MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Kežmarok 21. 03. 2011
Číslo spisu: 127/2011/4

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 03. 2011

Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

PhDr. Eleonóra Baráthová
Adriana Saturyová
Mgr. Boris Švirloch

Ďalší prítomní:

Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta
Ladislav Melikant – poverený výkonom funkcie prednostu
Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta
Ing. Miroslav Karpiš – vedúci ekonomického odd.
Ing. Ladislav Faix – vedúci odd. ÚP, ŽP a SP
Ing. Agáta Perignáthová –vedúca odd. majetkovopráv. a správy majetku
Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR
Zuzana Purschová – zapisovateľka

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Prevod realizácie projektu „ Obnova potenciálu lesného hospodárstva“ – Štátne lesy
TANAP II
4. Návrh na zrušenie uznesenia č. 55/2011 zo dňa 10. 3. 2011 a návrh na schválenie
zakladateľskej listiny spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.
5. Záver

1. Otvorenie
Mimoriadne zasadnutie MsZ otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Na úvod
privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.

hlasovanie za predložený program rokovania
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Figlár, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Šišková,
Švedlár, Zubal
neprítomní: Baráthová, Saturyová, Švirloch, Víznerová

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. arch. Jozef Figlár, Katarína Šišková
hlasovanie za: 9, proti: 0, zdržal sa: 2
za: Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Švedlár, Zubal
zdržal sa: Šišková, Figlár
neprítomní: Baráthová, Saturyová, Švirloch, Víznerová
- za overovateľov zápisnice boli určení: Ľudmila Rochová, Milan Nevlazla
- zapisovateľka: Zuzana Purschová

3. Prevod realizácie projektu „ Obnova potenciálu lesného hospodárstva“ – Štátne lesy
TANAP II
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie zmluvy medzi mestom
Kežmarok a Poľnohospodárskou platobnou agentúrou, ktorá sa bude týkať
pokračovania realizácie projektu Obnova potenciálu lesného hospodárstva – Štátne lesy
Tatranského národného parku II, kód projektu 210PR0800148 v lesoch na pozemkoch
vo vlastníctve mesta Kežmarok na území Tatranského národného parku.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie zmluvy medzi mestom
Kežmarok a Štátnymi lesmi Tatranského národného parku o prechode časti podniku
a prevzatí s tým súvisiacich záväzkov, ktoré vyplývajú zo zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. PR 00148 uzatvorenej medzi Štátnymi lesmi
Tatranského národného parku súvisiacich s realizáciou projektu v lesoch na pozemkoch
vo vlastníctve mesta Kežmarok na území TANAP-u.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Figlár, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Šišková,
Švedlár, Zubal
neprítomní: Baráthová, Saturyová, Švirloch, Víznerová
Prijaté uznesenia dostali č. 61/2011, č. 62/2011.

4. Návrh na zrušenie uznesenia č. 55/2011 zo dňa 10. 3. 2011 a návrh na schválenie
zakladateľskej listiny spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 55/2011 zo dňa 10. 3. 2011.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zakladateľskú listinu o založení
spoločnosti s ručením obmedzeným Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., so sídlom Vysoké
Tatry, Kežmarské Žľaby 12019, PSČ 059 60
jediným zakladateľom podľa
predloženého návrhu.

hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Figlár, Hencel, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová, Šišková, Švedlár,
Zubal
neprítomní: Baráthová, Saturyová, Švirloch, Levická
nehlasoval: Víznerová
Prijaté uznesenia dostali č. 63/2011, č. 64/2011.

p. primátor
- informoval prítomných o rokovaní s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,
ktoré sa uskutočnilo v piatok v Spišskej Novej Vsi
Témou rokovania bolo:
* riešenie dopravy ( ukončenie prvej etapy obchvatu do konca júna a začatie druhej etapy
štvorprúdovej rýchlostnej cesty, oprava cesty smerom z Kežmarku do Starej Ľubovne)
* riešenie nemocnice ( pozastavenie exekučných príkazov, pravidelné platby do sociálnej
poisťovne)
* riešenie zimného štadióna ( je predpoklad, že by vláda mohla vyčleniť finančné
prostriedky zhruba vo výške 50 % v rámci operačných programov, zvyšok prostriedkov
budeme musieť hľadať, črtá sa tu možnosť hľadania investora, ktorý by to zafinancoval,
objekt zimného štadióna by sa mu dal do dlhodobého nájmu).
- informoval o zmene zasadnutia MsZ zo 7. 4. 2011 na 14. 4. 2011
( z dôvodu, že som bol ministrom vnútra delegovaný do medzivládnej komisie pre
cezhraničnú spoluprácu a zasadnutie tejto komisie je 7. až 8. apríla vo Varšave).

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

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ladislav Melikant
poverený výkonom funkcie
prednostu úradu

Ľudmila Rochová

Milan Nevlazla

Zapísala: Zuzana Purschová

