MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Kežmarok 15. 12. 2011
Číslo spisu: 127/2011/10

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15. 12. 2011

Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený:

MUDr. Ján Hencel

Ďalší prítomní:

Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta
Ing. Ladislav Faix – prednosta úradu
Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta
Ing. Agáta Perignáthová – vedúca majetkov. odd. a správy majetku
Ing. Eva Kelbelová – vedúca odd. ÚP, ŽP a SP
Ing. Miroslav Karpiš – vedúci ekonomického odd.
Ing. Marta Lacková – poverená riadením odd. OS
Ing. Renáta Kroková – vedúca odd. školstva
Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR
JUDr. Viera Mačáková – vedúca odd. sociálnych vecí
Ing. Milan Slota – náčelník MsP
PaedDr. Elena Hricová – riaditeľka Zariadenia pre seniórov
Ing. Jiří Ruml - TS, s.r.o. Kežmarok
PaedDr. Zuzana Dučáková – riaditeľka Stacionár „ Korytnačka“
Mgr. Juraj Fabis – riaditeľ ZŠ, Nižná brána, Kežmarok
Pavol Humeník – noviny Kežmarok
Bc. Janka Backárová – riaditeľka MŠ, K. Kuzmányho, Kežmarok
Ing. Jozef Krok – TS, s.r.o., Kežmarok
Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ, Hradné námestie, Kežmarok
PaedDr. Dušan Tokarčík – riaditeľ CVČ, Kežmarok
Mgr. Gabriela Kantorková – riaditeľka MsKS, Kežmarok
Ján Levocký – riaditeľ ZUŠ, A. Cígera, Kežmarok
Mgr. Milan Halama – riaditeľ ZŠ, Dr. Fichera, Kežmarok
Bc. Želmíra Hanisková – riaditeľka MŠ, Cintorínska, Kežmarok
Zuzana Purschová – zapisovateľka
ostaní hostia

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 15.12.2011
Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnými finančnými kontrolami v roku 2010 a informácia o výsledkoch následných
finančných kontrol vykonaných v priebehu II. polroka 2011
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok pre obdobie I.
polroka 2012
6. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2011 rozpočtovým opatrením 6/2011
7. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2011 o odpadoch
8. Návrh dodatkov k VZN č. 8/2009 o miestnych daniach a VZN č. 9/2009 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2009 o poskytovaní soc. služby v Zariadení pre seniorov
10. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2009 o poskytovaní soc. služby v Dennom Stacionári
„Korytnačka“
11. Návrh dodatku č. 1 k VZN 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a
školských zariadení
12. Návrh rozdelenia dotácií pre športové kluby Mesta Kežmarok okrem MŠK na rok 2012 v
zmysle VZN č. 1/2010
13. a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na roky
2012-2014
b) Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2012-2014
14. Návrh dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine ZŠ, Hradné námestie 38, Kežmarok
15. Odpustenie poplatkov z omeškania – mestské byty
16. Návrh na rozšírenie účelu použitia finančného transferu poskytnutého spoločnosti
Kežmarok Invest, s.r.o. o splatenie záväzkov voči Mestu Kežmarok
17. Zmena Územného plánu obce Kežmarok – Obytný súbor pre výstavbu rodinných domov
v lokalite Kamenná baňa, Kežmarok
18. Zmena Územného plánu CMZ Kežmarok – Kasárne Kežmarok – časť od ulice Michalskej
– súhlas na začatie procesu obstarania zmeny
19. Návrh výšky nájomného v 27 BJ bytovom dome Košická 11, 13, Lanškrounská 3,
Kežmarok
20. Návrh na predĺženie nájmov bytov v DOS na ul. Baštová 8 v Kežmarku
21. Návrh na pridelenie bytu v DOS na ul. Baštová 8 v Kežmarku (MUDr. Turniansky)
22. Prerokovanie zahraničnej služobnej cesty primátora Mesta Kežmarok do Hajdúszoboszló
23. Návrh na schválenie času prevádzky služieb nad rámec všeob. pracovného času v
prevádzke:
a) Pohostinstvo MÝTO, Michalská 69, Kežmarok
b) Auto umyváreň a pneuservis, Cars Caffé, Tvarožnianska 14, Kežmarok
24. Návrh na bezplatný prevod správy hudobného nástroja Ellfo orgán Vega ZUŠ A. Cígera
v Kežmarku
25. Návrh na vyradenie hnuteľného majetku z objektu „Lekáreň na námestí“ v Kežmarku
26. Návrh na nájom: - bytu č. 21, Košická 1, Kežmarok
- bytu č. 4, Weilburská 5, Kežmarok
- bytu č. 9, Lanškrounská 21, Kežmarok
- bytov č. 8, 16, 30, Gen. Štefánika 14, Kežmarok
27. Návrh na predĺženie nájmu bytov – Gen. Štefánika 14, Kežmarok
- Košická 10, 12, Kežmarok

28. Návrh na zrušenie uznesenia č. 251/2011 a uznesenia č. 253/2011 zo dňa 22.09.2011
29. Návrh na zníženie hodnoty majetku v správe Správy telovýchovných zariadení mesta
Kežmarok (Rekonštrukcia a prístavba Zimného štadióna)
30. Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov – Tatralift, a.s., Poľná 4, Kežmarok
31. Návrh na prenájom pozemku KN-C 2187 – vlastníci byt. domu, xc Pod traťou 8
Kežmarok
32. Návrh na prenájom pozemku časť parcely KN-C 4445 – k.ú., Kežmarok, Ing. Jozef
Ezechiáš, Prešov a Ing. Ján Ezechiáš, Dunajská Lužná
33. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov - prevádzka DUDO CAFÉ
Kežmarok, Hviezdoslavova 27, Kežmarok – Ing. Dušan Sichrovský ADUS, Liptovská
3184/27, Poprad
34. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte polikliniky- BIORTG
Kežmarok, Martin s.r.o., Hviezdoslvova 27, Kežmarok
35. Návrh na predĺženie prenájmu v objekte polikliniky na ul. Hviezdoslavova 27 Kežmarok
– ZEPTER SLOVAKIA, s.r.o., Cesta na Senec 2/A, Bratislava
36. Návrh na predĺž. Prenájmu nebytových priestorov – Psychologická ambulancia, Záhradná
2, Kežmarok – Mgr. Gabriela Schwartzová
37. Návrh na predĺž. Prenájmu nebytových priestorov na ul. Hl. námestie 3, Kežmarok –
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hl. námestie 3, Kežmarok
38. Návrh na predĺž. Nebytových priestorov v prevádzkovom objekte SAD Kežmarok –
INBOX, s.r.o., Mlynská 26, Košice
39. Návrh na predĺž. nájmu časti pozemku p.č. KN-C 3142, k.ú., KK, pod predajným stánkom
oproti poliklinike na ul. Hviezdoslavovej v Kežmarku – Alžbeta Celárová, Kamenná baňa
50, KK
40. Návrh na predĺž. Nájmu časti pozemkov p.č. KN-C 687/2 a KN-C 5219/1, k.ú., KK, pod
informačno-navigačným zariadením – MK-INTERIÉR, s.r.o., Jesenského 352, Sp. Stará
Ves
41. Návrh na predĺž. Nájmu časti pozemkov p.č. KN-C 2660/1 a p.č. KN-C 84/1 – pod
informačno navigačným zariadením – billboardami – Ing. Pavol Anderko – ANKO, Úzka
1107/1, Prešov
42. Návrh na prenájom Hokejbalového ihriska pre mládežnícky hokejbalový klub Centra
talentovanej mládeže, Petržalská 10, KK
43. Návrh na zverenie nehnuteľnosti - objektu CVČ do správy organizácií CVČ v Kežmarku
44. Návrh na prenájom časti pozemkov, k.ú., Kežmarok, pre AGENCE CESTER, s.r.o.,
Střelecká 907, Hrádec Králové
45. Návrh na zmenu podmienok verejnej obchodnej súťaže na odpredaj bytov 27, 31 na ul.
Lanškrounská 22,Kežmarok
46. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok
47. Návrh na doplnenie člena dozornej rady spoločnosti Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o.
48. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva a súťažných podmienok verejnej obchodnej
súťaže na odpredaj bytu na ul. Lučenecká 89, V. Krtíš
49. Návrh na finančné vyrovnanie za objekt Skladovacej haly pre separovaný zber
50. Rôzne
51. Interpelácie
52. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava,
primátor mesta. Na úvod privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom
rokovania. Predstavil novú asistentku, sl. Verbovskú, ktorá od 2.1. 2012 bude pracovať na
sekretariáte primátora mesta.
p. primátor:
- navrhol bod č. 12 presunúť za bod č. 13
- doplnil bod Rôzne o návrh na úpravu zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov MsR,
predsedov a členov komisií MsZ mesta Kežmarok
- navrhol prerokovať body č. 30 až 44 spolu
Mgr. Holopová
- navrhla bod č. 20 a bod č. 26 prerokovať spolu

hlasovanie za návrh p. primátora
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Víznerová, Zubal
neprítomný: Hencel
hlasovanie za návrh poslankyne Holopovej
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Víznerová, Zubal
neprítomný: Hencel

hlasovanie za upravený program rokovania
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Víznerová, Zubal
neprítomný: Hencel

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: Katarína Šišková, Ing. arch. Jozef Figlár
hlasovanie za predložený návrh
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Švedlár, Švirloch, Víznerová, Zubal
zdržal sa: Šišková
neprítomný: Hencel
- za overovateľov zápisnice boli určení: Bc. Adriana Saturyová, Milan Nevlazla

- zapisovateľka: Zuzana Purschová

3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 15.12.2011, za
kontrolované obdobie roka 2011 a predchádzajúce obdobia.
Ing. Gnojčáková
- informovala o predloženom návrhu
Mgr. Švirloch
- požiadal o vysvetlenie, prečo nie je uznesenie č. 71 splnené
p. primátor
- vysvetlil, predpokladá sa, že v polovici budúceho roka bude splnené
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 15.12.2011, za kontrolované obdobie
roka 2011 a predchádzajúce obdobia.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenia č. 251/2011 a č. 253/2011.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Víznerová, Zubal
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 262/2011, č. 263/2011.

4. Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
zistených následnými finančnými kontrolami v roku 2010 a informácia o výsledkoch
následných finančných kontrol vykonaných v priebehu II. polroka 2011
Ing. Gnojčáková
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledkoch splnenia
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou č.
3/2010 - zápisnicu č. 4/2011, vykonanou na Základnej škole Hradné námestie 38,
Kežmarok a následnou finančnou kontrolou č. 4/2010 - zápisnicu č. 3/2011, vykonanou
na Mestskom úrade Hlavné námestie 1, Kežmarok.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej
finančnej kontroly zabezpečenia inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov – záznam č. 9/2011, vykonanej v Mestskom kultúrnom stredisku Starý trh
47, Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2010.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej
finančnej kontroly zabezpečovania pokladničných operácií mesta a zabezpečovania

úplnosti, správnosti a preukázateľnosti uplatňovania cestovných náhrad – záznam
č. 10/2011, vykonanej na Mestskom úrade Hlavné námestie 1, Kežmarok, za
kontrolované obdobie II. štvrťroka 2011.

hlasovanie za predložené návrhy uznesení
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Víznerová, Zubal
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenia dostali č. 264/2011, č. 265/2011, č. 266/2011.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok pre obdobie I.
polroka 2012
Ing. Gnojčáková
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta pre obdobie I. polroka 2012.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Víznerová, Zubal
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 267/2011.
6. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 6/2011
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre
rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 6/2011 podľa predloženého návrhu.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu nasledovne:
a) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 9.2.3 ZŠ Nižná
brána s jedálňou a ŠKD vo výške 274 057 €,
b) zníženie financovania kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 9.3.1
Centrum voľného času o 89 303 €,
c) financovanie bežných výdavkov podprogramu programového rozpočtu 5.7 Povodňové
záchranné práce vo výške 22 020 €,

d) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 1.2.3
Príprava žiadostí o dotácie o 1 793 €.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Víznerová, Zubal
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 268/2011, č. 269/2011.

7. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011 o odpadoch
Ing. Kelbelová
- informovala o predloženom návrhu
Ing. Levická
- skonštatovala, že je potrebné nejakým spôsobom zvýhodniť občanov, ktorí separujú
Ing. Karpiš
- informoval, že touto vecou sa bude mestský úrad v budúcnosti zaoberať
Mgr. Holopová
- poukázala na to, že v predloženom Dodatku sa nikde nehovorí o tom, aké povinnosti majú
pracovníci Technických služieb pri odvoze odpadu
- pýtala sa, ako to bude s uskladnením a odvozom biologického odpadu, keď v § 10 ods. 1
sa hovorí, že biologický odpad je možné ukladať do 240 l nádob na to určených
Ing. Kelbelová
- vysvetlila, že každý vlastník rod. domu obdrží 240 l nádobu na biologický odpad
- poukázala na to, že povinnosti pracovníkov Technických služieb pri odvoze odpadu sa dajú
ošetriť vnútorným predpisom firmy
p. Švedlár
- informoval sa, ako to bude s manipuláciou nádob na biologický odpad, keďže ide o 240 l
nádoby
Ing. Kelbelová
- vysvetlila, že ide o plastové nádoby na kolieskach, preto manipulácia s nádobami nie je
náročná
Po diskuisii sa prešlo k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecnému
záväznému nariadeniu mesta Kežmarok č. 3/2001 o doapdoch zo dňa 30.11.2001.

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Víznerová, Zubal
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 270/2011.

8. Návrh dodatkov k VZN č. 8/2009 o miestnych daniach a VZN č. 9/2009 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
PhDr. Baráthová
- pýtala sa, či je potrebné každý rok žiadať o úľavu dane ( ZŤP, vysokoškoláci, pracujúci
v zahraničí...)
Ing. Karpiš
- odpovedal, že je potrebné každý rok písomne požiadať o úľavu dane
Mgr. Švirloch
- poukázal na to, že čo sa týka dane za psa, sú ulice rozdelené nelogicky
Ing. Karpiš
- vyjadril sa, že sa to môže v priebehu budúceho roka prehodnotiť
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na dodatku č. 1 k VZN Mesta Kežmarok
č. 8/2009 o miestnych daniach podľa predloženého návrhu.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na dodatku č. 1 k VZN Mesta Kežmarok
č. 9/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa
predloženého návrhu.

hlasovanie za predložené návrhy uznesení
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal
zdržal sa: Víznerová
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenia dostali č. 271/2011, č. 272/2011.

9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Kežmarok č. 2/2009 v znení VZN č. 7/2010
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Zariadení
pre seniorov v Kežmarku
JUDr. Mačáková
- informovala o predloženom návrhu
PhDr. Baráthová
- informovala sa , aký je postup, ak klient v Zariadení pre seniorov nemá z čoho platiť za
pobyt
p. primátor
- odpovedal na otázku poslankyne Baráthovej, ak klient nemá z čoho platiť, vyzve sa jeho
rodina, aby zaplatila za pobyt v zariadení, v opačnom prípade to bude musieť dotovať mesto
Ing. Levická
- informovala o zákone č. 448/2008 a o novele tohto zákona
- poukázala na to, že mesto Poprad ceny v takomto zariadení nezvyšoval
- pýtala sa, či nie je možné znížiť výšku poplatku za pobyt v zariadení

JUDr. Mačáková
- informovala o tom, že príjem klienta je ošetrený zákonom, nemôže klesnúť pod 20 %
životného minima, ak je v pobytovom zariadení, nemôžeme klientovi zobrať viac, vznikne
pohľadávka mestu, v štátnom rozpočte sú napočítané fin. prostriedky podľa novely zákona,
mestá viac peňazí na tieto zariadenia nedostanú, novela zákona zaväzuje mesta tým, že
nemôžu stanoviť nižšiu sadzbu ako 50 % ekonomicky oprávnených nákladov, čo sa týka
Stacionára, klientovi musí zostať príjem 70 % životného minima, ak nemá z čoho platiť,
vzniká mestu pohľadávka, ktorá prechádza do dedičského konania
Bc. Saturyová
- poukázala na to, že mnohí klienti v zariadení majú deti, ktoré sú už v dôchodkovom veku
PaedDr. Hricová
- informovala o situácii v zariadení, o výške dôchodkov klientov
- poukázala na to, že od 1. 1. 2012 sa budú klienti zariadenia deliť na tri skupiny, prvá
skupina budú klienti, ktorí budú platiť celú výšku, druhá skupina budú klienti, ktorí budú
platiť podľa príjmu a majetku, tretia skupina budú klienti, ktorí budú platiť čiastočnú alebo
nebudú platiť a o týchto klientov sa bude musieť mesto postarať
Po diskusii sa prešlo hlasovaniu
Mestské zastupiteľstva v Kežmarku schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN Mesta Kežmarok
č. 2/2009 v znení VZN č. 7/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške
úhrad za tieto služby v Zariadení pre seniorov v Kežmarku s Prílohami č. 1 a 2.

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 5

za: Figlár, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal
zdržal sa: Baráthová, Víznerová, Holopová, Saturyová, Levická
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 273/2011.
10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Kežmarok č. 5/2009 v znení VZN č. 6/2010 a VZN
č. 8/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
v Dennom stacionári Korytnačka v Kežmarku

JUDr. Mačáková
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN Mesta Kežmarok
č. 5/2009 v znení VZN č. 6/2010 a VZN č. 8/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o
spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom stacionári Korytnačka v Kežmarku
s Prílohami č. 1 a 2
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12, proti: 0, zdržal sa: 2
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Saturyová, Šišková, Švedlár,
Švirloch, Zubal, Víznerová
zdržal sa: Levická, Rochová
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 274/2011.
11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
škôl a školských zariadení

Ing. Kroková
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Dodatok č.1 k VZN č. 3/2011 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 275/2011.

13 a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok
2012 - 2014
Ing. Gnojčáková
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
mesta k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2012 – 2014.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 276/2011.

13 b) Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2012 – 2014
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
Mgr. Švirloch
- informoval o možnosti zakúpenia digitálneho vysielača, ktorý by zakúpil p. Vojtičko
( KTV) na svoje vlastné náklady s tým, že by požiadal mesto o preplácanie nákladov na
prevádzku vo výške cca 850 eur mesačne, cez digitálny vysielač sa dá prevádzkovať mestský
rozhlas, hlásenia civilnej ochrany a pod.
p. primátor
- informoval, že p. Vojtičko rokoval o tejto veci aj s ním, momentálne v rozpočte nie sú na to
peniaze, v priebehu budúceho roka sa to bude riešiť
PhDr. Baráthová
- pochválila, že sa v rozpočte na budúci rok počíta aj s vylepšením vianočného osvetlenia v
meste
- poukázala, že je málo fin. prostriedkov na výdaj monografie
- pýtala sa, či je potrebné sa propagovať spoločne s inými mestami ( Slovenské kráľovské
mestá)
Ing. Bodnárová
- poukázala na to, že pri spoločnej propagácii máme väčšie možnosti, nepropagujeme iné
mestá, propagujeme sa spolu
MUDr. Novotný
- vyjadril sa k oblasti Zdravotníctva, politika zdravotníctva v meste je správna, v budúcnosti
by sa malo v rozpočte počítať aj s rekonštrukciou strediska zdrav. služieb

Ing. Karpiš
- požiadal o doplnenie uznesenia o pripomienky č. 1, 2, 3 a o úpravu sumy v uznesení č. 5
( sumu 965 850 eur nahradiť sumou 586 483 eur)
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č. 18/2011.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje prijatie úveru vo výške
približne 900 000 eur na financovanie výstavby nájomného bytového domu
Lanškounská 1B, 1C, 1D v Kežmarku, s predpokladaným začiatkom výstavby v roku
2013.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2012
podľa predloženého návrhu so zapracovaním pripomienok č. 1,2, 3.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kežmarok
na roky 2013 - 2014 podľa predloženého návrhu.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške
586 483 eur na financovanie nasledovných kapitálových výdavkov:

Prvok 1.2.2
Prvok 1.2.3
Prvok 3.4.3
Projekt 3.4.5
Prvok 5.1.1
Prvok 5.4.1
Projekt 6.2.3
Projekt 6.4.2
Prvok 7.1.1
Prvok 9.3.1
Podprog 9.10
Prvok 10.4.5
Projekt 11.3.3
Prvok 11.3.4
Podprog 14.1

Územné plánovanie
Príprava žiadostí o dotácie
Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta
Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok
Hliadkovanie
Rozširovanie VO
Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ. zberu
Zlepšenie kvality ovzdušia
Výstavba a rekonštrukcia ciest
Centrum voľného času
Účelovo viazané prostriedky pre školstvo
Kultúrno-športový areál
Rekonštrukcia domu Hlavné nám 64 na knižnicu
Kino
Výstavba nájomných bytov
SPOLU

13 000
1 900
9 488
70 000
20 000
10 000
40 010
15 642
111 500
69 697
126 920
37 150
34 750
14 900
11 526
586 483

hlasovanie za predložené návrhy uznesení
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomný: Hencel

Prijaté uznesenia dostali č. 277/2011, č. 278/2011, č. 279/2011, 280/2011, 281 /2011.

12. Návrh rozdelenia dotácií pre športové kluby mesta Kežmarok okrem MŠK na rok
2012 v zmysle VZN č. 1/2010
Ing. Kroková
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre športové kluby
okrem MŠK z rozpočtu mesta na rok 2012 v súlade s VZN č. 1/2010 podľa priloženého
návrhu.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 282/2011.

14. Návrh Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Hradné námestie 38,
Kežmarok
Ing. Kroková
- informovala o predloženom návrhu
Mgr. Švirloch
- požiadal o vysvetlenie, prečo sa ide meniť názov školy
Ing. Kroková
- vysvetlila dôvod zmeny názvu školy, na tejto škole prebieha vyučovanie v nemeckom
jazyku, je to škola, kde sú podmienky na vyučovanie jazyka nemeckej menšiny a zo zákona je
to potrebné
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine
Základnej školy, Hradné námestie 38, Kežmarok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 283/2011.

15. Odpustenie poplatkov z omeškania – mestské byty
Ing. Karpiš,
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpustenie poplatku z omeškania za
platby nájomného za mestské byty vrátane služieb spojených s nájmom každému
dlžníkovi, ktorého mesačný príjem je nižší ako vyúčtované poplatky z omeškania,
pričom do 31.12. 2012 splní nasledovné podmienky:
1. zaplatí celú istinu pohľadávky,
2. zaplatí všetky náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávky vrátane súdnych
poplatkov, nákladov na právne zastúpenie, nákladov na exekúciu,
3. zaplatí aspoň 30% z vyúčtovaných poplatkov z omeškania.

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 284/2011.

16. Návrh na rozšírenie účelu použitia finančného transferu poskytnutého spoločnosti
Kežmarok Invest, s.r.o. o splatenie záväzkov voči mestu Kežmarok
Ing.Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozšírenie účelu použitia finančného
transferu poskytnutého spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. na základe uznesenia
Mestského zastupiteľstva č. 220/2008 zo dňa 11.12. 2008 o prefinancovanie záväzkov
z finančných výpomocí prijatých od Mesta Kežmarok.

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 285/2011.

17. Zmena Územného plánu obce Kežmarok – obytný súbor pre výstavbu rodinných
domov v lokalite Kamenná baňa, Kežmarok
Ing. Kelbelová
- informovala o predloženom návrhu

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 – „Obytný súbor pre výstavbu rodinných domov v lokalite Kamenná
baňa, Kežmarok“

II.

berie na vedomie
II.1 správu o prerokovaní návrhu Zmeny Územného plánu obce Kežmarok –
„Obytný súbor pre výstavbu rodinných domov v lokalite Kamenná
Kežmarok“

baňa,

II.2 schválený návrh Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – „Obytný súbor pre
výstavbu rodinných domov v lokalite Kamenná baňa, Kežmarok“ 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 – „Obytný
súbor pre výstavbu rodinných domov v lokalite Kamenná baňa, Kežmarok“ 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 – „Obytný súbor pre
výstavbu rodinných domov v lokalite Kamenná baňa, Kežmarok“

IV . schvaľuje
IV.1 návrh Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – „Obytný súbor pre výstavbu
rodinných domov v lokalite Kamenná baňa, Kežmarok“
IV.2 Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2011 zo dňa 15. 12. 2011,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – „Obytný
súbor pre výstavbu rodinných domov v lokalite Kamenná baňa, Kežmarok“

V.
ukladá
V.1 zverejniť záväznú časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – „Obytný súbor
pre výstavbu rodinných domov v lokalite Kamenná baňa, Kežmarok“ vyvesením na
úradnej tabuli mesta obvyklým spôsobom po dobu 30 dní a doručením dotknutým
orgánom
Zodpovedná :
Ing. Eva Kelbelová
V.2 vyhotoviť registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení
Zmeny
Územného plánu obce Kežmarok – „Obytný súbor pre výstavbu rodinných domov
v lokalite Kamenná baňa, Kežmarok“ a doručiť M DVARR SR
Zodpovedná
: Ing. Eva Kelbelová

V.3 Zmenu Územného plánu obce Kežmarok – „Obytný súbor pre výstavbu rodinných
domov v lokalite Kamenná baňa, Kežmarok“ , po opatrení schvaľovacou doložkou
zaslať spolu s výpisom uznesenia MsZ na spoločný stavebný úrad a Krajský stavebný
úrad v Prešove

Zodpovedná :
Ing. Eva Kelbelová

hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 286/2011.

18. Zmena Územného plánu CMZ Kežmarok – Kasárne Kežmarok – časť od ulice
Michalskej - súhlas na začatie procesu obstarania zmeny
Ing. Kelbelová
- informovala o predloženom návrhu

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so začatím procesu obstarania zmeny
Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Kežmarok - „ Kasárne Kežmarok – časť od
ulice Michalskej“ na náklady žiadateľa. Spracovaná zmena územného plánu bude
predstavovať zmenu priestorového usporiadania a organizácie územia s rešpektovaním
navrhovaného funkčného využitia územia na bývanie v bytových domoch, šport,
občiansku vybavenosť s technickým zázemím a zeleňou.

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 287/2011.

19. Návrh výšky nájomného v 27 BJ bytovom dome Košická 11,13, Lanškrounská 3,
Kežmarok
Ing. Kelbelová
- informovala o predloženom návrhu
MsZ v Kežmarku schvaľuje výšku nájomného v 27 BJ bytovom dome na ul. Košická
11,13,Lanškrounská 3 nasledovne :
Byty o výmere 64,42 m2 :
Byty o výmere 65,00 m2 :
Byty o výmere 40,00 m2 :
Byty o výmere 64,68 m2 na prízemí :
Byt o výmere 40,00 m2 na prízemí :

153 Eur / mesiac
154 Eur /mesiac
125 Eur /mesiac
142 Eur /mesiac
112 Eur/mesiac

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 288/2011.

20. Návrh na predĺženie nájmov bytov v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová
8 v Kežmarku
JUDr. Mačáková
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme
jednoizbového bytu č. 26 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúceho sa na 1.
poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku, od 1.1.2012
na dobu neurčitú nájomkyni Anne Širokej, bytom Kežmarok, Baštová 8.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme
jednoizbového bytu č. 10 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúceho sa na 2.
poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku, od 1.1.2012
na dobu neurčitú nájomkyni Lujze Rezničákovej, bytom Kežmarok, Baštová 8.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme
jednoizbového bytu č. 16 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúceho sa na 2.
poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku, od 1.1.2012
na dobu neurčitú nájomkyni Ľudmile Malinovej, bytom Kežmarok, Baštová 8.

Prijaté uznesenie dostali č. 289/2011, č. 290/2011, č. 291/2011.

26. Návrh na nájom bytu č. 21, Košická 1, bytu č. 4, Weilburská 5, bytu č. 9,
Lanškrounská 21, bytu č. 8, 16, 30, Gen. Štefánika 14, Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21 na ul. Košická 1 v Kežmarku Martine
Seredovej, trvale bytom Weilburská 5, Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa z dôvodu, že sa jedná o viacpočetnú rodinu, ktorá býva v súčasnosti
v malometrážnom nájomnom byte
b) schvaľuje
nájom bytu č. 21 Košická 1, Kežmarok Martine Seredovej, trvale bytom Weilburská 5,
Kežmarok, na dobu troch rokov.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 4 na ul. Weilburská 5 v Kežmarku Márii
Suchanovskej s manželom, trvale bytom Petržalská 20, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu potreby vyriešenia bytovej situácie
b) schvaľuje
nájom bytu č. 4 , Weilburská 5, Kežmarok Márii Suchanovskej s manželom, trvale
bytom Petržalská 20, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 na ul. Lanškrounská 21 v Kežmarku pre Danu
Želonkovú, trvale bytom Hradné námestie 58/30, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa
z dôvodu vyriešenia nevyhovujúceho, zdravotne závadného
doterajšieho bývania
b) schvaľuje
nájom bytu č. 9, Lanškrounská 21, Kežmarok Dane Želonkovej, trvale bytom Hradné
námestie 58/30, Kežmarok, na dobu jedného roka.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 8 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku Veronike
Kleinovej, trvale bytom Huncovská 9, Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa z dôvodu, že sa jedná o rozvedenú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom,
ktorá býva s bývalým manželom u svokrovcov v dvojizbovom byte.
b) schvaľuje
nájom bytu č. 8 Gen. Štefánika 14, Kežmarok Veronike Kleinovej, trvale bytom
Huncovská 9, Kežmarok, na dobu jedného roka.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom bytu č. 16 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku
Monike Lhotovej, trvale bytom Záhradná 9, Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa z dôvodu, že sa jedná o matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, bývali
v podnájme, ktorý finančne nezvládali a dostali okamžitú výpoveď
b) schvaľuje
nájom bytu č. 16 Gen. Štefánika 14, Kežmarok Monike Lhotovej, trvale bytom
Záhradná 9, Kežmarok, na dobu jedného roka.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom bytu č. 30 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku
Daniele Ivančákovej, trvale bytom Severná 4, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými
deťmi, ktorá býva dlhodobo v podnájmoch a je potrebné vyriešiť jej bytovú situáciu.
b) schvaľuje
nájom bytu č. 30 Gen. Štefánika 14, Kežmarok Daniele Ivančákovej, trvale bytom
Severná 4, Kežmarok, na dobu jedného roka.

hlasovanie za predložené návrhy uznesení ( bod č. 20, č. 26)
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenia dostali č. 292/2011, č. 293/2011, č. 294/2011, 295/2011, č. 296/2011,
297/2011.

21. Návrh na pridelenie bytu v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8
v Kežmarku
JUDr. Mačáková
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje 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, na dobu určitú do 31.12.2012
MUDr. Gabrielovi Turňanskému, bytom Šarišské Michaľany, Požiarnicka 10.

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomný: Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 298/2011.

22. Prerokovanie zahraničnej služobnej cesty primátora mesta Kežmarok do
Hajdúszoboszló
Ing. Bodnárová
- informovala o predloženom návrhu
Ing. Zubal
- vyjadril svoj názor k tomu, že nepovažuje za dobré riešenie, aby sa rozvíjala spolupráca so
školami v Maďarsku a Poľsku za účelom zdokonaľovania sa detí v anglickom jazyku
- poukázal na to, že ak ide o spoluprácu medzi školami, majú sa na tom dohodnúť riaditelia
škôl, nie je potrebné, aby to musel vybavovať primátor mesta
Ing. Bodnárová
- vysvetlila, že je tradíciou, aby sa spolupráca medzi partnerskými mestami najprv
prerokovala na úrovni primátorov miest
- poukázala na to, že výmenné pobyty do Anglicka alebo Nemecka za účelom
zdokonaľovania sa v jazyku sú finančne náročné, preto sa navrhuje spolupráca s mestami
v Poľsku a Maďarsku
Ing. Zubal
- pýtal sa, či je potrebné, aby mesto Kežmarok malo toľko partnerských miest
p. primátor
- poukázal na to, že mesto má desať partnerských miest, s niektorými je spolupráca veľmi
dobrá, s inými menej, uvažovali sme o zredukovaní partnerských miest, zatiaľ k tomu
nedošlo
p. Nevlazla
- informoval, že bol pri tom, keď sa uzatvárali parnerstva s mestami
- vyjadril sa, že spolupráca s partnerskými mestami je prínosom pre mesto

Mgr. Holopová
- vyjadrila svoj názor k tomu, že sú aj iné možnosti ako rozvíjať jazykové znalosti
v Maďarsku a Poľsku, nie je to šťastné riešenie, ak je to škola zameraná na nemecký jazyk,
nech sa rozvíja ich nemčina a v rámci projektu nech sa im umožní výmenný pobyt
- poukázala na veľký počet partnerských miest, z ktorých sú asi tri mestá, ktoré nám
pomáhajú a rozvíjajú našu spoluprácu, ostatné mesta neprinášajú žiadnu spoluprácu
Bc. Saturyová
- vyjadrila sa, že téma partnerské mesta je na dlhšie rokovanie
- poprosila p. primátora, že ak pôjde do Hajduszóboszlá, aby rokoval s p. primátorom aj
o možnom výmennom pobyte pre občanov mesta, tak ako to bolo v minulosti
p. primátor
- vysvetlil, z akého dôvodu výmenné pobyty skončili
- stiahol predložený materiál z rokovania

23. a) Návrh na schválenie času prevádzky služieb nad rámec všeobecného
prevádzkového času v prevádzke Pohostinstvo MÝTO, Michalská 69, Kežmarok
Ing. Lacková
- informovala o predloženom návrhu
Ing. Zubal
- upozornil na to, že akákoľvek prevádzka, ktorá prevadzkuje po 22.00 h. by si mala dať
vypracovať akustickú štúdiu vplyvu na prostredie ( hlučnosť)
- poukázal na to, že mesto by malo zmeniť prijaté VZN č. 5/2010
Mgr. Švirloch
- pýtal sa, či sú nejaké sťažnosti od občanov na tieto prevádzky
Ing. Slota
- odpovedal na otázku poslanca Švirlocha, že doteraz neboli zaznamenané žiadne sťažnosti od
občanov
p. Nevlazla
- informoval o prerokovaní tohto návrhu aj v komisii pre ochranu verejného poriadku, ktorá
odporúča schváliť prevádzkový čas nad rámec všeobecne prevádzkového času
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje prevádzke Pohostinstvo MÝTO,
Michalská č. 69, v Kežmarku prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového
času v rozsahu: pondelok až štvrtok od 10.00 hod. do 22.00 hod., piatok od 10.00 hod. do
02.00 hod, v sobotu od 14.00 hod. do 02.00 hod. a v nedeľu od 14.00 hod. do 22.00 hod.

23 b) Návrh na schválenie času prevádzky služieb nad rámec všeobecného
prevádzkového času v prevádzke Autoumyváreň a pneuservis, Cars Caffe,
Tvarožnianska 14, Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje prevádzke Autoumyváreň a pneuservis,
Cars Caffe, ulica Tvarožnianska č. 14 v Kežmarku prevádzkový čas nad rámec
všeobecného prevádzkového času v rozsahu: pondelok až štvrtok od 09.00 hod. do 22.00
hod., piatok až sobota od 09.00 hod. do 23.00 hod. a v nedeľu od 09.00 hod. do 22.00 hod.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu ( bod č. 23 a, b)
za: 10, proti: 1, zdržal sa: 2
za Figlár, Holopová, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Rochová, Šišková, Švedlár, Švirloch,
Víznerová
zdržal sa: Levická, Saturyová
proti: Zubal
neprítomní: Hencel, Baráthová
Prijaté uznesenia dostali č. 299/2011, č. 300/2011.

24. Návrh na bezplatný prevod správy hudobného nástroja Elfo orgán Vega Základnej
umeleckej škole Antona Cígera v Kežmarku
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje bezplatný prevod správy hudobného
nástroja Elfo orgán Vega Základnej umeleckej škole Antona Cígera, rozpočtovej
organizácii mesta Kežmarok, IČO 36159026, sídlo Hviezdoslavova 12, 060 01
Kežmarok.

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomní: Hencel, Baráthová

Prijaté uznesenie dostalo č. 301/2011.

25. Návrh na vyradenie hnuteľného majetku z objektu „ Lekáreň na námestí“
v Kežmarku
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vyradenie hnuteľného majetku z objektu
„ Lekáreň na námestí“ v sumárnej obstarávacej cene 14 937,27 € formou likvidácie.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomní: Hencel, Baráthová
Prijaté uznesenie dostalo č. 302/2011.

27. Návrh na predĺženie nájmu bytov – Gen. Štefánika 14, Košická 10, Košická 12,
Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 1 na ul. Gen. Štefánika 14 o jeden rok
Tatiane Bergerovej, trvale bytom Gen. Štefánika 14, je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle
zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 1 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku nájomcovi Tatiane
Bergerovej, trvale bytom Gen. Štefánika 14, o jeden rok.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 14 na ul. Gen. Štefánika 14 o jeden
rok Petrovi Lizákovi, trvale bytom Karola Kuzmányho 37, je prípadom hodným

osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 14 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku nájomcovi Petrovi
Lizákovi, trvale bytom Karola Kuzmányho 37, o jeden rok.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 15 na ul. Gen. Štefánika 14 o jeden
rok Romanovi Vojtičkovi, trvale bytom Gen. Štefánika 14, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 15 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku nájomcovi Romanovi
Vojtičkovi, trvale bytom Gen. Štefánika 14, o jeden rok.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 20 na ul. Gen. Štefánika 14 o jeden
rok Adriane Vasiľovej, trvale bytom Gen. Štefánika 14, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 20 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku nájomcovi Adriane
Vasiľovej, Gen. Štefánika 14, o jeden rok.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 23 na ul. Gen. Štefánika 14 o jeden
rok Beáte Bekešovej, trvale bytom Záhradná 3, je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle
zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 23 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku nájomcovi Beáte
Bekešovej, trvale bytom Záhradná 3, o jeden rok.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 26 na ul. Gen. Štefánika 14 o jeden
rok Marcele Jánovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 14, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 26 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku nájomcovi Marcele
Jánovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 14, o jeden rok.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 4 na ul. Gen. Štefánika 14 o jeden rok
Antonovi Macurákovi, trvale bytom Gen. Štefánika 14, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 4 na ul. Gen. Štefánika 4 v Kežmarku nájomcovi Antonovi
Macurákovi, trvale bytom Gen. Štefánika 14, o jeden rok.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 11 na ul. Gen. Štefánika 14 o jeden
rok Jane Lhotovej, trvale bytom Gen. Štefánika 14, je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle
zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 11 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku nájomcovi Jane
Lhotovej, trvale bytom Gen. Štefánika 14, o jeden rok.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 27 na ul. Košická 10 o tri roky
Miroslavovi Švirlochovi, trvale Košická 10, je prípadom hodným osobitného zreteľa,

z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona
443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 27 na ul. Košická 10 v Kežmarku nájomcovi Miroslavovi
Švirlochovi, trvale bytom Košická 10, o tri roky.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 2 na ul. Košická 12 o tri roky
Michalovi Zatkovskému, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným osobitného
zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle
zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 2 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi Michalovi
Zatkovskému, trvale bytom Košická 12, o tri roky.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 3 na ul. Košická 12 o tri roky Jozefovi
Olekšákovi s manželkou, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle
zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 3 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi Jozefovi
Olekšákovi s manželkou, trvale bytom Košická 12, o tri roky.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 4 na ul. Košická 12 o tri roky
Júliusovi Olekšákovi s manželkou, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 4 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi Júliusovi
Olekšákovi s manželkou, trvale bytom Košická 12, o tri roky.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 5 na ul. Košická 12 o tri roky Zuzane
Purschovej s manželom, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle
zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 5 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi
Purschovej s manželom, trvale bytom Košická 12, o tri roky.

Zuzane

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 6 na ul . Košická 12 o tri roky Alžbete
Purtzovej s manželom, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle
zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 6 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi Alžbete Purtzovej
s manželom, trvale bytom Košická 12, o tri roky.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 9 na ul . Košická 12 o tri roky
Vladimírovi Hovancovi s manželkou, trvale bytom Baštova 28, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 9 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi Vladimírovi
Hovancovi s manželkou, trvale bytom Baštova 28, o tri roky.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 10 na ul . Košická 12 o tri roky Alene
Potaniecovej, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným osobitného zreteľa,
z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona
443/2010

b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 10 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi
Potaniecovej, trvale bytom Košická 12, o tri roky.

Alene

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 11 na ul. Košická 12 o tri roky
Ľubomírovi Starinskému s manželkou, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 11 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi Ľubomírovi
Starinskému s manželkou, trvale bytom Košická 12, o tri roky.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 12 na Košická 12 o tri roky Jánovi
Dziakovi s manželkou, trvalý pobyt Toporcerova 23, je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle
zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 12 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi Jánovi Dziakovi
s manželkou, trvalý pobyt Toporcerova 23, o tri roky.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 13 na ul . Košická 12 o tri roky
Milošovi Godallovi s manželkou, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 13 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi
Godallovi s manželkou, trvale bytom Košická 12, o tri roky.

Milošovi

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 14 na ul . Košická 12 o tri roky
Rastislavovi Novákovi s manželkou, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 14 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi Rastislavovi
Novákovi s manželkou, trvale bytom Košická 12, o tri roky.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 15 na ul . Košická 12 o tri roky
Petrovi Barabásovi s manželkou, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 15 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi
Barabásovi s manželkou, trvale bytom Košická 12, o tri roky.

Petrovi

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 16 na ul. Košická 12 o tri roky Jane
Belončákovej, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným osobitného zreteľa,
z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona
443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 16 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi
Belončákovej s manželom, trvale bytom Košická 12, o tri roky.

Jane

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 17 na ul. Košická 12 o tri roky
Ing. Rudolfovi Kantorekovi s manželkou, trvale bytom Košická 12, je prípadom

hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu v zmysle zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 17 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi Ing. Rudolfovi
Kantorekovi s manželkou, trvale bytom Košická 12 o tri roky.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 18 na ul. Košická 12 o tri roky
Andrejovi Petrovskému, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle
zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 18 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi
Petrovskému , trvale bytom Košická 12, o tri roky.

Andrejovi

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 19 na ul. Košická 12 o tri roky
Medardovi Kieferovi s manželkou, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č.19 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi
Kieferovi s manželkou, trvale bytom Košická 12, o tri roky.

Medardovi

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 20 na ul. Košická 12 o tri roky
Miroslavovi Vnenčákovi s manželkou, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona 443/2010

b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 20 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi Miroslavovi
Vnenčákovi s manželkou, trvale bytom Košická 12, o tri roky.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 21 na ul. Košická 12 o tri roky
Vladimírovi Řičařovi s manželkou, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 21 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi Vladimírovi
Řičařovi s manželkou, trvale bytom Košická 12, o tri roky.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 22 na ul. Košická 12 o tri roky Edite
Gmyrekovej s manželom, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle
zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 22 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi
Gmyrekovej s manželom, trvale bytom Košická 12, o tri roky.

Edite

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 23 na ul. Košická 12 o tri roky
Rudolfovi Siskovi s manželkou, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 23 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi Rudolfovi Siskovi
s manželkou, trvale bytom Košická 12, o tri roky.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 25 na ul. Košická 12 o tri roky Ing.
Márii Galikovej, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným osobitného zreteľa,
z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona
443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 25 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi Ing. Márii
Galikovej, trvale bytom Košická 12, o tri roky.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) 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 nájmu bytu č. 26 na ul. Košická 12 o tri roky Anne
Rybkovej s manželom, trvale bytom Košická 12, je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle
zákona 443/2010
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu bytu č. 26 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi Anne Rybkovej,
trvale bytom Košická 12, o tri roky.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomní: Hencel, Baráthová

Prijaté uznesenia dostali č. 303/2011 až 333/2011

28. Návrh na zrušenie uznesenia č. 251/2011 a uznesenia č. 253/2011 zo dňa 22. 9. 2011
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Uznesenia č. 251/2011 a č. 253/2011 boli zrušené v bode č. 3 – Vyhodnotenie stavu
plnenia uznesení.

29. Návrh na zníženie hodnoty majetku v správe Správy telovýchovných zariadení mesta
Kežmarok (Rekonštrukcia a prístavba zimného štadióna v Kežmarku)
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zníženie hodnoty majetku mesta objektu
Zimného štadióna, zvereného do správy: Správy telovýchovných zariadení mesta
Kežmarok, príspevkovej organizácie mesta Kežmarok, Trhovište 4, Kežmarok, IČO
35528915 o hodnotu projektovej dokumentácie stavby : „Rekonštrukcia a prístavba
zimného štadióna v Kežmarku v objektovej skladbe : SO 115 – Distribučná stanica –
kiosk, SO 116 –NN prípojka pre ZŠ, SO 117 – Preložka 22 kV – VN prívod“ vo výške
4 383,57 € .

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomní: Hencel, Baráthová
Prijaté uznesenie dostalo č. 334/2011.

30. Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov
- KN-E 4238/27 a KN-E 4458/2
- Tatralift a.s. Poľná 4, Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) r o z h o d u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom časti parciel KN-E 4238/27, ostatná plocha a KN-E
4458/2, orná pôda – k.ú. Kežmarok o výmere 180 m2, pre TATRALIFT a.s., Poľná 4,
Kežmarok IČO: 31 655 629, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide
o predĺženie nájmu pre dlhodobého nájomcu mesta Kežmarok, ktorý má na uvedenom
pozemku vybudované parkovisko
b) s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu časti parciel KN-E 4238/27, ostatná plocha a KN-E 4458/2, orná
pôda – k.ú. Kežmarok o výmere 180 m2, na ktorých je vybudované parkovisko pre

TATRALIFT a.s., Poľná 4, Kežmarok IČO: 31 655 629, na dobu neurčitú s výpovednou
lehotou 3 mesiace, za cenu 1,66 €/m2/rok.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu ( bod č. 30 až 44)
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomní: Hencel, Baráthová
Prijaté uznesenie dostalo č. 335/2011.

31. Návrh na prenájom pozemku KN-C 2187, záhrada o výmere 698 m2, k.ú. Kežmarok
– vlastníci bytov. domu s.č. 963 – ul. Pod traťou 8, Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) r o z h o d u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom pozemku KN-C 2187, záhrada o výmere 698 m2 –
k.ú. Kežmarok o výmere 698 m2, pre vlastníkov bytov bytového domu s.č. 963 na ul.
Pod traťou 8 v Kežmarku, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide
o predĺženie nájmu pre dlhodobých nájomcov mesta Kežmarok, ktorí si plnia voči
prenajímateľovi všetky povinnosti
b) s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu pozemku KN-C 2187, záhrada o výmere 698 m2 k.ú. Kežmarok
za účelom zriadenia záhrad pre vlastníkov bytového domu s.č. 963 na ul. Pod traťou 8
v Kežmarku ( v súlade so situáciou ) na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace
za cenu 0,17 €/m2/rok.
Prijaté uznesenie dostalo č. 336/2011.
32. Návrh na prenájom pozemku časť parcely KN-E 4445 – k.ú. Kežmarok
- Ing. Jozef Ezechiáš, M. Nešpora 41, Prešov
- Ing. Ján Ezechiáš, Dunajská Lužná 3/27

Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) r o z h o d u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom pozemku, časť parcely KN-E 4445, orná pôda,
o výmere 55 m2 k.ú. Kežmarok pre Ing. Jozefa Ezechiáša, bytom M. Nešpora 41,
Prešov a Ing. Jána Ezechiáša, bytom Dunajská Lužná 3/27 je prípadom hodným
osobitného zreteľa, s ohľadom na skutočnosť, že ide o časť pozemku priľahlému
k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa , ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
nedeliteľný celok. Tento pozemok bude slúžiť ako vstup do rodinného domu z miestnej
komunikácie
b) s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku – časti parcely KN-E 4445, orná pôda o výmere 55 m2 – k.ú.
Kežmarok pre Ing. Jozefa Ezechiáša, bytom M. Nešpora 41, Prešov a Ing. Jána
Ezechiáša, bytom Dunajská Lužná 3/27 , na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3
mesiace, za cenu 0,17 €/m2/rok .
Prijaté uznesenie dostalo č. 337 /2011.

33. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov
- prevádzka DUDO CAFÉ Kežmarok, Hviezdoslavova 27, Kežmarok – Ing. Dušan
Sichrovský ADUS, Liptovská 3184/27, Poprad
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) r o z h o d u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru v objekte polikliniky
Hviezdoslavova č.27 v Kežmarku, na prízemí, pre Ing. Dušana Sichrovského ADUS,
Liptovská 3184/27, 058 01 Poprad, IČO 17285194, je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu pre dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči
prenajímateľovi všetky povinnosti, a poskytuje v predmetnom nebytovom priestore
pacientom, lekárom a širokej verejnosti stravovacie a občerstvovanie služby,
b) s c h v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte polikliniky Hviezdoslavova č.27 v
Kežmarku, na prízemí, pre Ing. Dušana Sichrovského ADUS, Liptovská 3184/27, 058 01
Poprad, IČO 17285194, na dobu neurčitú, za cenu 21 561.51 €/rok.

Prijaté uznesenie dostalo č. 338/2011.

34. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov
- NP v objekte polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok - BIORTG Kežmarok s.r.o.
Martin
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) r o z h o d u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru v objekte polikliniky
Hviezdoslavova č. 27 v Kežmarku, na prízemí, pre spoločnosť, BIORTG Kežmarok,
s.r.o. Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO 36480045, je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu pre dlhodobého nájomcu, ktorý
si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti, a poskytuje v predmetnom nebytovom
priestore pre občanov mesta Kežmarok a široké okolie služby v oblasti zdravotníctva
b) s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte polikliniky Hviezdoslavova č.27 v
Kežmarku, na prízemí, pre spoločnosť, BIORTG Kežmarok, s.r.o. Červenej armády 25,
036 01 Martin, IČO 36480045, na dobu neurčitú, za cenu 9 439,95 €/rok.
Prijaté uznesenie dostalo č. 339/2011.

35. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov
- časť NP v objekte polikliniky, Hviezdoslavova č. 27, Kežmarok – ZEPTER
SLOVAKIA, s.r.o., Cesta na Senec 2/A Bratislava
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) r o z h o d u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru v objekte polikliniky
Hviezdoslavova č. 27 v Kežmarku, na prízemí, pre spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA,
s.r.o., Cesta na Senec 2/A Bratislava IČO 31 323 570, je prípadom hodným osobitného
zreteľa z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu pre dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči
prenajímateľovi všetky povinnosti, a poskytuje v predmetnom nebytovom priestore pre
občanov mesta Kežmarok a široké okolie služby v oblasti prevencie a ochrany zdravia.
b) s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte polikliniky Hviezdoslavova č.27 v
Kežmarku, na prízemí o výmere 2 m2, pre spoločnosť, ZEPTER SLOVAKIA, s.r.o.,
Cesta na Senec 2/A Bratislava IČO 31 323 570, na dobu neurčitú, za cenu 66,38 €/rok.

Prijaté uznesenie dostalo č. 340/2011.

36. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov
- psychologická ambulancia, Záhradná 2, Kežmarok – Mgr. Gabriela Schwartzová

Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) r o z h o d u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte Záhradná ul. č.2
v Kežmarku, pre Mgr. Gabriela Schwartzová - klinická psychológia Kežmarok, IČO
37880420, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu
pre dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti
a poskytuje odbornú zdravotnú pomoc a poradenstvo pre rodičov s deťmi
b) s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v psychologickej ambulancii v objekte
Záhradná č.2 v Kežmarku, pre Mgr. Gabrielu Schwartzovú - klinická psychológia
Kežmarok, IČO 37880420, na dobu neurčitú, za cenu 743.54 €/rok.
Prijaté uznesenie dostalo č. 341/2011
37. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov
- NP Hlavné námestie č. 3, Kežmarok – Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hlavné námestie
3, Kežmarok

Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) r o z h o d u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte Hlavné námestie č.3
v Kežmarku, pre spoločnosť Kníhkupectvo alter ego s.r.o. Hlavné námestie č. 3
Kežmarok, IČO 36 492 922, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide
o predĺženie nájmu pre dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky
povinnosti a prevádzka tohto typu je jediná v meste Kežmarok
b) s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie č.3 v Kežmarku,
pre spoločnosť Kníhkupectvo alter ego s.r.o. Hlavné námestie č. 3 Kežmarok, IČO 36
492 922, na dobu neurčitú, za cenu 4 812 €/rok.

Prijaté uznesenie dostalo č. 342/2011.

38. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov
-NP v prevádzkovom objekte SAD Kežmarok – INBOX s.r.o., Mlynská č. 26, Košice
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) r o z h o d u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru v objekte prevádzkovej budovy
na autobusovej stanici v Kežmarku, pre spoločnosť INBOX s.r.o. Mlynská č.26, 040 01
Košice, IČO 36 599 441, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide
o predĺženie nájmu pre dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky
povinnosti
b) s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte prevádzkovej budovy
na
autobusovej stanici v Kežmarku, pre spoločnosť INBOX s.r.o. Mlynská č.26, 040 01
Košice, IČO 36 599 441, na dobu neurčitú, za cenu 5 140 €/rok.
Prijaté uznesenie dostalo č. 343/2011.

39. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov
- návrh na predĺženie nájmu časti pozemku pod predajným stánkom
Celárová, Kamenná baňa 50, Kežmarok

- Alžbeta

Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) r o z h o d u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. KN-C 3142,
zast.pl. a nádvoria, k.ú. Kežmarok pod predajným stánkom o výmere 16 m2, pre
žiadateľku Alžbetu Celárovú, Kamenná baňa 2006/50, 060 01 Kežmarok, IČO
34629521, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu
pre dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti a je
vlastníkom stavby na predmetnom pozemku
b) s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. KN-C 3142, zast.pl. a nádvoria, k.ú.
Kežmarok pod predajným stánkom o výmere 16 m2, pre žiadateľku Alžbetu Celárovú,

Kamenná baňa 2006/50, 060 01 Kežmarok, IČO 34629521, na dobu neurčitú, za cenu
398,28 € /rok.
Prijaté uznesenie dostalo č. 344/2011.

40. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov – MK – INTERIÉR, s.r.o.,
Jesenského 352, Spišská Stará Ves, prevádzka Kežmarok

Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) r o z h o d u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu časti pozemkov pod umiestnenými
informačno - navigačnými zariadeniami na samostatných konštrukciách p. č. KN-E
687/2, orná pôda, k.ú. Kežmarok o rozmere 2 x 1 m v lokalite: ul. Toporcerová, pri Bille
v Kežmarku, v zeleni, v smere jazdy Poprad - Stará Ľubovňa a p. č. KN-E 5219/1,
tr.tr.pl., k.ú. Kežmarok, o rozmere 2,4 x 5 m v lokalite: ul. Huncovská pred vjazdom do
Kežmarku, čitateľná od Huncoviec, vpravo v zeleni, pre spoločnosť MK – INTERIER,
s.r.o. Jesenského 352, Spišská Stará Ves, IČO 36 491 039, je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o predĺženie prenájmu pre dlhodobého nájomcu,
ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti
b) s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu časti pozemkov pod umiestnenými informačno - navigačnými
zariadeniami na samostatných konštrukciách na pozemku p. č. KN-E 687/2, orná pôda,
k.ú. Kežmarok, lokalita: ul. Toporcerová, pri Bille v Kežmarku v zeleni, v smere jazdy
Poprad - Stará Ľubovňa o rozmere 2 x 1 m a na pozemku p. č. KN-E 5219/1, tr.tr.pl.,
k.ú. Kežmarok, v lokalite: ul. Huncovská pred vjazdom do Kežmarku, čitateľná od
Huncoviec, vpravo v zeleni, o rozmere 2,4 x 5 m, pre spoločnosť MK – INTERIER,
s.r.o. Jesenského 352, Spišská Stará Ves, IČO 36 491 039, na dobu neurčitú, za cenu
331,93 € /rok/2 ks.
Prijaté uznesenie dostalo č. 345/2011.

41. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov pod informačno-navigačnými
zariadeniami – Ing. Pavol Anderko – ANKO, Prešov, Úzka 1107/1
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) r o z h o d u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu časti pozemkov pod umiestnenými
veľkoplošnými reklamnými panelmi na samostatných konštrukciách – billboardami,
ktoré sa nachádzajú v lokalitách : dva billboardy na časti pozemku - p.č. KN-C
2660/1, ost. plocha, k. ú. Kežmarok – zelený pás - pri oplotení, okolo futbalovej plochy
v areáli futbalového štadióna ŠK Kežmarok 1907, a jeden billboard na časti pozemku
p. č. KN-C 84/1 zast.pl. a nádvorie, na parkovisku oproti Hotelovej akadémii
v Kežmarku, pre žiadateľa Ing. Pavla Anderko – ANKO, Úzka 1,080 05 Prešov, IČO 30
606 225, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o predĺženie
prenájmu pre dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti
b) s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu časti pozemkov pod umiestnenými veľkoplošnými reklamnými
panelmi na samostatných konštrukciách – billboardami, ktoré sa
nachádzajú
v lokalitách : dva billboardy na časti pozemku - p.č. KN-C 2660/1, ost. plocha, k. ú.
Kežmarok – zelený pás - pri oplotení, okolo futbalovej plochy v areáli futbalového
štadióna ŠK Kežmarok 1907, a jeden billboard na časti pozemku p. č. KN-C 84/1 zast.pl.
a nádvorie na parkovisku oproti Hotelovej akadémii v Kežmarku, pre žiadateľa
Ing. Pavla Anderko – ANKO, Úzka 1,080 05 Prešov, IČO 30 606 225, na dobu neurčitú,
za cenu 248,95 €/ks/rok, t.j. 746,85 € /3 ks/rok.
Prijaté uznesenie dostalo č. 346/2011.

42. Návrh na prenájom Hokejbalového ihriska pre Mládežnícky hokejbalový klub
Centra talentovanej mládeže, Petržalská 10, Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, že prenájom nehnuteľného majetku - Hokejbalového
ihriska v Kežmarku na pozemku KN-C 1036/1 pre Mládežnícky Hokejbalový klub
Centra Talentovanej mládeže Petržalská 10, Kežmarok, IČO 42231868 je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že svojím členom zabezpečuje pravidelné odborné
tréningové procesy, účasť na súťažiach, regionálnych ligách U16, U19, účasť v najvyššej
celoslovenskej súťaží, v extralige U14 a U16, každoročnú účasť na Majstrovstvách
Slovenska vo všetkých vekových kategóriách detí a mládeže
b) schvaľuje
bezplatný prenájom nehnuteľného majetku stavby - Hokejbalové ihrisko Kežmarok na
pozemku KN-C 1036/1, k.ú. Kežmarok pre Mládežnícky hokejbalový klub Centra
talentovanej mládeže, so sídlom Petržalská 10, 060 01 Kežmarok, IČO: 42231868, na
dobu neurčitú, s výnimkou dopoludňajších hodín počas riadneho školského vyučovania,

pondelok -piatok od 8.00 hod. - 14.00 hod., kedy ihrisko využíva ZŠ Dr. Daniela Fischera
pre účely telesnej výchovy a ďalších športových aktivít usporiadaných školou
Prijaté uznesenie dostalo č. 347/2011.

43. Návrh na zverenie nehnuteľnosti – objektu CVČ do správy organizácii CVČ
v Kežmarku
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zverenie nehnuteľného majetku objektu
Centra voľného času a to :
- Garáž č.1 a Garáž č.2
- prevádzková budova „ Centrum voľného času“ súp. číslo 1490
- ploty v celkovej hodnote
- vonkajšie úpravy
do správy rozpočtovej organizácie mesta Kežmarok, Centrum voľného času so sídlom
Gen. Štefánika 47, 060 01 Kežmarok, IČO 37938096.
Prijaté uznesenie dostalo č. 348/2011.
44. Návrh na prenájom časti pozemkov – AGENCE CESTER s.r.o, Střelecká 907,
Hradec Králové
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, že výpožička časti pozemkov KN- C 3215 a KN-C 623, k.ú.
Kežmarok na dobu 3-och rokov pre spoločnosť AGENCE CESTER s.r.o., Střelecká 907,
500 02 Hradec Králové, IČO: 26001951 je prípadom hodným osobitného zreteľa
z dôvodu, že na uvedených častiach pozemkov budú osadené 2ks informačných tabúľ
pre umiestnenie orientačných máp mesta Kežmarok s textom o histórii mesta
a fotografie významných budov, z dôvodu zabezpečenia lepšej informovanosti
obyvateľov a návštevníkov mesta Kežmarok
.
b) schvaľuje
výpožičku časti pozemkov KN-C 3215 a KN-C 623, k.ú. Kežmarok, každý o rozmere
0,30 x 1,5m, pre spoločnosť AGENCE CESTER s.r.o., Střelecká 907, 500 02 Hradec
Králové, IČO: 26001951, na dobu 3roky.
Prijaté uznesenie dostalo č. 349/2011.

45. Návrh na zmenu podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytov č. 27 a
č. 31 na ul. Lanškrounská 22 v Kežmarku
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje súťažné podmienky obchodnej verejnej
súťaže na odpredaj bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok a to:
bytu č.27
s príslušenstvom na ul. Lanškrounská 1606/22, Kežmarok, vrátane spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu vo výške 7348/227386 a bytu č.31
s príslušenstvom na ul. Lanškrounská 1606/22, Kežmarok, vrátane spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu vo výške 7007/227386, podľa
predloženého návrhu.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomní: Hencel, Baráthová
Prijaté uznesenie dostalo č. 350/2011.

46. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mgr. Švirloch
- požiadal o vysvetlenie § 16, písm. f
- poukázal na to, že prijatím týchto zásad sa spoplatní využívanie aj futbalového miniihriska,
antukového ihriska, ktoré sú sprístupnené aj pre verejnosť
Ing. Perignáthová
- vysvetlila, že tento návrh je návrh riaditeľov škôl, spoplatnené bude využívanie školského
majetku

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Kežmarok podľa predloženého návrhu.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta
Kežmarok č. 5/1996 o zásadách prenájmu nebytových priestorov a pozemkov vo
vlastníctve mesta Kežmarok a všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/1996 o zásadách prenájmu
nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok

hlasovanie za predložené návrhy uznesení
za: 10, proti: 0, zdržal sa: 3
za: Figlár, Holopová, Levická, Nevlazla, Novotný, Saturyová, Šišková, Švedlár, Zubal,
Víznerová
zdržal sa: Kredátus, Švirloch, Rochová
neprítomní: Hencel, Baráthová
Prijaté uznesenia dostali č. 351/2011, č. 352/2011.
47. Návrh na schválenie člena dozornej rady spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.,
so sídlom Vysoké Tatry, Kežmarské Žľaby
Ing. Figlár
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Ing. Juraja Kulika, nar., r. č., trvale
bytom Slovenská republika Kežmarok, , za člena dozornej rady obchodnej spoločnosti
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., so sídlom Vysoké Tatry, Kežmarské Žľaby 12019.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomní: Hencel, Baráthová
Prijaté uznesenie dostalo č. 353/2011.

48. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva a podmienok obchodnej verejnej
súťaže na odpredaj bytu č. 29 na ul. Lučenská 89, Veľký Krtíš

Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje
1. Prevod vlastníctva bytu č. 29 v dome Lučenská 836/89 Veľký Krtíš, vrátane
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
a spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-C 1519 na základe obchodnej verejnej
súťaže.
2. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytov vo vlastníctve
mesta Kežmarok a to : bytu č. 29 s príslušenstvom na ul. Lučenská 836/89 Veľký Krtíš,
vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu vo výške
57/4346 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc.č. KN-C 1519, k.ú. Veľký Krtíš vo
výške 10/710, podľa predloženého návrhu.

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomní: Hencel, Baráthová
Prijaté uznesenie dostalo č. 354/2011.

49. Návrh na finančné vyrovnanie za objekt Skladovacej haly pre separovaný zber
v areáli Technických služieb, s.r.o., Kežmarok

Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje finančné vyrovnanie vo výške 79 687,98
EUR v prospech Technických služieb, s.r.o. Kežmarok za objekt Skladovacia hala pre
separovaný zber, čs.2494 na pozemku KN-C 2229/12, k.ú. Kežmarok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomní: Hencel, Baráthová
Prijaté uznesenie dostalo č. 355/2011.

50. Rôzne
Návrh na úpravu zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov MsR, predsedov a členov
komisií MsZ mesta Kežmarok
p. prednosta
- informoval o predloženom návrhu
p. primátor
- navrhol polročný termín výplaty odmien
hlasovanie za návrh p. primátora
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová

neprítomní: Hencel, Baráthová

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje úpravu Zásad odmeňovania poslancov
MsZ, členov MsR, predsedov a členov komisií MsZ mesta Kežmarok v bode 8
nasledovne:
„ 8 Termín výplaty odmien podľa bodu 3 písm. a), b) a c) je polročný, vo výplatnom
termíne za mesiace: jún (t.j. 10.07.) a november (t.j. 10.12.) a podľa bodu 3 písm. d)
a bodu 4 vo výplatnom termíne za mesiac november (t.j. 10. 12.).“
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch, Zubal, Víznerová
neprítomní: Hencel, Baráthová
Prijaté uznesenie dostalo č. 356/2011.

51. Interpelácie
Bc. Saturyová
- požiadala o vysvetlenie postupu v prípade, že uznesenie č. 231/2010, ktoré je v plnení,
nebude v termíne splnené
Ing. Gnojčáková
- vysvetlila, že ak nebude uznesenie č. 231/2010 v termíne splnené, príslušné odd. MsÚ podá
návrh na zrušenie uznesenia
MUDr. Novotný
- poukázal na to, že je potrebné sprehľadniť zoznam firiem v meste Kežmarok
p. primátor
- informoval o tom, že spoločnosť Aspel a Hengstler plánuje vytvoriť nové pracovné miesta
- informoval o plánovanom otvorení ruskej spoločnosti na výrobu liekov koncom
budúceho roka, kde vzniknú ďalšie pracovné miesta
Ing. Levická
- informovala o uskutočnení prezentácie na ÚPSV, o miere nezamestnanosti v okrese
Kežmarok, ktorá je 30 %, o riešení prípadu p. Budzáka, ktorý bol na svoju vlastnú žiadosť
prepustený zo Zariadenia pre seniorov, o spolupráci s charitou pri výdaji teplého jedla pre
bezdomovcov a rodiny na hranici minima
p. primátor
- vysvetlil situáciu ohľadom p. Budzáka a ohľadom poskytovania teplej stravy pre
bezdomovcov
52. Záver

Na záver rokovania poďakoval p. primátor mesta prítomným za účasť, za prácu vykonanú
počas roka 2011. Oznámil prítomným, že v mesiaci január – február bude zvolané
mimoriadne zasadnutie MsZ, kde sa bude riešiť otázka káblovej televízie, otázka objektu
kasárni. Poprial prítomným pokojne prežitie vianočných sviatkov a pozval ich na čašu vína.

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
prednosta úradu

Overovatelia zápisnice:

Bc. Adriana Saturyová

p. Milan Nevlazla

Zapísala: Zuzana Purschová

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15. 12. 2011

