  ul. J.Kraya a ul.Hviezdoslavova, oproti hudobnej škole, čitateľná 
v smere od Ľubice, umiestnená na stĺpe VO, nad jestvujúcou tabulou  Tatrabanky 

- informačná tabuľa na samostatnej stojke na pozemku p.č. KN-C 3152, k.ú. Kežmarok 
v zeleni, ul. Huncovska, smer od PP, oproti nemocnici KK  

- ul. J.Kraya, vedľa FŠ, čitateľná od Ľubice, umiestnená na stĺpe VO, vedľa jestvujúcej 
tabule VÚB . 

- ul. Toporcerova, vedľa  Zlatého Bažantu, čitatelná v smere od Sp. Belej, umiestnená 
na stĺpe VO, vedľa jestvujúcej tabule VÚB . 

- ul. Toporcerova, pri zastavke MHD, smer od Sp. Belej, umiestnená na stĺpe VO, nad 
jestvujúcou tabulou  Tatrabanky 

so šípkou a logom firmy  TGI s.r.o. Kežmarok, ktorá bude slúžiť na navigáciu  k firme. 
 

 
Zároveň firma TGI požiadala o predĺženie prenájmu časti pozemku  na osadenie 

reklamno-informačnej tabule o rozmere 2,4 m x 5,10 m, vedľa štátnej cesty v smere od 
Popradu vpravo v zeleni,  v meste Kežmarok (intravilan) na pozemku p.č. KN-E 5219/1, 
trvale trávnaté plochy, k. ú. Kežmarok, KN-C 3152 zast.plocha – k.ú. Kežmarok   
 
 

firma TGI s.r.o. Hlavné námestie č. 12, Kežmarok, IČO 31648835   je dlhodobým 
nájomcom mesta Kežmarok, povinnosti nájomcu si plní, preto navrhujeme  prenájom 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 v Kežmarku 
 
 
 
r o z h o d  u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti nehnuteľností - pozemkov pod billboardom na 
parcele KN-E 5219/1 a KN-C 3152  - k.ú. Kežmarok a 7 stĺpov verejného osvetlenia na 
ktorých má spoločnosť umiestnené informačno – navigačné tabule pre spoločnosť 
TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s.r.o.   /  ďalej len TGI / Hlavné námestie 12 
Kežmarok IČO 31 648 835 , je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide 
o dlhodobého nájomcu,  ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti,  
 
s ch v a ľ u j e 
 
predĺženie prenájmu časti pozemkov a stĺpov VO  na osadenie informačných tabúľ o rozmere 
800 mm x 1200 mm v lokalitách: 

 
- ul. Michalská, pod železničnou stanicou, čitateľná v smere od Sp. Belej, umiestnená 

na stĺpe VO, vedľa jestvujúcej tabule Tatrabanky 
- ul. J.Kraya, vedľa červeného ev. kostola, čitateľná v smere od Sp. Belej a PP, 

umiestnená na stĺpe VO, nad jestvujúcou tabulou Tatrabanky 
- v križovatke  ul. J.Kraya a ul.Hviezdoslavova, oproti hudobnej škole, čitateľná 

v smere od Ľubice, umiestnená na stĺpe VO, nad jestvujúcou tabulou  Tatrabanky 
- informačná tabuľa na samostatnej stojke na pozemku p.č. KN-C 3152, k.ú. Kežmarok 

v zeleni, ul. Huncovska, smer od PP, oproti nemocnici KK  
- ul. J.Kraya, vedľa FŠ, čitateľná od Ľubice, umiestnená na stĺpe VO, vedľa jestvujúcej 

tabule VÚB . 
- ul. Toporcerova, vedľa  Zlatého Bažantu, čitatelná v smere od Sp. Belej, umiestnená 

na stĺpe VO, vedľa jestvujúcej tabule VÚB . 
- ul. Toporcerova, pri zastavke MHD, smer od Sp. Belej, umiestnená na stĺpe VO, nad 

jestvujúcou tabulou  Tatrabanky, 
 
s ch v a ľ u j e 
 
predĺženie prenájmu  časti pozemku  p.č. KN-E 5219/1, trvale trávnaté plochy, k. ú. 
Kežmarok  na osadenie reklamno-informačnej tabule o rozmere 2,4 m x 5,10 m, vedľa štátnej 
cesty v smere od Popradu vpravo v zeleni,  v meste Kežmarok (intravilán),  
 
 
 
pre firmu TGI s.r.o. Hlavné námestie č. 12, Kežmarok, IČO 31648835,  na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace za cenu 664,- €/rok 



 
 

                          MESTO KEŽMAROK 
 
  
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 

K bodu programu 47 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom pozemku + osadenie inf.tabule – 
Lekáreň 17 s.r.o. Garbiarska 19, Kežmarok 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
+ situácia 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný             
V komisii výstavby :           - 
V komisií finančnej :          -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 
 
 



 
 
              Návrh  na  prenájom časti pozemku  + osadenie informačnej tabule  
 
 
Dôvodová správa: 
 
  
  fi.: DOMOV ZDRAVIA – Lekáreň 17, s.r.o., Garbiarska 19, Kežmarok IČO 438 678 
55  požiadala o prenájom pozemku pod informačnou tabulou a osadenie informačnej tabule 
0,70 x 0,5 m umiestnenú na samostatnej stojke na parcele KN-E 6612/2, ostatná plocha  s 
označením  prevádzky lekárne v nákupnom stredisku „ Severka „. Navrhujeme prenájom časti 
pozemku pod informačnou tabuľou  ako aj osadenie informačnej tabule pre žiadateľa 
posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
 

 

 

                                               Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
 
r o z h o d u j e 
 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti nehnuteľnosti – pozemku - parc. č. KN-E 6612/2 , 
ost. plocha, k. ú. Kežmarok - pod informačnou tabuľou na samostatnej stojke na  ul. Nižná 
brána- Kežmarok  za  účelom označenia  prevádzky + smeru prevádzky   „Lekáreň 17, s.r.o., 
Garbiarska 19, Kežmarok pre „ DOMOV ZDRAVIA – Lekáreň 17, s.r.o.,  so sídlom – 
Znievska 13, Bratislava – prevádzka : Garbiarska 19, Kežmarok  IČO 438 678   je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu , že prevádzka lekárne   je predmetom podnikania 
žiadateľa. 
 
  
s ch v a ľ u j e  
 
 
prenájom  časti nehnuteľností – pozemku -  parc. č. KN-E 6612/2 , ost. plocha, k. ú. 
Kežmarok - pod informačnou tabuľou na samostatnej stojke na  ul. Nižná brána, Kežmarok j 
za  účelom označenia  prevádzky + smeru prevádzky   „Lekáreň 17, s.r.o., Garbiarska 19, 
Kežmarok  pre „ DOMOV ZDRAVIA – Lekáreň 17, s.r.o.,  so sídlom – Znievska 13, 
Bratislava – prevádzka : Garbiarska 19, Kežmarok  IČO 438 678   na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace za cenu 40,- €/rok 



 
 

 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 
 

K bodu programu 48 

Názov materiálu Návrh na prenájom stĺpov VO – DUO CREATIVE s.r.o. 
Partizánska 20, Hlohovec 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
 
V komisii výstavby :         -   
V komisií finančnej :        -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 



Návrh  na  prenájom   stĺpov VO  na osadenie informačných tabúľ  
 
Dôvodová správa : 
 

Ivan Zelenay – DUO CREATIVE, Podzámska 20, Hlohovec  IČO 35 106 182   
požiadal o prenájom 6-tich stĺpov VO na ktorých budú umiestnené informačné tabule 
o veľkosti 80 x 120 cm s označením smeru nákupného strediska KAUFLAND SR  v 
lokalitách . 
 
ul. Nad traťou             -   KN-E 6697/2   -    k.ú.  Kežmarok,  
ul. J.Kraya       -   KN-E  516/1    -    k.ú.  Kežmarok ,  
ul. J.Kraya        –   KN-C 3124     -     k.ú.  Kežmarok,   
ul. GenŠtefánika  –   KN-C 640       -     k.ú.  Kežmarok ,  
ul. Gen.Štefánika        -   KN-E 1064      -     k.ú.  Kežmarok,  

ul. Hviezdoslavova     -   KN-C 3142      -     k.ú. Kežmarok, 

 
Navrhujeme prenájom stĺpov VO na ktorých budú umiestnené informačné tabule s označením 
smeru nákupného strediska KAUFLAND  pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

                                               Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
 
r o z h o d  u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom stĺpov VO ktorých bude mať spoločnosť umiestnené 
informačné  tabule o veľkosti  80 x 120 cm  na parcele KN-E 6697/2 , KN-E  516/1, KN-C 
3124,  KN-C 640, KN-E 1064, KN-C 3142, - k.ú. Kežmarok pre Ivana Zelenaya – DUO 
CREATIVE, Podzámska 20, Hlohovec  IČO 35 106 182   , je prípadom hodným osobitného 
zreteľa.   
 
s ch v a ľ u j e 
 
prenájom časti pozemkov  na osadenie informačných  tabúľ o rozmere 80  x 120 cm 
lokalitách: 
 
ul. Nad traťou             -   KN-E 6697/2   -    k.ú.  Kežmarok,  
ul. J.Kraya       -   KN-E  516/1    -    k.ú.  Kežmarok ,  
ul. J.Kraya        –   KN-C 3124     -     k.ú.  Kežmarok,   
ul. GenŠtefánika  –   KN-C 640       -     k.ú.  Kežmarok ,  
ul. Gen.Štefánika        -   KN-E 1064      -     k.ú.  Kežmarok,  

ul. Hviezdoslavova     -   KN-C 3142      -     k.ú. Kežmarok, 

 
 
pre Ivana Zelenaya – DUO CREATIVE, Podzámska 20, Hlohovec  IČO 35 106 182  na dobu 
neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace za cenu  497,88 €/rok 



 
 

                          MESTO KEŽMAROK 
 
  
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 

K bodu programu 49 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom pozemku + osadenie inf.tabule – 
Miroslav Špitko, TATRY PARTNER                                                  
Štúrová 40,  Kežmarok 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
+ situácia 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný             
V komisii výstavby :           - 
V komisií finančnej :          -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 
 



 
 
 
              Návrh  na  prenájom časti pozemku  + osadenie informačnej tabule  
 
 
Dôvodová správa: 
 
  
 Miroslav Špitko -  TATRY PARTNER, Štúrová 40, Kežmarok IČO 37 239 244 
požiadal o prenájom pozemku pod informačnou tabulou a osadenie informačnej tabule 1,80 x 
1,0 m na parcele KN-E 6641/1, ostatná plocha  s označením  prevádzky požičovne náradia 
a omietacej techniky + smeru prevádzky. Prevádzka je predmetom podnikania žiadateľa. 
Preto navrhujeme prenájom časti pozemku pod informačnou tabuľou  ako aj osadenie 
informačnej tabule pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
 

 

 

                                               Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
 
r o z h o d u j e 
 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti nehnuteľnosti – pozemku - parc. č. KN-E 6641/1 , 
ost. plocha, k. ú. Kežmarok - pod informačnou tabuľou na samostatnej stojke na  ul. Štúrovej 
za  účelom označenia  prevádzky požičovne náradia a omietacej techniky + smeru prevádzky   
„ TATRY PARTNER „  pre Miroslava  Špitku -  TATRY PARTNER, Štúrová 40, Kežmarok 
IČO 37 239 244  je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu , že prevádzka 
požičovne  je predmetom podnikania žiadateľa. 
 
  
s ch v a ľ u j e  
 
 
prenájom  časti nehnuteľností – pozemku -  parc. č. KN-E 6641/1 , ost. plocha, k. ú. 
Kežmarok - pod informačnou tabuľou na samostatnej stojke na  ul. Štúrovej za  účelom 
označenia  prevádzky požičovne náradia a omietacej techniky + smeru prevádzky. „TATRY 
PARTNER „  pre Miroslava  Špitku -  TATRY PARTNER, Štúrová 40, Kežmarok IČO 
37 239 244 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace za cenu 66,- €/rok 



 
 

                          MESTO KEŽMAROK 
 
  
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
 
 
 

K bodu programu 50 
 
 

Názov materiálu Návrh na prenájom pozemku + osadenie informačnej tabule 
– Anna Krzysiková ,  
 KADERNÍCTVO U HANKY – Kežmarok 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný             
V komisii výstavby :           - 
V komisií finančnej :          -      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 
 



              Návrh  na  prenájom časti pozemku  + osadenie informačnej tabule  
 
 
Dôvodová správa: 
 
  
 Anna Krzysiková  - KADERNÍCTVO U HANKY , Janka Jesenského 31, Kežmarok 
IČO 30 318 220 požiadala o prenájom pozemku pod informačnou tabulou a osadenie 
informačnej tabule 0,33 m x 0,76 m na parcele KN-E 6576/3, ostatná plocha  s označením 
smeru prevádzky kaderníctva Prevádzka je predmetom podnikania žiadateľky. Preto 
navrhujeme prenájom časti pozemku pod informačnou tabuľou  ako aj osadenie informačnej 
tabule pre žiadateľa posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
 

 

 

                                               Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
 
r o z h o d u j e 
 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti nehnuteľnosti – pozemku - parc. č. KN-E 6576/3 , 
ost. plocha, k. ú. Kežmarok - pod informačnou tabuľou na samostatnej stojke na  ul. Štúrovej 
za  účelom udania  smeru k prevádzke „ Kadernícrtvo u Hanky „ pre Annu Krzysikovú  - 
KADERNÍCTVO U HANKY , Janka Jesenského 31, Kežmarok IČO 30 318 220, je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu , že prevádzka kaderníctva je predmetom 
podnikania žiadateľa. 
 
  
s ch v a ľ u j e  
 
 
prenájom  časti nehnuteľností – pozemku -  parc. č. KN-E 6576/3 , ost. plocha, k. ú. 
Kežmarok - pod informačnou tabuľou na samostatnej stojke na  ul. Štúrovej za  účelom 
udania  smeru k prevádzke „ Kadernícrtvo u Hanky „ pre Annu Krzysikovú  - 
KADERNÍCTVO U HANKY , Janka Jesenského 31, Kežmarok IČO 30 318 220, na dobu 
neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace za cenu 25,- €/rok 
 



Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 

 
 
Predkladá  ( názov oddelenia )   Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.06.2011 
K bodu programu 51 
Názov materiálu Návrh na prenájom objekt „Terénna stanica Pokrivník“ 

Kežmarské Žľaby, Vysoké Tatry 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
   

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
 

Materiál prerokovaný   
 

Počet strán  
 

1 
 

Podpisy  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh na prenájom  objektu „Terénna stanica Pokrivník“, k.ú. Tatranská Lomnica, 

Kežmarské Žľaby, Vysoké Tatry 
 
 

Mesto Kežmarok je vlastníkom objektu „Terénna stanica Pokrivník“ v lokalite 
Kežmarské Žlaby, k.ú. Tatranská Lomnica na p.č. KN-C 6556/1 na základe čl 3 ods.6.1 
protokolu o vydaní lesného majetku, spísaný v zmysle ust. §15d,ods. 2 zák. SNR č. 306/1992 
Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a na základe žiadosti mesta 
Kežmarok zo dňa 12.10.1992. Jedná sa o jednoduchý jednopodlažný objekt, ktorý 
príležitostne slúžil na ubytovanie lesných robotníkov, zabezpečujúcich výrobné úlohy lesného 
hospodárstva na danom území.. 

 
            Od 01.04.2011 je obhospodarovateľom lesného majetku mesta Kežmarok spoločnosť 
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. ktorá požiadala mesto o súhlas na dočasný prenájom tohoto 
objektu za účelom  zabezpečovania úloh lesného hospodárstva na lesnom majetku mesta 
Kežmarok v súlade s uzavretou nájomnou zmluvou č.67/2011/OM zo dňa 15.04.2011. 
 
 

N á v r h   na   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
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 objektu „Terénna stanica Pokrivník“ v lokalite Kežmarské Žľaby, 
k.ú. Tatranská Lomnica na p.č. KN-C 6556/1, Vysoké Tatry zapísaného na LV 346 na 
mesto Kežmarok,  je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o nájomcu  
ktorý spravuje lesný majetok mesta Kežmarok v k.ú. Tatranská Lomnica v súlade 
s uznesením Mestského zastupiteľstva č.111/2011 zo dňa 14.04.2011 na základe platnej 
nájomnej zmluvy č. 67/2011/OM zo dňa 15.04.2011. 
 
s ch v a ľ u j e 
 
bezplatný prenájom objektu „Terénna stanica Pokrivník“ k.ú. Tatranská Lomnica, 
v lokalite Kežmarské Žľaby na pozemku p.č. KN-C 6556/1, Vysoké Tatry, zapísaného 
na LV 346 na mesto Kežmarok za účelom zabezpečovania úloh lesného hospodárstva na 
lesnom majetku mesta Kežmarok v súlade s nájomnou zmluvou č. 67/2011/OM zo dňa 
15.04.2011 a uznesením MsZ v Kežmarku č.111/2011 zo dňa 14.04.2011. 
 



 
 
 

               MESTO KEŽMAROK 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 30.6.2011 
 
 
 
 

K bodu programu 52 
 
 

Názov materiálu Návrh na odkúpenie pozemku – Ing. Jarmila Markovičová 
– Strelnica 14, Kežmarok  
 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
   situácia 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
V komisii výstavby :         1.6.2011  
V komisií finančnej :         18.5.2011      

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

   
 
 



Návrh na kúpu pozemku 
 
 
Dôvodová správa : 
  
Ing. Jarmila Markovičová bytom Strelnica 14, Kežmarok  ponúkla Mestu Kežmarok pozemok 
KN-E 557/1 – orná pôda o výmere 492 m2 k.ú. Kežmarok  ktorý nemôže užívať, nakoľko je 
zastavaný miestnou komunikáciou ul. Strelnica v Kežmarku .  
 
 
Stanovisko komisie výstavby  a ŽP :      komisia odporúča pozemok odkúpiť. Nakoľko ale 
na pozemku sa nachádza žumpa navrhovateľky, v zmluve je potrebné do doby realizácie 
kanalizácie v uvedenej lokalite zriadiť vecné bremeno v prospech navrhovateľky, pre 
zabezpečenie údržby a prevádzkovania žumpy s následným odstránením na vlastný náklad 
navrhovateľky. 
 
 
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 odkúpenie pozemku KN-E 557/1 o výmere 492 m2 do 
majetku mesta od Ing. Jarmili Markovičovej, bytom strelnica 14, Kežmarok za cenu 6,53 
€/m2 so zriadením vecného bremena na jestvujúci septik, ktorý sa nachádza na uvedenom 
pozemku.  
 
 

  
 
 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo  v  Kežmarku    
 
s c h v a ľ u j e  
 
odkúpenie pozemku  KN-E 557/1 – orná pôda o výmere 492 m2-  k.ú. Kežmarok, do majetku 
mesta Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod miestnou 
komunikáciou za cenu 6,53 €/m2  od  Ing. Jarmili Markovičovej, bytom Strelnica 14, 
Kežmarok  so  zriadením vecné bremena v prospech predávajúcej, pre zabezpečenie údržby 
a prevádzkovania žumpy  s následným odstránením na vlastný náklad po výstavbe kanalizácie 
v uvedenej lokalite.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


