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Mesto Kežmarok
hlavný kontrolór mesta
Hlavné námestie 1
K e ž m a r o k

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

v Kežmarku  k 13.12.2012

     Z roku  2009 zostali na plnenie v roku 2012 3 uznesenia.
Stav k 13.12.2012 :
- v priebežnom plnení sú evidované 3 uznesenia : 
uznesenia . : 
23, 174, 175.

     Z roku 2010 zostalo na plnenie v roku 2012 6 uznesení.
Stav k 13.12.2012 :
- v priebežnom plnení je evidovaných 5 uznesení :
uznesenia .:
80, 83, 200, 247, 257.

     Z roku 2011 zostalo na plnenie v roku 2012 47 uznesení.
Stav k 13.12.2012 :
- v priebežnom plnení je evidovaných 8 uznesení :
uznesenia . :
4, 176, 178, 179, 209, 278, 281, 348.

V roku 2012, k 13.12.2012, bolo Mestským zastupite stvom prijatých 240
uznesení.
Stav k 13.12.2012 :
- v priebežnom plnení je evidovaných 13 uznesení :
uznesenia . :
10, 95, 140, 158, 162, 174, 209, 213, 214, 221, 222, 237, 240.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupite stvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu

plnenia uznesení prijatých Mestským zastupite stvom k 13.12.2012, za
kontrolované obdobie roka 2012 a predchádzajúce obdobia.

Kežmarok 3.12.2012
Ing. Gnoj áková udmila
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Mesto Kežmarok
hlavný kontrolór mesta
Hlavné námestie 1
K e ž m a r o k

I N F O R M Á C I A
o výsledku následnej finan nej kontroly vykonanej v priebehu II. polroka 2012.

     V náväznosti na §18 f) ods. 1d) úplného znenia zákona Slovenskej národnej rady
. 369/1990 Zb. zákonom 479/2010 Z. z. a uznesenie mestského zastupite stva .

93/2012, s cie om preverenia splnenia povinnosti kontrolovaného subjektu v zmysle
§ 22 ods. 3 zákona 502/2001 Z. z. o finan nej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predkladám
týmto, mestskému zastupite stvu informáciu o výsledku následnej finan nej kontroly
zostavenia ú tovnej závierky v obchodnej spolo nosti Spravbytherm, s. r. o.
Kežmarok, Po ná 2 Kežmarok.
     Následná finan ná kontrola zostavenia ú tovnej závierky v obchodnej spolo nosti
Spravbytherm, s. r. o. Kežmarok, Po ná 2 Kežmarok – poverenie . 13/20012,
vykonaná v priebehu mesiaca október 2012, za kontrolované obdobie roka 2011,
bola ukon ená záznamom o výsledku následnej finan nej kontroly . 8/2012.

     Zistenie skutkového stavu dodržiavania a uplat ovania zákona . 513/1991 Z. z. –
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pri zostavení ú tovnej závierky a
dodržiavania a uplat ovania zákona .431/2002 Z. z. o ú tovníctve v znení
neskorších predpisov  pri zostavení ú tovnej závierky tvoril základný cie kontroly.

Kontrola sa zamerala na :
- informácie o kontrolovanom subjekte, právnu úpravu kontrolovanej oblasti a jej

uplat ovanie v podmienkach kontrolovaného subjektu,
- zostavenie, schválenie  a zverejnenie ú tovnej závierky k 31.12.2011,
- overenie ú tovnej závierky audítorom,
- obsah ú tovnej závierky - všeobecné náležitosti ú tovnej závierky, zákonné

sú asti ú tovnej závierky, výro nú správu,
- kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri inventarizácii

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
- hospodárenie spolo nosti - bilanciu poh adávok, bilanciu záväzkov, vlastné imanie
   spolo nosti, analýzu erpania nákladov a plnenia výnosov spolo nosti.

     Vzh adom na dlhodobejšie vykazovanie tvorby mierneho zisku, zodpovedné
plnenie všetkých svojich záväzkov a povinností, možno skonštatova dostato ne
dobrý potenciál pre alší podnikate ský rast a skvalit ovanie innosti kontrolovaného
subjektu.

Kontrolný orgán po vykonaní následnej finan nej kontroly konštatuje :
- dodržiavanie zákona . 513/1991 Z. z.. v znení neskorších predpisov -

Obchodný zákonník v obchodnej spolo nosti SPRAVBYTHERM, s.r.o. Kežmarok;
- ú tovná závierka  v kontrolovanom subjekte bola zostavená v súlade so

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi kontrolovanú oblas ,



- dodržiavanie zákona . 431/2002 Z. z. o ú tovníctve v znení neskorších
predpisov  pri zostavení ú tovnej závierky k 31.12.2011,

- neboli zistené žiadne porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

     Na základe uvádzaných skuto ností bolo skonštatované, že v kontrolovanej
oblasti, za kontrolované obdobie, pod a programu kontroly, nebolo zistené
závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov,
preto bol vypracovaný záznam o výsledku  následnej finan nej kontroly . 8/2012.

Návrh na uznesenie :
     Mestské zastupite stvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej finan nej kontroly zostavenia ú tovnej závierky v obchodnej
spolo nosti Spravbytherm, s. r. o. Kežmarok, Po ná 1 Kežmarok – záznam .
8/2012, za kontrolované obdobie roka 2011.

Kežmarok 30.11.2012
Ing. Gnoj áková udmila
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N á v r h
plánu kontrolnej innosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok

pre obdobie  I.  p o l r o k a 2 0 1 3

     V náväznosti na úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady . 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení zákonom . 479/2010 Z. z. a v súlade s plnením úloh hlavného
kontrolóra v zmysle §18 f) ods. 1b) p r e d k l a d á m týmto, okrem priebežne
plnených kontrolných úloh v I. polroku 2013, p l á n menovitých kontrolných tém
nasledovne :

- Správa o kontrolnej innosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012,

- Kontrola úplnosti, správnosti a preukázate nosti hospodárenia s finan nými
prostriedkami pridelenými na innos základnej umeleckej školy a jej majetku, za
kontrolované obdobie roka 2012 na :

Ø Základnej umeleckej škole, Petržalská 21 Kežmarok,

Ø Základnej umeleckej škole A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok

- Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a dodržiavania rozpo tovej
klasifikácie v rámci bežných a kapitálových výdavkov, na Správe telovýchovných
zariadení mesta Kežmarok, Trhovište 4 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka
2012,

- Kontrola zabezpe ovania pokladni ných operácií mesta v mene Eur a ostatných
zahrani ných menách, na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok, za
kontrolované obdobie II. polroka 2012,

- Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou
finan nou kontrolou v roku 2012,

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k závere nému ú tu mesta Kežmarok za
rok 2012.

     Cie om výkonu kontrolnej innosti prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií
je zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov,
hospodárnos , efektívnos a ú innos pri nakladaní s verejnými finan nými
prostriedkami a majetkom mesta prostredníctvom mestského úradu a organizáciami
zriadenými Mestom

Kontrolné akcie budú zabezpe ované na základe osobitného, zákonom ur eného
poverenia hlavného kontrolóra mesta, ktoré ur uje aj alšie podmienky ich
vykonania.

Návrh plánu kontrolnej innosti hlavného kontrolóra mesta pre obdobie I. polroka
2012 bol, v zmysle zákona 369/90 Zb., §18 f ods. 1b), vyvesený na pripomienkovanie
ob anom mesta d a 26.11. 2012.



Návrh na uznesenie:
     Mestské zastupite stvo v Kežmarku schva uje návrh plánu kontrolnej

innosti hlavného kontrolóra mesta pre obdobie I. polroka 2013.

Kežmarok 30.11.2012
Ing. Gnoj áková udmila - hlavný kontrolór mesta
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M E S T O K E Ž M A R O K

Dôvodová správa

Z dôvodu novelizácie zákona . 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo potrebné pristúpi  k zmene VZN . 8/2009
o miestnych daniach. Vzh adom na ve ký rozsah zmien, ktoré majú vplyv hlavne na formálnu stránku
tohto VZN, je navrhnuté úplne nové VZN, ktoré zruší pôvodné.

o sa týka obsahovej stránky, da ové sadzby ostávajú na minuloro nej úrovni, zmena je však
navrhnutá pri dani za psa – da ové sadzby pre rodinné domy mimo MPR, ktoré boli rozdelené do
dvoch skupín (sadzby 7,50 eur a 15 eur) sa zlú ia do jednej sadzby vo výške 11 eur.

Stanovisko komisie financií, správy majetku a LH:

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporú a
Mestskému zastupite stvu v Kežmarku schváli Všeobecne záväzné nariadenie . 2/2012
o miestnych daniach pod a predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo v Kežmarku schva uje Všeobecne záväzné nariadenie .
2/2012 o miestnych daniach pod a predloženého návrhu.



Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie . 2/2012
o miestnych daniach

Mestské zastupite stvo v Kežmarku, na základe samostatnej pôsobnosti pod a lánku 68 Ústavy
Slovenskej republiky, pod a § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona .
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a splnomoc ujúcich ustanovení1/ zákona
. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení ( alej len
„VZN“):

Prvá as
Všeobecné ustanovenia

l. 1
Úvodné ustanovenie

(1) Toto VZN ustanovuje na území mesta Kežmarok niektoré náležitosti miestnych daní v rozsahu
splnomoc ovacích ustanovení1/ zákona . 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ( alej
len zákon).

(2) Základné náležitosti o miestnych daniach ustanovuje zákon.

l. 2
Druhy miestnych daní

Mesto Kežmarok ( alej len „správca dane“) zavádza s ú innos ou od 1. januára 2013 tieto miestne
dane:
a) da z nehnute ností (Druhá as ),
b) da za psa (Tretia as ),
c) da za užívanie verejného priestranstva (Štvrtá as ),
d) da za ubytovanie (Piata as ).

Druhá as
Da  z nehnute ností

l. 3.
Da  z nehnute ností

Da  z nehnute ností zah a:
a) da  z pozemkov,
b) da zo stavieb,
c) da  z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome ( alej len „da  z bytov“).

1/ § 17 ods.2, § 29, § 36 a § 43 zák. . 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov



l. 4
Hodnoty pozemkov

(1) Hodnota ornej pôdy, chme níc, viníc a ovocných sadov je 0,1878 eura/m2.
(2) Hodnota trvalých trávnych porastov je 0,0338 eura/m2.
(3) Hodnota záhrad je 4,64 eura/m2.
(4) Hodnota zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch je 4,64 eura/m2.
(5) Hodnota lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníkov s chovom rýb a ostatných

hospodársky využívaných vodných plôch je 0,1878 eura/m2, pokia da ovník nepreukáže
znaleckým posudkom inú hodnotu pod a platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty.

(6) Hodnota stavebných pozemkov je 46,47 eura/m2.

l. 5
Sadzba dane z pozemkov

Správca dane ur uje ro nú sadzbu dane z pozemkov pre všetky skupiny pozemkov vo výške
0,40 %.

l. 6
Sadzba dane zo stavieb

(1) Správca dane ur uje ro nú sadzbu dane zo stavieb za každý aj za atý m2 zastavanej plochy takto:
a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na 0,19

eura,
b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
administratívu na 0,19 eura,

c) za stavby rekrea ných a záhradných chát a dom ekov na individuálnu rekreáciu na 0,52 eura,
d) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby ur ené alebo

používané na tieto ú ely, postavené mimo bytových domov na 0,70 eura,
e) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 1,28
eura,

f) za stavby na ostatné podnikanie  a na zárobkovú innos , skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a so zárobkovou innos ou na 2,36 eura,

g) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) na 0,70 eura.

(2) Správca dane ur uje pri viacpodlažných stavbách za každé alšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia príplatok za podlažie takto:
a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na 0,07

eura,
b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
administratívu na 0,07 eura,

c) za stavby rekrea ných a záhradných chát a dom ekov na individuálnu rekreáciu na 0,08 eura,
d) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby ur ené alebo

používané na tieto ú ely, postavené mimo bytových domov na 0,07 eura,
e) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,08
eura,

f) za stavby na ostatné podnikanie  a na zárobkovú innos , skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a so zárobkovou innos ou na 0,10 eura,

g) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) na 0,08 eura.



l. 7
Sadzba dane z bytov

Správca dane ur uje ro nú sadzbu dane z bytov za každý aj za atý m2 podlahovej plochy bytu a
nebytového priestoru takto:

0,17 eura za byty,
0,60 eura za nebytové priestory využívané na podnikanie,
0,55 eura za nebytové priestory využívané na inú innos .

l. 8
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnute ností

(1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
b) mo iare, plochy slatín a slancov, rašeliniska, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej

ochrany vodných zdrojov I. a II. stup a,
c) asti pozemkov, na ktorých sú zriadené mera ské zna ky, signály zariadenia bodov,

geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, st py telekomunika ného vedenia
a televízne prevádza e, nadzemné asti zariadení na rozvod vykurovacích plynov, pásy
pozemkov v lesov vy lenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,

d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
e) pozemky v národných parkoch a chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných

pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým pásmom ochrany,
f) pozemky funk né spojené so stavbami slúžiacimi verejnej hromadnej preprave osôb,
g) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného za atia výchovnej

ažby ( prvej prebierky),
h) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzh adom na rokliny, výmole, vysoké

medze s kroviskami alebo kamením.

(2) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane zo stavieb stavby slúžiace zdravotníckym
zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu ob anov so zmenenou
pracovnou schopnos ou, stavby užívané na ú ely sociálnej pomoci, múzeá, galérie, knižnice,
divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.

(3) Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a bytov takto:
a) 50% zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve ob anov s ažkým zdravotným postihnutím,

alebo držite ov preukazu ob ana s ažkým zdravotným postihnutím ( alej len „Z P“), alebo
držite ov preukazu ob ana s ažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu ( alej len
„Z P/S“), ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

b) 50% z garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve
Z P alebo Z P/S, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu, pri om za
doklad potvrdzujúci používanie na ich dopravu považuje správca dane aj technický preukaz
vozidla znejúci na Z P, resp. Z P/S a vodi ský preukaz Z P, resp. sprievodcu Z P/S,

c) 50 % zo stavieb alebo bytov vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú
založené alebo zriadené na podnikanie,

d) 30 % zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve ob anov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia
na ich bývanie.

(4) Doklady potvrdzujúce ažké zdravotné postihnutie na uplatnenie zníženia dane pod a ods. (3)
predloží ob an do konca januára zda ovacieho obdobia pod a stavu k 1.1. zda ovacieho obdobia.



Tretia as
Da za psa

l. 9
Sadzba dane za psa

Správca dane ur uje ro nú sadzbu dane za psa takto:

a) za psa v bytových domoch na všetkých uliciach v meste Kežmarok a v rodinných domoch na
uliciach: Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Hradné námestie, Kostolné námestie,
Hviezdoslavova, Starý trh, Baštová, Nová, Fra a Krá a 25 eur,

b) za psa v rodinných domoch na uliciach neuvedených pod písm. a) 11 eur,
c) za psa v budovách a objektoch na podnikanie na území mesta Kežmarok 19 eur.

l. 10
Oslobodenie od dane a zníženie dane za psa

(1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa u nasledovných da ovníkov:
a) dôchodcu s príjmom nižším ako životné minimum a osamelého dôchodcu nad 70 rokov,

oslobodenie sa vz ahuje iba na jedného psa,
b) vlastníka alebo držite a psa, ktorý je držite om preukazu Z P,
c) vlastníka alebo držite a psa ozbrojených zložiek,
d) vlastníka alebo držite a záchranárskeho psa,
e) vlastníka alebo držite a psa, ak si ho osvojil z útulku umiestneného na území mesta Kežmarok,

oslobodenie sa vz ahuje iba na dobu jedného roka od osvojenia,
f) vlastníka alebo držite a psa, ktorému bola vykonaná sterilizácia, resp. kastrácia, oslobodenie sa

vz ahuje iba na dobu jedného roka od vykonania sterilizácie, resp. kastrácie,
g) vlastníka alebo držite a psa, ktorý patrí medzi 10-tich psov evidovaných v miestnej organizácii

Kynologického zväzu, ktorí dosahujú najlepšie výsledky na domácich a medzinárodných
sú ažiach a výstavách. Predseda Kynologickej organizácie každoro ne do 15. januára písomne
predloží aktuálny zoznam horeuvedených vlastníkov alebo držite ov psov s hodnovernými
listinnými podkladmi a dokladmi, oslobodenie sa vz ahuje iba na dobu aktuálneho roka,

(2) Správca dane ustanovuje zníženie dane za psa vlastníkovi alebo držite ovi psa vo výške 50 percent
ro nej dane na dobu 1 roka za psa, ktorý bude trvalo ozna ený ( ipovaný), za ú elom trvalej
registrácie psa.

(3) Oslobodenia a zníženia dane uvedené v odsekoch (1) a (2) platia len pre tých majite ov a držite ov
psov, ktorí majú k dátumu žiadosti o oslobodenie alebo zníženie dane uhradené všetky záväzky
vo i mestu. Nárok na oslobodenie alebo zníženie dane si majite  alebo držite psa uplatní do 30 dní
od vzniku nároku predložením príslušného dokladu správcovi dane.



Štvrtá as
Da za užívanie verejného priestranstva

l. 11
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva

Správca dane ur uje sadzbu dane za každý aj za atý m2 osobitne využívaného priestranstva
a každý aj za atý de takto:

a) letné reštaurácie, cukrárne (stolovanie vonku) 0,033 eura
b) propagácia tovaru jeho vyložením na verejnom priestranstve 0,04 eura
c) prenosné reklamné tabule (púta e) 0,06 eura
d) zariadenie cirkusov, lunaparkov a podobne 0,04 eura
e) hudobná produkcia, reklamné, propaga né a iné atrakcie 0,40 eura
f) oprava dáždnikov, brúsenie nožov 0,60 eura
g) istenie peria 0,60 eura
h) pouli ný predaj zmrzliny 0,60 eura
i) jednorázový predaj z áut na prenosných pultoch (pult+auto)

v mestskej pamiatkovej rezervácii ( alej len „MPR“) 4,00 eurá
mimo MPR 2,00 eurá

j) jednorázový predaj z prenosných stánkov a pultov
v MPR 2,00 eurá
mimo MPR 1,00 euro

k) zariadenia stavenísk a skládky
v MPR 0,20 eura
mimo MPR 0,08 eura

l) postavenie lešenia v MPR pre opravy fasád po uplynutí lehoty
stanovenej mestom 0,20 eura

m) trvalé parkovanie vozidla mimo plateného parkoviska
- osobné auto 0,33 eura
- obytný príves a dodávkové auto 0,33 eura
- nákladné auto 0,33 eura
- autobus 0,33 eura
- nákladné auto s prívesom a návesom 0,33 eura

n) ostatná neuvedená a iná innos  na verejnom priestranstve 0,15 eura

l. 12
Náležitosti oznamovacej povinnosti

V oznámení zámeru osobitného užívania verejného priestranstva da ovník uvedie:
a) základné údaje o osobe:

- fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
- právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifika né íslo,

b) údaje rozhodujúce na ur enie dane - ú el, miesto, obdobie a ve kos záberu užívania verejného
priestranstva.

l. 13
Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva

Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva pre
da ovníkov, ktorí užívajú verejné priestranstvo na:

a) akcie, z ktorých je vý ažok v celom rozsahu ur ený na charitatívne alebo verejno-prospešné
ú ely,

b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného,
c) akcie, na ktorých sa finan ne alebo organiza ne podie a mesto,
d) postavenie lešenia v MPR za ú elom opravy fasády po as lehoty stanovenej mestom.



Piata as
Da za ubytovanie

l. 14
Sadzba dane za ubytovanie

Správca dane ur uje sadzbu dane za ubytovanie vo výške 0,80 eura na osobu a prenocovanie.

l. 15
Spôsob vyberania dane za ubytovanie

(1) Platite  dane je povinný registrova sa u správcu dane do 15 dní od za atia innosti.
(2) Ak dôjde k zmenám v da ovej povinnosti alebo táto povinnos zanikne, je platite dane povinný

nové skuto nosti oznámi správcovi dane do 30 dní odo d a ich vzniku.
(3) Platite dane je povinný vybratú da odvádza správcovi dane do 15 dní nasledujúceho mesiaca

bez vyrubenia so sú asným predložením hlásenia o po te prechodne ubytovaných fyzických osôb.
(4) Platite dane je povinný vies knihu ubytovaných hostí za sledované obdobie ako dôkaz evidencie

pre ú ely dane, ktorú na vyzvanie predloží správcovi dane na kontrolu.

l. 13
Oslobodenie od dane a zníženie dane za ubytovanie

(1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za ubytovanie pre týchto da ovníkov:
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držite preukazu Z P/S (zdravotne ažko postihnutý so

sprievodcom) a jeho sprievodca,
b) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu, jeho manželka, manžel, príbuzní v priamom rade,

súrodenec a manžel (manželka) týchto osôb a ich deti, pri prechodnom ubytovaní v tomto
objekte,

c) osoba do 18 rokov veku,
d) študenti do 25 rokov veku, ktorí sa sústavne pripravujú na povolanie a sú ubytovaní

v študentských domovoch.
(2) Správca dane ustanovuje zníženie dane za ubytovanie pre da ovníkov ubytovaných v ubytovni

alebo na súkromí vo výške 50%.

Šiesta as
Spolo né a závere né ustanovenia

l. 14
Spolo né ustanovenia

(1) Správca dane ustanovuje, že da  v úhrne do sumy 3 eur nebude vyrubova .

(2) Ak ro ná da z nehnute ností a da za psa vyrubená fyzickej osobe presahuje 20 eur a právnickej
osobe 200 eur, správca dane ur í platenie dane z nehnute ností a dane za psa v dvoch splátkach.
Prvá splátka vo výške 50% z výšky dane je splatná do 15 dní odo d a nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia a druhá splátka vo výške 50% z výšky dane je splatná do 31. októbra bežného
zda ovacieho obdobia.

l. 15
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa VZN . 8/2009 o miestnych daniach.



l. 16
Závere né ustanovenie

Toto VZN schválilo Mestské zastupite stvo v Kežmarku d a 13.12.2012 uznesením . .../2012.

l. 16
Ú innos

Toto VZN nadobúda ú innos  d om 1. januára 2013.

Ing. Igor Šajtlava Ing. Ladislav Faix
primátor mesta prednosta MsÚ

Návrh vyvesený d a: 28.11. 2012 VZN vyhlásené d a: .................

Návrh zvesený d a: .................... VZN zvesené d a: ...................
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M E S T O K E Ž M A R O K

Dôvodová správa

Z dôvodu novelizácie zákona . 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo potrebné pristúpi  k zmene VZN . 9/2009
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vzh adom na ve ký rozsah
zmien, ktoré majú vplyv hlavne na formálnu stránku tohto VZN, je navrhnuté úplne nové VZN, ktoré
zruší pôvodné.

o sa týka obsahovej stránky, výška ro ného poplatku ostáva pre ob anov rovnaká. Výška
poplatkov pre podnikate ov, ktorá bola rozdelená do troch skupín pod a ve kosti zbernej nádoby, sa
zlú i do jednej skupiny (použitá bola pôvodne stredná sadzba poplatku 0,018 eura za jeden liter
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov).

Stanovisko komisie financií, správy majetku a LH:

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporú a
Mestskému zastupite stvu v Kežmarku schváli Všeobecne záväzné nariadenie . 3/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pod a predloženého
návrhu.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo v Kežmarku schva uje Všeobecne záväzné nariadenie .
3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pod a
predloženého návrhu.



Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie . 3/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mestské zastupite stvo v Kežmarku, na základe samostatnej pôsobnosti pod a lánku 68 Ústavy
Slovenskej republiky, pod a § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona .
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 83 zákona . 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení ( alej len „VZN“):

l. 1
Úvodné ustanovenie

Toto VZN ustanovuje v meste Kežmarok ( alej len „mesto) sadzby miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( alej len „poplatok“), hodnotu koeficientu, pri
množstvovom zbere spôsob, formu a miesto na zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej asti, podklady, ktoré má poplatník preukáza pri vrátení poplatku
alebo jeho pomernej asti pod a § 82 ods. 1 zákona . 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov ( alej len „zákon“) alebo pri znížení alebo odpustení poplatku pod a § 82 ods. 2
zákona.

l. 2
Množstvový zber

V meste je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby podnikate ov.

l. 3
Sadzby poplatku

(1) Mesto Kežmarok ( alej len „mesto“) ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere na
0,018 eura za jeden liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

(2) Mesto ustanovuje sadzbu poplatku pre poplatníkov, ktorí nemajú zavedený množstvový zber, na
0,0547 eura za osobu a kalendárny de .

l. 4
Splatnos poplatku

Ak ro ný poplatok vyrubený fyzickej osobe presahuje 20 eur a právnickej osobe 200 eur, mesto
v rozhodnutí ur í platenie poplatku v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 50% z výšky
poplatku je splatná do 15 dní odo d a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka vo
výške 50% z výšky poplatku je splatná do 31. októbra bežného zda ovacieho obdobia.

l. 5
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere

(1) Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber, platia poplatok na základe rozhodnutia
mesta. Poplatok je splatný do 15 dní odo d a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(2) Poplatok je možné uhradi týmito spôsobmi:
a) bezhotovostným prevodom na ú et mesta alebo
b) v hotovosti do pokladne mesta alebo vkladom na ú et mesta alebo
c) poštovým pe ažným poukazom na ú et mesta.



l. 6
Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej asti

(1) Mesto vráti do 30 dní od prijatia žiadosti poplatok alebo jeho pomernú as poplatníkovi,
ktorému zanikla povinnos plati poplatok v priebehu zda ovacieho obdobia za podmienky, že
poplatník nie je dlžníkom mesta.

(2) Mesto vráti poplatok pod a bodu (1) len v prípade, ak suma vrátenia prevýši 3 eurá, nižšiu sumu
mesto nevracia.

l. 7
Odpustenie poplatku

Mesto odpustí poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníka a preukázaní podkladov, že viac
ako 90 dní v zda ovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta. Mesto
požaduje nasledovné druhy podkladov:
a) pri zdržiavaní sa v zahrani í je podkladom aktuálne potvrdenie zahrani ného zamestnávate a

na príslušný kalendárny rok alebo štátneho orgánu v mieste pobytu v zahrani í, prípadne
overené estné prehlásenie z miesta pobytu v zahrani í, poplatník doloží aj preklad do
slovenského jazyka, ktorý nemusí by  autorizovaný,

b) pri štúdiu na zahrani nej škole je podkladom potvrdenie o návšteve školy, ktoré bolo platné
k 1.1. zda ovacieho obdobia, mesto uzná na základe tohto podkladu 280 dní nezdržiavania sa
na území mesta,

c) pri výkone trestu od atia slobody je podkladom potvrdenie o umiestnení v ústave na výkon
trestu od atia slobody,

d) pri dlhodobom umiestnený v detskom domove alebo v zariadení sociálnych služieb je
podkladom potvrdenie o umiestnení  v detskom domove alebo v zariadení sociálnych služieb,

e) pri dennom štúdiu študentom študujúcim mimo mesta s výnimkou študentov denne
dochádzajúcich je podkladom potvrdenie o návšteve školy, ktoré bolo platné k 1.1.
zda ovacieho obdobia a potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia alebo o prechodnom pobyte
v mieste štúdia, ak je miesto štúdia vzdialené od mesta menej ako 70 km, mesto uzná na
základe tohto podkladu 220 dní nezdržiavania sa na území mesta,

f) pri zdržiavaní sa na inom mieste Slovenskej republiky je podkladom potvrdenie o prechodnom
pobyte v inej obci alebo meste alebo iný doklad, ktorým je možné jednozna ne zdokladova
prechodný pobyt v inej obci; preukazujúci doklad je nutné doplni aj o potvrdenie o platení
poplatku v mieste prechodného pobytu.

g) pri vykonávaní profesionálnej vojenskej služby profesionálnymi vojakmi, ktorí sú ubytovaní
mimo mesta je podkladom potvrdenie o vykonávaní služby mimo mesta a potvrdenie
o ubytovaní mimo mesta, mesto uzná na základe tohto podkladu 280 dní nezdržiavania sa na
území mesta.

l. 8
Postup mesta proti tvrdosti zákona

(1) Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok rozhodnutím zníži alebo odpusti poplatníkovi len v prípade, že nie je
dlžníkom mesta.

(2) Jednotlivé dôvody zníženia poplatku nie je možné uplatni sú asne. Pri viacerých dôvodoch
zníženia poplatku bude poplatníkovi priznané výhodnejšie zníženie.

(3) Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok rozhodnutím odpusti školám po as letných prázdnin, pokia nebudú
požadova  odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.



(4) Mesto môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok rozhodnutím
zníži o 0,0265 eura za osobu a kalendárny de poplatníkovi, ktorý dosiahol k 1.1. zda ovacieho
obdobia vek minimálne 70 rokov.

(5) Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok rozhodnutím zníži v týchto prípadoch:
a) o 0,0265 eura za osobu a kalendárny de poplatníkovi s ažkým zdravotným postihnutím,

podkladom je kópia preukazu Z P alebo Z P/S platného k 1.1. zda ovacieho obdobia,
b) o 0,0273 eura za osobu a kalendárny de poplatníkovi ktorý je štvrtým a alším die a om

žijúcim v spolo nej domácnosti, podkladom je rodný list poplatníka a jeho súrodencov
c) o 0,0365 eura za osobu a kalendárny de poplatníkovi, ktorý sa nachádza minimálne 2

kilometre od miesta, z ktorého môže odvies komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad
mechanizmus.

l. 9
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa VZN . 9/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

l. 10
Závere né ustanovenie

Toto VZN schválilo Mestské zastupite stvo v Kežmarku d a 13.12.2012 uznesením . ..../2012.

l. 11
Ú innos

Toto VZN nadobúda ú innos  d om 1. januára 2013.

Ing. Igor Šajtlava Ing. Ladislav Faix
primátor mesta prednosta MsÚ

Návrh vyvesený d a: 28.11. 2012 VZN vyhlásené d a: .................

Návrh zvesený d a: .................... VZN zvesené d a: ...................
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Dôvodová správa :

V sú asnosti platný Územný plán centrálnej mestskej zóny Kežmarok bol schválený mestským
zastupite stvom  v Kežmarku d a 6.11.2008 uznesením .200/2008. Záväzná as bola vyhlásená
VZN .6/2008 zo d a 6.11.2008.Spracovate om Územného plánu zóny Centrálna mestská zóna
Kežmarok bol Ing.arch. Viktor Malinovský.

 Na základe žiadosti investora Sintra Poprad vydalo Mesto Kežmarok súhlas so za atím
obstarávania zmeny ÚPN CMZ  d a 27.4.2010 pod .j. OÚPŽPSK 1823-002/2010.

Predmetom zmenyÚPN- CMZ Kežmarok je zmena funk ného využitia pozemkov p. . 290,
292/1,292/2,292/3 k.ú. Kežmarok a dostavba objektov.

Návrh zmeny  ÚPN CMZ vypracoval v júni 2012 Ing. arch. Martin Baloga, PhD. ,
autorizovaný architekt .osv. * 1768AA *.

Mesto Kežmarok ako obstarávate Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Kežmarok – Plocha ob ianskej vybavenosti v súlade s § 23 ods.1,2 a 3 zákona . 50/76 Zb. / 
stavebný zákon / v znení neskorších predpisov zvolalo verejné  prerokovanie návrhu  na de
8.8.2012 pozvánkou .j. OÚPŽPSP 3867-003/2012 zo d a 20.7.2012.

 Taktiež oznámilo, že návrh je vyvesený na úradnej tabuli Mesta Kežmarok od 20.7.2012 po
dobu 30 dní, kedy je ho možné pripomienkova  a úradnej tabuli web stránky mesta Kežmarok
www.kezmarok.sk. Návrh bol zvesený d a 20.8.2012.Do podkladov bolo možné nahliadnu na
Mestskom úrade v Kežmarku  , oddelení územného plánovania, životného prostredia a stavebného
poriadku , II. poschodie .dv. 21. V súlade s § 23 ods.1 stavebného zákona  Mesto Kežmarok vyzvalo
fyzické osoby, právnické osoby a ob anov, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili v lehote do 30 dní
odo d a oznámenia a oznámilo , že súlade s §§22 a 23 odst.1   stavebného zákona je verejnos
oprávnená poda námietky a pripomienky k predloženému návrhu do 30 dní odo d a oznámenia
prerokovania návrhu, v súlade s § 22 ods.5 stavebného zákona sú samosprávny kraj, dotknuté orgány
štátnej povinné oznámi  svoje stanoviská  k návrhu zmeny ÚPN CMZ do 30 dní odo d a
upovedomenia. Ak v uvedených lehotách nebudú Mestu Kežmarok oznámené stanoviská
dotknutých orgánov štátnej správy , pripomienky fyzických ,právnických osôb ,vlastníkov dopravného
a technického vybavenia , verejnosti  a vlastníkov pozemkov , bude ma obstarávate   zmeny  ÚPN 
CMZ za to, že k predloženému návrhu nemajú pripomienky.
Vlastníkom pozemkov bola pozvanie doru ené  ,právnickým a fyzickým osobám v CMZ sa 
oznámenie o prerokovaní ÚPN- CMZ doru ilo formou verejnej vyhlášky.

Na verejnom prerokovaní d a 8.8.2012 boli prítomní oboznámení s postupom obstarávania
zmeny , autor podal odborný výklad. K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a správcov verejného dopravného a technického
vybavenia územia zaslané písomne tvoria sú as dokladovej asti . Požiadavky dotknutých orgánov
zaslané v písomných stanoviskách boli akceptované v plnom rozsahu. Lehota pre možnos uplatnenia
pripomienok uplynula d om 31.8.2012.   Vyhodnotenie pripomienok k návrhu tvorí sú as
dokladovej asti. Návrh bol prerokovaný s vlastníkmi dotknutých popzemkov.

Návrh zmeny je v súlade so schváleným zadaním ÚPN CMZ  Kežmarok zo d a 22.8.2006 .
uzn. 189/2006  . 

Obstaranie a prerokovanie zmien Územného plánu obce Kežmarok bolo uskuto nené v súlade
s ustanoveniami §§ 22- 25 stavebného zákona .50/76 Zb. v znení neskorších predpisov
,dokumentácia bola spracovaná v súlade s vyhláškou . 55/2001 Z.z.

Dokumentácia Zmeny ÚPN  CMZ je zverejnená na web stránke mesta Kežmarok-
www.kezmarok.sk / ob an / úradná tabu a



Návrh

Uznesenie
Mestského zastupite stva v Kežmarku

Mestské zastupite stvo v Kežmarku
I. prerokovalo

v zmysle § 11 ods.4 písm.c a g zákona . 369/1990 Zb. návrh  Zmeny ÚPN
CMZ Kežmarok - Plocha ob ianskej vybavenosti

II. berie na vedomie
II.1 správu o prerokovaní návrhu Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok - Plocha ob ianskej

vybavenosti

II.2   schválený návrh Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok - Plocha ob ianskej
vybavenosti je v ur enom rozsahu  záväzným a smerným podkladom pre
vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie

II.3 výsledok preskúmania návrhu Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok - Plocha
ob ianskej vybavenosti Krajským stavebným úradom v Prešove, ako príslušným
orgánom územného plánovania vyjadrenom v stanovisku . zo d a

III. súhlasí
III.1  s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia

prerokovania návrhu Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok - Plocha ob ianskej
vybavenosti

IV . schva uje
IV.1 návrh Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok - Plocha ob ianskej vybavenosti

IV.2 Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok .    zo d a , ktorým sa vyhlasuje
súvisiaca zmena   záväznej asti Územného plánu CMZ Kežmarok

V. ukladá
V.1 zverejni  záväznú as Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok - Plocha ob ianskej

vybavenosti ,vyvesením na úradnej tabuli mesta obvyklým spôsobom po dobu 30
dní  a doru ením dotknutým orgánom

Zodpovedná : Ing. Eva Kelbelová
  Vedúca OÚPŽPSK



 V.2 vyhotovi registra ný list  a spolu s kópiou uznesenia o schválení Zmeny ÚPN CMZ 
Kežmarok - Plocha ob ianskej vybavenosti doru i  MDVARR SR

Zodpovedná :
Ing. Eva Kelbelová

 V.3   Návrh Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok - Plocha ob ianskej vybavenosti po opatrení
schva ovacou doložkou zasla spolu s výpisom z uznesenia  MsZ na spolo ný
stavebný úrad  a Krajský stavebný úrad v Prešove

Zodpovedná : Ing. Eva Kelbelová



Návrh
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok . 4 / 2012 ,

ktorým sa vyhlasuje záväzná as   „Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Kežmarok – Plocha ob ianskej vybavenosti“ doplnok . 1 k VZN . 6/2008 zo d a 6.11.2008 ,
ktorým sa vyhlásila záväzná as ÚPN CMZ Kežmarok

Mestské zastupite stvo mesta Kežmarok v súvislosti so schválením návrhu Zmeny Územného plánu
centrálnej mestskej zóny Kežmarok- Plocha ob ianskej vybavenosti vydáva v súlade § 27 odst.3
stavebného zákona . 50/76 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov Všeobecne záväzné nariadenie . 4 /2012 ,ktorým vyhlasuje záväznú as Zmeny
Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok – Plocha ob ianskej vybavenosti

Mestské zastupite stvo  pod a § 6 odst.1 zákona . 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov  a § 27 ods.3 zákona . 50/76 Zb. v znení  neskorších predpisov vydáva  Všeobecne záväzné
nariadenie mesta následovne :

I. I

Mestské zastupite stvo Mesta Kežmarok vyhlasuje záväznú as Zmeny Územného plánu
centrálnej mestskej zóny Kežmarok – Plocha ob ianskej vybavenosti  ,ktorá obsahuje záväzné
regulatívy územného rozvoja z h adiska funk ného využitia a priestorového usporiadania územia
a vymedzenia verejnoprospešných stavieb  v zmysle doplnenej prílohy VZN . 6/2008 zo d a
6.11.2008 ,ktorým bola vyhlásená záväzná as  ÚPN CMZ Kežmarok
Na umiestnenie stavieb uvedených v Zmene ÚPN CMZ Kežmarok – Plocha ob ianskej
vybavenosti  sa nevyžaduje  rozhodnutie o umiestnení stavby.

I. II.

Dokumentácia schválenej Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok – Plocha
ob ianskej vybavenosti je uložená na:

- Mestskom úrade v Kežmarku
- Krajskom stavebnom úrade v Prešove

I. IV.

Ú innos  VZN . 4 / 2012  o vyhlásení záväznej asti Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok - Plocha
ob ianskej vybavenosti je po 30 d och od vyvesenia

Ing.Igor Šajtlava Ing. Ladislav Faix
primátor mesta prednosta úradu



Vyhodnotenie pripomienok
k návrhu Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Kežmarok – Plocha ob ianskej

vybavenosti
Por. . Organizácia Pripomienky Vyhodnotenie
1. Krajský stavebný úrad

Prešov
-j-2012-648/2591-002

 z 23.8.2012

Pokyny pre úpravu  textovej
asti

Akceptované v plnom  rozsahu
a zapracované do textovej asti

2. Prešovský samosprávny
kraj .j.
4410/2012/ODDUPZP-
002 z 31.7.2012

Bez pripomienok Vzaté na vedomie

3. KPÚ Prešov .j. PO-

12/2152-02/6977/Bj zo
d a 21.8.2012

Pred za atím obnovy
objektu požiada   KPÚ
o stanovisko

Vzaté na vedomie

4. Podtatranská vodárenská
spolo nos   a.s. Poprad

Nevyjadrila sa v zákonnej
lehote

V súlade s § 22 ods.5 zák. . 50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov
predpokladá sa, že nemá pripomienky

5. Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
Poprad d a 21.8.2012

Bez pripomienok Vzaté na vedomie

6. Obvodný úrad Kežmarok,
odbor krízového riadenia
Kežmarok

Nevyjadril sa v zákonnej
lehote

V súlade s § 22 ods.5 zák. . 50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov
predpokladá sa, že nemá pripomienky

7. OÚŽP Kežmarok,
Kežmarok -
odp.hosp.,ŠVS,
ŠS.ovzdušia,Ochrana
prírody a SEA

Nevyjadrili  sa v zákonnej
lehote

V súlade s § 22 ods.5 zák. . 50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov
predpokladá sa, že nemajú pripomienky

8. Obvodný pozemkový
úrad v Kežmarku
Kežmarok

Nevyjadril sa v zákonnej
lehote

V súlade s § 22 ods.5 zák. . 50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov
predpokladá sa, že nemá pripomienky

9 . OR HaZZ
Kežmarok

Nevyjadril sa v zákonnej
lehote

V súlade s § 22 ods.5 zák. . 50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov
predpokladá sa, že nemá pripomienky

10. VSE a.s.
Košice

Nevyjadril sa v zákonnej
lehote

V súlade s § 22 ods.5 zák. . 50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov
predpokladá sa, že nemá pripomienky

11. Slovak Telecom a.s. ,
Košice

Nevyjadril sa v zákonnej
lehote

V súlade s § 22 ods.5 zák. . 50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov
predpokladá sa, že nemá pripomienky

12. SPP OZ Poprad, d a
25.4.2008 .j.
2008/04/027

Požiadavky oh adne
dodržiavania ochranných
pásiem a zákonné
podmienky postupu pri

Vzaté na vedomie, budú akceptované pri
stavebnom konaní



rozširovaní siete
13. Úrad pre správu

nehnute ného majetku a 
výstavbu MO SR, Správa
nehnute ného majetku. a 

výstavby Košice- MO
SR sekcia obranného
plánovania a manažmentu
zdrojov .j. SAMaV-9-
500/2012-OIRŠÚ
2.8.2012

Bez pripomienok Vzaté na vedomie

14 . SINTRA Poprad Bez pripomienok Vzaté na vedomie

Vyhodnotila 29.10.2012   Ing. Eva Kelbelová



 MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupite stva v Kežmarku

Predkladá    Oddelenie územného plánovania, životného prostredia
   a stavebného poriadku

Na rokovanie d a 13.12. 2012

K bodu programu 9

Názov materiálu Zmena Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Kežmarok – Zmiešané funkcie, Areál bývalých kasární

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

Predkladá Ing. Eva Kelbelová , vedúca oddelenia

Materiál prerokovaný vo vedení ,
komisii výstavby

Po et strán  6

Podpis



Dôvodová správa :

V sú asnosti platný územný plán centrálnej mestskej zóny bol schválený mestským zastupite stvom
d a 6.11.2008 uznesením .200 Spracovate om Územného plánu CMZ Kežmarok je ARKONA
Košice, Ing.arch. Viktor Malinovský, apríl 2008. Na základe žiadosti vlastníkov pozemkov Mesto
Kežmarok vydalo súhlas so za atím obstarávania zmeny ÚPN d a 15.12.2011 uznesením MsZ
.287/2011.

Predmetom zmeny je zmena organizácie územia s oh adom na nové vlastnícke vz ahy , pri zachovaní
pôvodných funkcií v území . Mení sa konkrétne funk né využitie jednotlivých parciel v zmysle
predloženého grafického návrhu.

Mesto Kežmarok ako obstarávate Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Kežmarok – Zmiešané funkcie – Areál bývalých kasární v súlade s  § 23 ods.1,2 a 3 zákona .
50/76 Zb. / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov  zvolalo verejné prerokovanie návrhu na
de 8.8.2012 pozvánkou .j. OÚPŽPSP 3807-003/2012 zo d a 13.7.2012.

 Taktiež oznámilo, že návrh je vyvesený na úradnej tabuli Mesta Kežmarok od 13.7.2012 po
dobu 30 dní, kedy je ho možné pripomienkova  a úradnej tabuli web stránky mesta Kežmarok
www.kezmarok.sk. Návrh bol zvesený d a 13.8.2012.Do podkladov bolo možné nahliadnu na
Mestskom úrade v Kežmarku  , oddelení územného plánovania, životného prostredia a stavebného
poriadku , II. poschodie .dv. 21. V súlade s § 23 ods.1 stavebného zákona  Mesto Kežmarok vyzvalo
fyzické osoby, právnické osoby a ob anov, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili v lehote do 30 dní
odo d a oznámenia a oznámilo , že súlade s §§22 a 23 odst.1   stavebného zákona je verejnos
oprávnená poda námietky a pripomienky k predloženému návrhu do 30 dní odo d a oznámenia
prerokovania návrhu, v súlade s § 22 ods.5 stavebného zákona sú samosprávny kraj, dotknuté orgány
štátnej povinné oznámi  svoje stanoviská  k návrhu zmeny ÚPN CMZ do 30 dní odo d a
upovedomenia.  Ak v uvedených lehotách nebudú Mestu Kežmarok oznámené stanoviská
dotknutých orgánov štátnej správy , pripomienky fyzických ,právnických osôb ,vlastníkov dopravného
a technického vybavenia , verejnosti  a vlastníkov pozemkov , bude ma obstarávate   zmeny  ÚPN 
CMZ za to, že k predloženému návrhu nemajú pripomienky.
Vlastníkom pozemkov bolo pozvanie doru ené ,právnickým a fyzickým osobám v CMZ sa 
oznámenie o prerokovaní ÚPN- CMZ doru ilo formou verejnej vyhlášky.

Na verejnom prerokovaní d a 8.8.2012 boli prítomní oboznámení s postupom obstarávania
zmeny , autor podal odborný výklad. Návrh zmeny územného plánu zóny bol prerokovaný
s vlastníkmi dotknutých pozemkov. K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a správcov verejného dopravného a technického
vybavenia územia zaslané písomne tvoria sú as dokladovej asti . Požiadavky dotknutých orgánov
zaslané v písomných stanoviskách boli akceptované v plnom rozsahu. Lehota pre možnos uplatnenia
pripomienok uplynula d om 30.8.2012.   Vyhodnotenie pripomienok k návrhu tvorí sú as
dokladovej asti.   Návrh zmeny je v súlade so schváleným zadaním ÚPN  CMZ  Kežmarok zo d a
22.8.2006 . uzn. 189/2006 . 

Obstaranie a prerokovanie zmien Územného plánu obce Kežmarok bolo uskuto nené v súlade
s ustanoveniami §§ 22- 25 stavebného zákona .50/76 Zb. v znení neskorších predpisov
,dokumentácia bola spracovaná v súlade s vyhláškou . 55/2001 Z.z.

Dokumentácia Zmeny ÚPN  CMZ je zverejnená na web stránke mesta Kežmarok-
www.kezmarok.sk / ob an / úradná tabu a



Návrh

Uznesenie
Mestského zastupite stva v Kežmarku

Mestské zastupite stvo v Kežmarku
I. prerokovalo

   v zmysle § 11 ods.4 písm.c a g zákona . 369/1990 Zb. návrh  Zmeny ÚPN
CMZ Kežmarok - Zmiešané funkcie, Areál bývalých kasární

II. berie na vedomie
II.1 správu o prerokovaní návrhu Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok - Zmiešané funkcie,

Areál bývalých kasární

II.2   schválený návrh Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok - Zmiešané funkcie, Areál
 bývalých kasární je v ur enom rozsahu  záväzným a smerným podkladom pre

vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie

II.3 výsledok preskúmania návrhu Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok - Zmiešané
funkcie, Areál bývalých kasární Krajským stavebným úradom v Prešove, ako
príslušným orgánom územného plánovania vyjadrenom v stanovisku .

   zo d a

III. súhlasí
III.1  s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia

prerokovania návrhu Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok - Zmiešané funkcie, Areál
  bývalých kasární

IV . schva uje
IV.1 návrh Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok - Zmiešané funkcie, Areál bývalých

kasární

IV.2 Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok .    zo d a , ktorým sa vyhlasuje
 súvisiaca  zmena   záväznej asti Územného plánu CMZ Kežmarok

V. ukladá
V.1 zverejni  záväznú as Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok - Zmiešané funkcie

 Areál bývalých kasární ,vyvesením na úradnej tabuli mesta obvyklým spôsobom
po dobu 30 dní  a doru ením dotknutým orgánom

Zodpovedná : Ing. Eva Kelbelová
  Vedúca OÚPŽPSK



 V.2 vyhotovi registra ný list  a spolu s kópiou uznesenia o schválení Zmiešané
funkcie, Areál bývalých kasární doru i  MDVARR SR

Zodpovedná :
Ing. Eva Kelbelová

 V.3   Návrh Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok - Zmiešané funkcie, Areál bývalých
kasární po opatrení  schva ovacou doložkou zasla  spolu s výpisom
z uznesenia MsZ na spolo ný stavebný úrad  a Krajský stavebný úrad v Prešove

Zodpovedná : Ing. Eva Kelbelová



Návrh
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok . 5/ 2012 ,

ktorým sa vyhlasuje záväzná as  „Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Kežmarok – Zmiešané funkcie, Areál bývalých kasární “ doplnok . 2 k VZN . 6/2008

zo d a 6.11.2008 , ktorým sa vyhlásila záväzná as  ÚPN CMZ Kežmarok

Mestské zastupite stvo mesta Kežmarok v súvislosti so schválením návrhu Zmeny Územného plánu
centrálnej mestskej zóny Kežmarok- Zmiešané funkcie, Areál bývalých kasární vydáva
v súlade § 27 odst.3 stavebného zákona . 50/76 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie . 5 /2012 ,ktorým vyhlasuje záväznú

as Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok – Zmiešané funkcie, Areál
bývalých kasární

Mestské zastupite stvo  pod a § 6 odst.1 zákona . 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov  a § 27 ods.3 zákona . 50/76 Zb. v znení  neskorších predpisov vydáva  Všeobecne záväzné
nariadenie mesta následovne :

I. I

Mestské zastupite stvo Mesta Kežmarok vyhlasuje záväznú as Zmeny Územného plánu
centrálnej mestskej zóny Kežmarok – Zmiešané funkcie, Areál bývalých kasární ,ktorá
obsahuje záväzné regulatívy územného rozvoja z h adiska funk ného využitia a priestorového
usporiadania územia  a vymedzenia verejnoprospešných stavieb  v zmysle doplnenej prílohy VZN .
6/2008 zo d a 6.11.2008 ,ktorým bola vyhlásená záväzná as  ÚPN CMZ Kežmarok
Na umiestnenie stavieb uvedených v Zmene ÚPN CMZ Kežmarok – Zmiešané funkcie, Areál
bývalých kasární sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

I. II.

Dokumentácia schválenej Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok –
Zmiešané funkcie, Areál bývalých kasární je uložená na:

- Mestskom úrade v Kežmarku
- Krajskom stavebnom úrade v Prešove

I. IV.

Ú innos VZN . 5  / 2012  o vyhlásení záväznej asti Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok - Zmiešané
funkcie, Areál bývalých kasární je po 30 d och od vyvesenia

Ing.Igor Šajtlava Ing. Ladislav Faix
primátor mesta prednosta úradu



Vyhodnotenie pripomienok
k návrhu Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Kežmarok – Zmiešané
funkcie, Areál bývalých kasární

Por. . Organizácia Pripomienky Vyhodnotenie
1. Krajský stavebný úrad

Prešov
-j-2012-636/-002

 z 8.8.2012

Pokyny pre úpravu  textovej
asti ,grafickej a záväznej
asti

Textová as – kap.1.1 –
doplni dátum schválenia
CMZ,druhú vetu odstavca
opravi ,doplni dátum
schválenia zadania ÚPN
CMZ, doplni  súlad
s nadradenou ÚPN
Kapitola . 2 - druhý
odstavec  a tretí odstavec
uvies  súlad s o zadaním
a nadradenou
dokumentáciou,
preformulova posledný
odstavec, doplni
požiadavky asanácie.

Záväzná as - vyzna i
o sa mení a dop a,

vytvori  regulatívy pre
riešenú lokalitu , zosúladi
s grafikoi, opravi
informáciu o existencii OP
NPR, dopracova
zastavovacie podmienky pre
stavby

Akceptované v plnom  rozsahu
a zapracované do textovej asti

2. Prešovský samosprávny
kraj .j.
4509/2012/ODDUPZP-
002 z 31.7.2012

Bez pripomienok Vzaté na vedomie

3. KPÚ Prešov .j. PO-

12/2143-02/6977/Bj zo
d a 20.8.2012

Pred za atím obnovy
objektu požiada   KPÚ
o stanovisko

Vzaté na vedomie

4. Podtatranská vodárenská
spolo nos   a.s. Poprad

Nevyjadrila sa v zákonnej
lehote

V súlade s § 22 ods.5 zák. . 50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov
predpokladá sa, že nemá pripomienky

5. Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
Poprad d a 21.8.2012 .j.
KK 2192/2/2012

Súhlasí bez pripomienok Vzaté na vedomie



6. Obvodný úrad Kežmarok,
odbor krízového riadenia
Kežmarok

Nevyjadril sa v zákonnej
lehote

V súlade s § 22 ods.5 zák. . 50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov
predpokladá sa, že nemá pripomienky

7. OÚŽP Kežmarok,
Kežmarok -
odp.hosp.,ŠVS,
ŠS.ovzdušia,Ochrana
prírody a SEA

Nevyjadrili  sa v zákonnej
lehote

V súlade s § 22 ods.5 zák. . 50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov
predpokladá sa, že nemajú pripomienky

8. Obvodný pozemkový
úrad v Kežmarku
Kežmarok

Nevyjadril sa v zákonnej
lehote

V súlade s § 22 ods.5 zák. . 50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov
predpokladá sa, že nemá pripomienky

9 . OR HaZZ
Kežmarok

Nevyjadril sa v zákonnej
lehote

V súlade s § 22 ods.5 zák. . 50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov
predpokladá sa, že nemá pripomienky

10. VSE a.s.
Košice

Nevyjadril sa v zákonnej
lehote

V súlade s § 22 ods.5 zák. . 50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov
predpokladá sa, že nemá pripomienky

11. Slovak Telecom a.s. ,
Košice

Nevyjadril sa v zákonnej
lehote

V súlade s § 22 ods.5 zák. . 50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov
predpokladá sa, že nemá pripomienky

12. SPP OZ Poprad, Nevyjadril sa v zákonnej
lehote

V súlade s § 22 ods.5 zák. . 50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov
predpokladá sa, že nemá pripomienky

13. Úrad pre správu
nehnute ného majetku a 
výstavbu MO SR, Správa
nehnute ného majetku. a 

výstavby Košice- MO
SR sekcia obranného
plánovania a manažmentu
zdrojov .j. SAMaV-9-
549/2012-OIRŠÚ
15.8.2012

Bez pripomienok Vzaté na vedomie

14 . OR PZ v Poprade
odstúpené do Kežmarku
Listom . ORPZ-PP-ODII
-15-052/2012 z 23.7.2012

0R PZ Kežmarok ODI Nevyjadril sa v zákonnej
lehote

V súlade s § 22 ods.5 zák. . 50/76 Zb.
v znení neskorších predpisov
predpokladá sa, že nemá pripomienky

Vyhodnotila 29.10.2012   Ing. Eva Kelbelová



Materiál na zasadnutie  Mestského zastupite stva
v Kežmarku

Predkladá  (názov oddelenia  ) Mestská polícia

Na rokovanie d a 13.12.2012

K bodu programu
10

Názov materiálu Návrh VZN . 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo
zakazuje predaj, podávanie a používanie alkoholických
nápojov v predajniach potravín a iných verejne
prístupných miest v Kežmarku

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenia

Predkladá ( meno) Ing.Milan Slota

Materiál prerokovaný V komisii na ochranu verejného poriadku  d a
23.11.2012.

Po et strán 4

Podpis



N á v r h
VZN Mesta Kežmarok .6 / 2012,

ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických
nápojov  v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území
mesta Kežmarok.



Mestské zastupite stvo v Kežmarku na základe samostatnej pôsobnosti pod a lánku
68 Ústavy Slovenskej republiky, pod a § 4 ods. 3 písm. n), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 2 ods.
4 zákona . 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zria ovaní
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších právnych predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení ( alej len „VZN“):

l. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Toto VZN ur uje obmedzenia a zákazy vz ahujúce sa na predaj, podávanie
a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín a na iných verejne prístupných
miestach v územnom obvode mesta Kežmarok ( alej len „mesto“) vrátane ich asového
vymedzenia.

l. 2
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

1) Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré
obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. /1/

2) Za iné verejne prístupné miesta sa na ú ely tohto VZN považujú miesta, ktoré slúžia
na verejné užívanie a miesta inak verejnosti prístupné, a to ulice, námestia, chodníky,
cesty, podchody, mosty, lávky, schodiská, preluky, parkoviská, odstavné plochy,
zastávky hromadnej dopravy, parky, sídlisková a iná verejná zele , detské ihriská,
cintoríny a pietne miesta, na ktoré je umožnený vstup bližšie neur enej skupine osôb,
a to bez oh adu na ich vlastníctvo, okrem letných terás, prenosných predajných
stánkov alebo iných predajných mobilných zariadení vrátane pozemku alebo priestoru
priamo súvisiaceho s takto poskytovanou službou.

l. 3
OBMEDZENIA A ZÁKAZY PREDAJA, PODÁVANIA A POŽÍVANIA

ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV

1) Zakazuje sa predáva alkoholické nápoje v predajniach potravín  v piatky a soboty
v ase od 22.00 hod. do 06.00 hod. nasledujúceho d a a tento zákaz sa vz ahuje na
predajne potravín na uliciach Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Hradné námestie,
Hviezdoslavova, Jakuba Kraya, Kostolné námestie, Nová, Priekopa, Starý trh a
Trhovište.

1 / § 1 zák. . 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zria ovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov

2) Obmedzuje sa požívanie a podávanie alkoholických nápojov v ase od 06.00 hod. do
05.00 hod. nasledujúceho  d a, okrem kalendárnych dní 31.12. a 1.1. na týchto
verejne prístupných miestach – uliciach Bardejovská, Baštová, Dr. Alexandra, Fra a
Krá a, Garbiarska, Gen.Štefánika, Hlavné námestie, Hradné námestie, Hradská cesta,
Huncovská Hviezdoslavova, Jakuba Kraya, Južná, Karola Kuzmányho, Kostolné



námestie, Košická, Kušnierska brána, Lanškrounská, Levo ská, Martina Lányiho,
Možiarska Nižná brána, Nová, Obrancov mieru, Petržalská, Pod lesom, Priekopa,
Severná,  Starý trh, Toporcerova, Trhovište, Tvarožnianska, Weilburská  a Záhradná.

3) Obmedzenie uvedené v odseku 2 sa nevz ahuje na vopred oznámené verejné
podujatia organizované fyzickou osobou, fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie
alebo právnickou osobou.

l. 4
SANKCIE

1) Sankcie za porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou alebo právnickou osobou
upravujú osobitné právne predpisy.2/

l. 5
KONTROLA

1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva mestská polícia.
2) Kontrolu pod a odseku 1) môžu vykonáva poslanci mestského zastupite stva a na

základe písomného poverenia primátora ním poverení zamestnanci mesta.

l. 6
ZÁVERE NÉ USTANOVENIE

Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupite stvo v Kežmarku
d a 13.12.2012 uznesením . ........ /2012.

l. 7
Ú INNOS

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú innos  d om 1. januára 2013.

:

............................... .... ......................................
Ing.Igor Šajtlava Ing. Ladislav Faix
primátor mesta prednosta úradu

2 / zák. . 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zák. . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov





M E S T O K E Ž M A R O K

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupite stva
v Kežmarku

Predkladá  (názov oddelenia ) Mestská polícia

Na rokovanie d a 13.12.2012

K bodu programu
11

Názov materiálu Návrh na zrušenie VZN . 2/2001 o používaní zábavnej
pyrotechniky na území mesta

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenia
- Protest prokurátora proti VZN .2/2001 (príloha)

Predkladá ( meno) Ing.Milan Slota

Materiál prerokovaný V komisii na ochranu verejného poriadku  d a
23.11.2012.

Po et strán 5
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M E S T O K E Ž M A R O K

Dôvodová správa

D a 5.11.2012 bol Mestu Kežmarok doru ený protest prokurátora proti VZN Mesta
Kežmarok .2/2001 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta.V proteste
prokurátora je Okresnou prokurátorou konštatované, že predmetné VZN je v rozpore s §2
ods.1 a §48 zákona .372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov s §4 ods.3
písm.n) a s §6 ods.1 zákona .369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

   Z uvedených dôvodov v zmysle § 22 ods. 2 písm. i) zákona . 153/2001 Z.z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov, Okresná prokuratúra Kežmarok navrhuje
prerokova tento protest na zasadnutí mestského zastupite stva a protestom napadnuté VZN,
zruši .

Stanovisko komisie na ochranu verejného poriadku: Komisia prerokovala protest
prokurátora proti VZN .2/2001 a zobrala ho na vedomie.

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupite stvo v Kežmarku
p r e r o k o v a l o
protest prokurátora proti VZN Mesta Kežmarok .2/2001 o používaní zábavnej pyrotechniky
na území mesta Kežmarok a tomuto protestu vyhovuje.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo v Kežmarku
z r u š u j e
VZN Mesta Kežmarok .2/2001 o používania zábavnej pyrotechniky na území mesta
Kežmarok.



M E S T O K E Ž M A R O K



M E S T O K E Ž M A R O K



M E S T O K E Ž M A R O K



MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupite stva
v Kežmarku

Predkladá ( názov oddelenia ) Oddelenie  školstva

Na rokovanie d a 13.12.2012

K bodu programu
12

Názov materiálu Návrh Dodatku .3 k VZN 2/2008 v znení VZN 6/2009
o ur ení výšky príspevku na innos materskej školy,
základnej umeleckej školy a školského zariadenia

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
- Návrh Dodatku .3 k VZN 2/2008 v znení VZN 6/2009

Predkladá ( meno) Ing. Renáta Kroková

Materiál prerokovaný V komisii školstva  d a 21.11.2012

Po et strán 4
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Dôvodová správa

Dodatkom .2 k VZN 2/2008 v znení VZN 6/2009 bolo umožnené vybera príspevok na
réžiu v školských jeál ach od zákonného zástupcu na hlavné a doplnkové jedlo . Vzh adom na
pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu vo financovaní originálnych kompetencií v školstve danú
príslušnou legislatívou navrhujeme, aby zakonný zástupca uhrádzal režijné náklady v školskej
jedálni paušálnou mesa nou sumou.

Komisia školstva súhlasí s predloženým návrhom dodatku k VZN.

Návrh na uznesenie :

MsZ v Kežmarku schva uje Dodatok .3 k VZN . 2/2008 v znení VZN . 6/2009 o ur ení výšky
príspevku na innos materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia.
.



Návrh Dodatku .3

k  VZN Mesta Kežmarok . 2/2008 v znení VZN . 6/2009

o ur ení výšky príspevku na innos materskej školy, základnej umeleckej školy
a školského zariadenia

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mestské zastupite stvo v Kežmarku na základe samostatnej pôsobnosti pod a lánku 68
Ústavy Slovenskej republiky a pod a § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, §
49 ods.4, § 114 ods. 6, §115 ods. 5, § 116 ods.6 a § 140 ods. 9 zákona . 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto
dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu :

V §7 Výška príspevku na iasto nú úhradu nákladov v školskej jedálni ods.1) znie
nasledovne :

„(1)  Príspevok na iasto nú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca
vo výške nákladov na nákup potravín pod a vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporú ané výživové dávky a rozpätia finan ných pásiem zverejnené Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR na internetovej stránke a prispieva na úhradu režijných
nákladov :
   a) materská škola: stravníci od 2 – 6 rokov – najmenej 1,12 Eur až najviac 1,34 Eur

b)  základná škola: stravníci od 6 – 11 rokov – najmenej 0,95 Eur až najviac 1,16 Eur
   c) základná škola: stravníci od 11 - 15 rokov – najmenej 1,01 Eur až najviac 1,22 Eur

d)  stredná škola: stravníci od 15 – 18/19 rokov – najmenej 1,12 Eur až najviac 1,33 Eur.
e) na úhradu režijných nákladov v školských jedál ach pri materských školách paušálne

iastkou na jedného stravníka mesa ne v rozpätí 0 až 2,00 €.
   f) na úhradu režijných nákladov v školských jedál ach pri základných školách paušálne
iastkou na jedného stravníka mesa ne v rozpätí 0 až 2,00 €.

§8 Závere né ustanovenia sa dop a o body (10) a (11) nasledovne :

(10) Dodatok .3 k VZN .2/2008 v znení VZN .6/2009 schválilo Mestské zastupite stvo
v Kežmarku na svojom zasadnutí d a 13.12.2012 uznesením .
   (11)  Primátor mesta sa splnomoc uje, aby vyhlásil úplné znenie VZN Mesta Kežmarok
.2/2008  v znení VZN .6/2009, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných Dodatkom .3



§ 9 Ú innos sa dop a o bod (2) nasledovne

(2) Dodatok .3 k VZN .2/2008 v znení VZN .6/2009 o ur ení výšky príspevku na innos
materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia nadobúda ú innos  d om 1.
januára 2013.“

Ing. Igor Šajtlava Ing. Ladislav Faix
   Primátor mesta Kežmarok Prednosta MsÚ Kežmarok



MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupite stva
v Kežmarku

Predkladá Hlavný kontrolór mesta

Na rokovanie d a 13.12.2012

K bodu programu
13a

Názov materiálu Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu
rozpo tu mesta Kežmarok na roky 2013 – 2015.

Materiál obsahuje:
- Návrh na uznesenie

Predkladá Ing. Gnoj áková udmila

Po et strán 8

Podpis



M E S T O K E Ž M A R O K
hlavný kontrolór mesta
Hlavné námestie 1
K e ž m a r o k

S t a n o v i s k o
hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpo tu mesta

K e ž m a r o k  na roky   2013 -  2015

     V súlade s § l8 f ods. l c) úplného znenia zákona Slovenskej národnej rady .
369/90 Zb. o obecnom zriadení zákonom 479/2010 Z. z., v náväznosti na
ustanovenia § 21 ods. 3 a § 9 ods.1 zákona . 583/2004 Z. z. o rozpo tových
pravidlách územnej samosprávy a novelizovaného zákona 583/2004 Z. z.
o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy zákonom 324/2007 z. z.,
predkladám mestskému zastupite stvu Kežmarok, stanovisko k návrhu viacro ného
rozpo tu mesta vrátane programového rozpo tu mesta Kežmarok na roky 2013 –
2015.

   Rozpo et mesta je zostavený v programovej štruktúre ( programový rozpo et),
ktorá rozde uje výdavky rozpo tu do jednotlivých programov a jeho astí.
     V rámci mesta Kežmarok má rozpo et vymedzených 16 programových oblastí,
ktoré sú zamerané na vyjadrenie štruktúry a pôsobenia samosprávy a na aktuálne
potreby obyvate ov obce. Príslušné programové oblasti sú rozdelené na
podprogramy a prvky, obsahujú zámery, ciele a merate né ukazovatele.
     Programová klasifikácia dop a existujúcu platnú rozpo tovú klasifikáciu o alšie
podstatné ukazovatele.

Samotný rozpo tový proces územnej samosprávy je regulovaný ustanoveniami
zákona 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákona . 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách
územnej samosprávy, zákona 564/2004 Z. z. o rozpo tovom ur ení výnosu dane
z príjmu územnej samospráve, nariadenia vlády SR . 668/2004 Z. z. o rozde ovaní
výnosu dane z príjmu územnej samospráve, zákona . 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
všetko v znení neskorších predpisov.
     Základom spracovania rozpo tu ako takého pre príslušný rozpo tový rok 2013
bolo zadefinovanie východísk a možností rozpo tu príjmov a výdavkov na príslušný
rozpo tový rok, postupne, v rámci viacro ného rozpo tu aj východísk na nasledujúce
dva po sebe idúce roky.
     Pri zostavovaní programového rozpo tu mesta sa prihliadalo aj na koncepciu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a stanovenie asovej postupnosti –
usporiadanie priorít a smerovanie miestnych zámerov v nasledujúcom období.

Pretrvávajúca hospodárska kríza, ktorá spôsobila nepriaznivý dopad aj na
územnú samosprávu a jej obyvate ov vyžaduje konsolidáciu verejných financií,
s cie om znižovania deficitu verejných financií a ich udržate nosti v požadovanej
miere, pre zabezpe enie  predpokladaného stabilného rozvoja ekonomiky, vytváranie



pracovných miest, zvyšovanie životnej úrovne a pre obnovovanie plynulého rastu
ekonomiky.

     Návrh rozpo tu mesta bol zostavený aj na základe predpokladov rozpo tu
verejnej správy na roky 2013 až 2015, ktoré vychádzajú zo septembrovej prognózy
makroekonomického vývoja a vývoja da ových a odvodových príjmov. Táto
prognóza sa vo i roku 2012 mení len minimálne, poukazuje na zníženie výnosu dane
z príjmu právnických osôb za rok 2011 a horší výber dane z pridanej hodnoty a dane
z príjmov fyzických osôb. Aj na alej sa predpokladá znižovanie výdavkov najmä na
tovary a služby, udržanie osobných výdavkov s výnimkou pedagogických
zamestnancov, znižovanie kapitálových výdavkov, zlepšovanie hospodárenia
s majetkom a realizáciu alších úsporných opatrení. 
      Nepriaznivá prognóza da ových príjmov a nepriaznivejší vývoj ekonomiky ako
celok sa predpokladá po as celého obdobia rokov 2012 – 2015, zníženie odhadov
príjmov je v nasledujúcich plánovaných rokoch rovnomerné.

    Rozpo et v príjmovej asti, osobitne podiel na dani z príjmov fyzických osôb pre
mesto ako najpodstatnejšej asti príjmov pre rok 2013, vychádza z úrovne roka 2012, 
pri om predpokladá uvažované zníženie týchto da ových príjmov. Rozpo et uvažuje
aj s výpadkom neda ových príjmov (príjmov z vlastníctva majetku, administratívnych
poplatkov a iných neda ových príjmov). Obdobná situácia vo i roku 2012 sa ukazuje
aj v roku 2014 a v roku 2015.

Pri akceptovaní celospolo enskej krízy a jej vývoja je pre mesto riešenie
akýchko vek náhradných príjmov a zvyšovanie sú asných príjmov ve mi zložité.

K možnostiam zvýšenia objemu vlastných príjmov, tak z prenájmov priestorov,
pozemkov, mestských bytov, úhrad zvýšených nákladov za správu mestských bytov,
predajov nepotrebného majetku – budov a objektov vo vlastníctve mesta, vyššou
využite nos ou kultúrnych zariadení, platieb za komunálne odpady na požadovanú
úrove  a pod., je nutné pristupova zna ne citlivo, osobitne a jednotlivo.

Návrh rozpo tu nepredpokladá zmenu da ových sadzieb a poplatkov, zah a
ale mierne vyšší príjem za prenájom majetku, bytov, vyšší výber poplatkov za
opatrovate skú službu, vyšší príjem vý ažkov z lotérií a iných podobných hier, ako aj
vyšší príjem od miest a obcí za innos stavebného úradu.

     Predložený návrh rozpo tu mesta pre roky 2013 – 2015 uvažuje aj s negatívnym
dopadom na rozpo et vo no- asových aktivít - centra vo ného asu a školských
stredísk záujmovej innosti - z dôvodu zmeny koncepcie ich financovania štátom,
nárastu po tu súkromných centier vo ného asu a po tu detí v nich. Zá ažou je aj
financovanie sociálnych služieb - Zariadenia pre seniorov, opatrovate skej služby,
spolufinancovanie terénnej sociálnej práce, malých obecných služieb a aktiva nej
innosti, nevyfinancovanie samosprávnych pôsobností na úseku sociálno-

posudkovej innosti, nedostato né vyfinancovanie innosti stavebného úradu,
matriky a alších nevyhnutných samosprávnych aktivít.

     S výraznejšími výkyvmi v po toch žiakov – detí ZUŠ a školských zariadení
v zria ovate skej pôsobnosti obce rozpo et neuvažuje.

Predložený návrh rozpo tu zabezpe uje, v rámci ekonomickej klasifikácie
rozpo tovej klasifikácie, rovnorodé triedenie príjmov a výdavkov, vrátane ich vecného



vymedzenia a vrátane finan ných operácií s finan nými aktívami. Rozpo tová
klasifikácia, v zmysle § 4 ods. 4 zákona NR SR . 523/2004 Z. z. o rozpo tových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola dodržaná.

Príjmy mesta sú spracované pod a ekonomickej klasifikácie ako bežné príjmy,
kapitálové príjmy a finan né operácie príjmové, s podrobným lenením až do úrovne
položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie.
     Vlastné príjmy rozpo tových organizácií na tri po sebe idúce rozpo tové roky sú
vyšpecifikované osobitne, mimo rozpo tovej klasifikácie, s vy lenením sféry
kompetencie – sociálna oblas (Zariadenie pre seniorov), prenesené kompetencie
(ZŠ) a originálne kompetencie (MŠ, ŠJ MŠ a ZŠ, ŠKD, CV , ZUŠ, ŠSZ ). Celkové
výdavky rozpo tových organizácií na uvádzané kompetencie sú následne rozpísané
v samostatných rozpo toch rozpo tových organizácií. Údaje, uvádzané mimo
rozpo tu, sú zapo ítané v údajoch ako sú as celkového návrhu rozpo tu mesta pre
roky 2013 - 2015.

Bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky z finan ných operácií sú v rámci
programového rozpo tu – programovej štruktúry, rozlíšené pod a príslušného
programu, podprogramu a prvku t. j. plánovaných zámerov a cie ov.

Finan né operácie, zachytávajúce každú transakciu s finan nými aktívami a s
finan nými pasívami, príjmové a výdavkové operácie, zatriedené pod a rozpo tovej
klasifikácie v hlavnej kategórií 400, 500  a 800, ktorými sa vykonávajú prevody
z pe ažných fondov obce, prevody dotácií zo ŠR, realizujú sa nimi návratné zdroje
financovania a ich splácanie, predaj a obstaranie majetkových ú astí a pod.
nevstupujú do prebytku a schodku rozpo tu obce a teda neovplyv ujú prebytok resp.
schodok rozpo tu obce.

     Konštatujem, že predložený návrh rozpo tu bol spracovaný na základe
ustanovení zákonov o rozpo tových pravidlách.

     B e ž n ý rozpo et mesta pre rok 2013 je v predloženom návrhu rozpo tu
koncipovaný ako mierne prebytkový (+ 279 995,- eur).

Aj nasledujúce dva rozpo tové roky sú uvažované ako mierne prebytkové.

     K a p i t á l o v ý rozpo et, v súlade s možnos ami príjmov a potrebami realizácií,
sa predpokladá v roku 2013 ako schodkový ( - 558 250 €), so zapojením prebytku
bežného rozpo tu a predpokladaného prebytku finan ných operácií v sume 278 255
€ (najmä zapojením asti rezervného fondu mesta v sume 268 815 €).
     Rozpo tové roky 2014 a 2015 sú koncipované taktiež ako schodkové,
s uvažovaným krytím cez prebytok bežného rozpo tu, využitím prebytku finan ných
operácií a zapojením rezervného fondu. 

     Rozpo et f i n a n n ý c h operácií analyzuje úhradu potrieb finan ných
výdavkov a krytie predpokladaných potrieb kapitálového rozpo tu.

Pretrvávajúca finan ná kríza spôsobila reálny dopad na výnos dane z príjmov
fyzických osôb mesta, riziká však v ase spracovania návrhu rozpo tu neboli MF SR
jasne kvantifikované a preto výnos z dane z príjmov fyzických osôb nie je zaru ený.
Z uvedeného dôvodu je tento príjem v rozpo te mesta koncipovaný konzervatívne.
     Finan né prostriedky ur ené fiškálnou decentralizáciou a alšie uvažované
da ové a neda ové príjmy, finan né prostriedky zo ŠR, ú elových fondov, rozpo tu



obce budú vkladané na zabezpe enie základných samosprávnych kompetencií v
oblasti výkonu samosprávy pod a zákona SNR . 369/90 Zb. o obecnom zriadení
vrátane výkonu originálnych kompetencií /školstvo, sociálna starostlivos , MHD/, ako
aj na úhradu alších nutných potrieb mesta vo výdavkovej oblasti.

     Rozborom jednotlivých rozpo tovaných položiek v príjmovej oblasti rozpo tu je
možné skonštatova , že celkové rozpo tované príjmy v rokoch 2013 - 2015
zaznamenávajú pokles, v roku 2013 vo i roku 2012 ide o cca 8, 11 %.

Podiel o akávaných vlastných da ových a neda ových príjmov vo i
rozpo tovaným bežným príjmom príslušného roka predpokladá v každom
rozpo tovom roku mierny pokles - od 65,91 % v roku 2013, 65,71 % v roku 2014 do
65,68 % v roku 2015.

So zmenami sadzieb za príjmy z daní z nehnute nosti a z miestnych poplatkov za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v roku 2013 neuvažuje,
v plánovaných rozpo tových rokoch 2014 a 2015 sú sadzby ponechané na úrovni
predpokladov roka 2013.

  Aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácií upozor ujem na potrebu
bezproblémového zabezpe ovania plánovaných da ových príjmov (príjmov z daní
z nehnute nosti, príjmov z miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ...), o závisí od finan nej disciplíny a solventnosti platite ov -
ob anov, fyzických a právnických osôb.

     Da ové prímy v rokoch 2013 - 2015 stúpajú len mierne, kapitálové
príjmy odrážajú len malú mieru odpredajov majetku mesta ( pozemkov, domov
a bytov), splátok za predané byty a obd žaných dotácií.

Podiel neda ových príjmov v rokoch 2013 - 2015 vo i roku 2012 mierne klesá.
Pokles je spôsobený najmä nižšími príjmami z podnikania a vlastníctva majetku -

z prenájmu nebytových priestorov, administratívnych a iných poplatkov a platieb
(z výherných automatov, za predaj výrobkov, tovarov a služieb), ktoré vo i roku 2012
klesajú o 24,28 %.
     V predloženom návrhu rozpo tu cudzie bežné príjmy (zo ŠR, štátneho ú elového
fondu,  z rozpo tu obce) sú napo ítané pre rok 2013 v objeme cca 3 316 tis. €, o
vo i plánovanej úrovni roka 2012 predstavuje ich nárast o 1,50 %.
     V nasledujúcich dvoch rozpo tových rokoch 2014 a 2015 sa v tejto položke, vo i
roku 2012, predpokladá alší mierny nárast týchto príjmov.

  Osobitné dotácie zo štátneho rozpo tu na neštátne školské zariadenia v návrhu
rozpo tu nie sú, úhrada innosti týchto zariadení je zabezpe ená v súlade so
zákonnými predpismi, z podielu z výnosu dane zo závislej innosti, za predpokladu
preukázate ného zú tovania poskytnutých dotácií z rozpo tu mesta na neštátne
školské zariadenia - Základnú škola Sv. Kríža, Denné detské sanatórium s.r.o. a
súkromnú Materskú školu Kušnierska, Kežmarok.

    Rozsah plánovaných kapitálových príjmov z odpredajov pozemkov a majetku
mesta v roku 2013 vo i roku 2012 stúpol o 88,65 %, v rokoch 2014 a 2015 sa tieto
príjmy uvažujú v minimálnom objeme.



     Upozor ujem, že nezrealizované plánované predaje, aj vzh adom k finan nej
kríze, môžu spôsobi výpadok príjmov, nad náhradou ktorých je nutné reálne
uvažova .

     Rozpo et prednostne zabezpe uje krytie všetkých prijatých a novovzniknutých
záväzkov mesta v rokoch 2013 - 2015, ktoré vyplývajú pre obec z plnenia povinností
ustanovených osobitnými predpismi.

Programový rozpo et, v rámci svojich možností, pokrýva nevyhnutné bežné
výdavky na zabezpe enie innosti miestnej samosprávy vo všetkých jej oblastiach,
najmä na výkon samosprávnych pôsobností mesta, výdavky na innosti súvisiace
s riadnym hospodárením s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu
ponechaným obci do užívania - na správu, údržbu, udržanie a rozvoj majetku obce,
na zabezpe enie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, cintorína, kultúrnych, športových a iných zariadení,...
     Všetky potreby boli prehodnocované a zredukované na nevyhnutnú možnú mieru.
     Finan né prostriedky sú vo i roku 2012 takmer v každom programe predloženého
programového rozpo tu za programové obdobie krátené, výdavky celkom vo i roku
2012 klesajú o cca 8 %. Predpokladané mierne zvýšenia výdavkov sú zaznamenané
pri správe, údržbe a zve a ovaní majetku – revitalizácia centrálnej zóny mesta,
kultúrnej infraštruktúre – rekonštrukcia domu na knižnicu, pri drobnej oddychovej
architektúre mesta, pri cintorínskych službách, pri dotácií pre zdravotníctvo, pri
administratíve – operácie s cennými papiermi.

Bežné a kapitálové výdavky mesta v roku 2013, smerované na úhradu nákladov
ur ených na innos príspevkových organizácií zriadených mestom mierne stúpajú a
sumou 1 284 475 € predstavujú 9,92 %  z celkových výdavkov mesta.
     Z uvedeného objemu, bežné výdavky objemom 541 130 € predstavujú 5,40 %
celkových bežných výdavkov a kapitálové výdavky objemom 742 342 € predstavujú
32,81 % z celkových kapitálových výdavkov mesta.
     Vyprodukované bežné príjmy z vlastnej innosti Mestského kultúrneho strediska
sa pohybujú na úrovni cca 50,0 % z celkových potrieb a na úrovni cca 15,0 % z
vlastnej innosti Správy telovýchovných zariadení mesta. Sledovanie nákladov
vznikajúcich z innosti týchto organizácií a zvyšovanie výkonov z vlastnej innosti je
pre uvádzané organizácie vždy nevyhnutné.

     Z celkových výdavkov je v roku 2013 ur ených na zabezpe enie originálnych a
prenesených kompetencií mesta za oblas školstva 38,44 %, v roku 2014 38,98 %
a v roku 2015 43,85 %.

Podiel na prevzatých kompetenciách za sociálnu oblas  v rozpo tovaných rokoch
2013 – 2015 sa vo i roku 2012 znížil.
     Z celkových výdavkov roka 2013 predstavuje tento podiel 9,11 %, roka 2014 9,23
% a roka 2015  10,09 %.
     Zákon 448/2008 o sociálnych službách, ú inný od 1.1.2009, zaviedol nový spôsob
financovania sociálnych služieb s postupným znižovaním ú elových dotácií štátu na
sociálne služby a povinnos ou prijímate a sociálnej služby a zria ovate a sociálnej
služby podie a sa na spolufinancovaní. Novela zákona o sociálnych službách .
50/2012, s ú innos ou od 1.3.2012, ur ila rozde ovanie financovania sociálnych
služieb medzi štát, klienta a zria ovate a sociálnych služieb. Finan né prostriedky



štátu na klienta sú ur ené v zákone pevnou sumou, mesto je povinné vo VZN mesta
zaviaza klienta na úhradu asti týchto nákladov % sumou, najviac do výšky
ekonomicky oprávnených nákladov, pri om nepokrytý výpadok finan ných
prostriedkov na ich vyfinancovanie znáša zria ovate .

Prenesený výkon štátnej správy na výkon matri nej innosti a na innos
stavebného úradu taktiež nie je finan nými prostriedkami zo štátu dostato ne
dotovaný, preto, na zabezpe enie týchto inností sa predpokladá využitie, na
nevyhnutnej úrovni, položky administratívnych poplatkov a platieb za matri nú
innos a obdobne, položky administratívnych poplatkov a platieb za výkon

pôsobnosti stavebného úradu. Úplné pokrytie innosti stavebného úradu je v návrhu
rozpo tu zabezpe ené aj s využitím finan ných prostriedkov z iných vlastných
zdrojov mesta.

     V roku 2013 rozpo et neuvažuje s grantovým systémom na podporu cestovného
ruchu, športu, kultúry a na podporu sociálnej oblasti.

Priamo ur ené v rozpo te ú elové dotácie pre športové kluby a kultúrne kluby sú
navrhnuté len v obmedzenom rozsahu, v objeme 21 tis. €. Uvedené aktivity celkom
zaberajú 0,21 % z celkového objemu bežných výdavkov.
     Dotácie ur ené na rozhodnutie primátora mesta pre roky 2013 – 2015 nie sú
vymedzené.
     Rozpo et na roky 2014 a 2015 taktiež neuvažuje s grantovým systémom na
podporu cestovného ruchu, športu, kultúry a na podporu sociálnej oblasti,
poskytovanie dotácií pre športové a kultúrne kluby sa predpokladá na úrovni roka
2013.

Oblas poskytovania dotácií, v zmysle § 7 ods. 2, 4 a 6 zákona 583/2004 Z. z . o
rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov riešia aj ustanovené všeobecne záväzné nariadenia mesta Kežmarok
11/2009, 1/2010 a 2/2010.

Použitie dotovaných finan ných prostriedkov je možné len na základe
jednozna ného písomného vymedzenia ú elu poskytnutia dotácie, konkrétnu akciu.
Na ich poskytnutie mesto nemôže použi finan né prostriedky získané návratnými
zdrojmi financovania alebo iným spôsobom, ktorým by sa zvýšil celkový dlh obce.
Dotácie sa poskytujú na základe žiadosti a dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok na poskytnutie dotácie, ustanovených daným zákonom alebo osobitným
predpisom.

     V rozpo tovom roku 2013 sa predpokladá zahájenie erpania úveru zo ŠFRB
poskytnutého na realizáciu bytového domu ul. Lanškrounská 1B, 1C, s jeho
do erpaním v rokoch 2014 a 2015.
     Vzh adom na pravidlá používania návratných zdrojov financovania v zmysle
zákona 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy konštatujem,
že suma predpokladaného dlhu sa nezapo ítava do celkovej sumy dlhu mesta
tvoreného sumou záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov
financovania a sumy ru ite ských záväzkov obce. Prevzaté úvery sú a budú
zabezpe ené, v súlade so zmluvami, úhradou zo splátok nájomného za mestské
bytové domy.



     Uznesenie o schválení prijatia uvažovaného úveru v roku 2013, ako aj uznesenie
o zapojení - použití rezervného a ostatných fondov pre daný rok, musia predchádza
uzneseniu, ktorým sa schva uje rozpo et na príslušný rozpo tový rok 2013
a programové obdobie.

Stav úverov prijatých pod a osobitných predpisov - zo ŠFRB na výstavbu
štartovacích bytov a bytových jednotiek sa predpokladá k 1.1.2013 v objeme cca
4 368 tis. €, k 1.1.2014 v sume 4 302 tis. €  a k 1.1. 2015 v objeme cca 4 868 tis. €.
     K erpaniu komer ných úverov, úverov osobitne sledovaných a hodnotených,
mesto v návrhu programového rozpo tu neuvažuje.

     Existujúca úverová za aženos mesta, vrátane ru ite ských záväzkov mimo
prijatých úverov pod a osobitných predpisov, sa predpokladá k 1.1.2013 v objeme
cca 85 tis. €, k 1.1.2014 sa objem znižuje na cca 83 tis. € a k 1.1.2015 na sumu cca
81 tis. €.
     Ru ite ské záväzky k 1.1.2013 mesto neeviduje.

     V náväznosti na uvádzané skuto nosti konštatujem súlad úverovej za aženosti
mesta s platnými zákonmi o rozpo tových pravidlách, neporušenie podmienok prijatia
návratných zdrojov financovania mestom k 1.1.2013 a neporušenie podmienok
prijatia návratných zdrojov financovania mestom v plánovanom rozpo tovom období
rokov 2013 – 2015, nielen z titulu priaznivej po iato nej základne, ale aj vzh adom na 
neuvažované prijatie alších komer ných úverov.

Splátky investi ných úverov – istín, prijatých pôži iek a leasingov v celkovej sume
cca 166 tis. € a debetných úrokov z prijatých úverov v celkovom objeme cca 64 tis. €
k 31.12.2013 sú v návrhu rozpo tu na rok 2013 zabezpe ené ako prvoradé plnenie
a predstavujú cca  1,77 % z celkových rozpo tovaných výdavkov roka 2013.
     Aj v tomto prípade, suma ro ných splátok návratných zdrojov financovania je plne
v súlade s pravidlami používania návratných zdrojov financovania a platných
zákonov o rozpo tových pravidlách.
     K dodržaniu podmienok dôjde aj v rozpo tových rokoch 2014 a 2015, ke v
rozpo tovom roku 2014 splátky investi ných úverov a debetných úrokov predstavujú
1,94 % z celkových rozpo tovaných výdavkov roka 2014 a 2,12 % z rozpo tovaných
výdavkov roka 2015.

     Na základe priebežne posudzovanej a hodnotenej celkovej výšky skuto ných
záväzkov vznikajúcich po as roka 2012 konštatujem, že ich vývoj nezakladá vznik
skuto nosti pre zavedenie ozdravného režimu a nútenej správy v hodnotených
rozpo tovaných rokoch 2013 - 2015 (§ 19 zákona o rozpo tových pravidlách
územnej samosprávy).

Použitie celkových výdavkov sa predpokladá tak v roku 2013, ako aj alších
dvoch programových rokoch do sumy možných príjmov.

     Na realizáciu kapitálových výdavkov mesta sa využije v roku 2013 tak prebytok
zdrojov bežného rozpo tu, ako aj prebytok finan ných operácií daného roka vrátane
asti prebytku rezervného fondu.

     Finan né prostriedky budú vkladané na územné plánovanie, na správu, údržbu
a zve a ovanie majetku mesta - nákup pozemkov, technické zhodnotenie budov,



rekonštrukciu, revitalizáciu centrálnej zóny mesta, na kamerový systém, rozširovanie
verejného osvetlenia, na výstavbu, rekonštrukciu a obnovu komunikácií - ciest
a chodníkov, na športoviská, vybudovanie kultúrnej infraštruktúry, cintorínske služby,
výstavbu nájomných bytov, rekonštrukciu objektu polikliniky.

     V rokoch 2014 – 2015 sa predpokladá 100 % využitie možných kapitálových
príjmov na kapitálové výdavky, pri zapojení predpokladaných prebytkov bežného
rozpo tu a finan ných operácií príslušného roka.

     Vzh adom na vytvorený kapitálový rozpo et pre rok 2013, so zapo ítaným
zapojením prebytku bežného rozpo tu, prebytku finan ných operácií a asti
rezervného fondu, odporú am, aby mimorozpo tové pe ažné zdroje a neplánované
mimoriadne príjmy prijaté v roku 2013, boli ur ované len na realizáciu investi ných
akcií prípadne podržané ako rezerva pre budúce obdobie.

Použitie týchto prostriedkov je nevyhnutné ú elovo viaza  v prospech rozvoja
územia mesta a rieši  rozhodnutiami z úrovne mestského zastupite stva.

     Návrh viacro ného rozpo tu mesta Kežmarok na roky 2013 - 2015, v súlade s
ustanoveniami § 9, ods. 3 zákona . 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov, bol zverejnený obvyklým spôsobom, aby sa mohli k nemu ob ania mesta
vyjadri .

     V náväznosti na uvádzané skuto nosti a odporú ania, prejednanie stanoviska
komisie financií a správy mestského majetku k návrhu viacro ného rozpo tu mesta
na roky 2013 - 2015, s prihliadnutím na pripomienky a námety ostatných komisií a
poslancov mestského zastupite stva

odporú am
Mestskému zastupite stvu v Kežmarku

predložený návrh rozpo tu mesta Kežmarok, vrátane programového rozpo tu
mesta, na rok 2013 schváli  a návrh rozpo tu na roky 2014 – 2015 zobra na
vedomie.

Návrh na uznesenie:
     Mestské zastupite stvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra mesta k návrhu rozpo tu mesta Kežmarok na roky 2013 – 2015.

 Ing. Gnoj áková udmila
  hlavný kontrolór mesta

Kežmarok 5.12.2012
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Dôvodová správa

Návrh rozpo tu bol pripravený na základe Zásad rozpo tového hospodárenia Mesta
Kežmarok. Pri vypracovaní návrhu rozpo tu boli dodržané ustanovenia zákona . 583/2004 Z.z.
o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy, zákona . 564/2004 Z.z. o rozpo tovom ur ení
výnosu dane z príjmu územnej samospráve, nariadenia vlády SR . 668/2004 Z.z. o rozde ovaní
výnosu dane z príjmu územnej samospráve, zákona . 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, všetko v znení neskorších predpisov. Pri
použití nariadenia vlády SR . 668/2004 Z.z. o rozde ovaní výnosu dane z príjmu územnej
samospráve návrh rozpo tu vychádzal z pracovnej verzie novely tohto nariadenia, nako ko v ase
prípravy rozpo tu ešte novela k tomuto nariadeniu nebola schválená. Návrh rozpo tu rešpektuje aj

alšie právne normy regulujúce innos  samosprávy.

Bežný rozpo et na rok 2013, ale aj na roky 2014 a 2015 je navrhnutý ako prebytkový.
Kapitálový schodok je navrhnutý ako schodkový, pri om schodok kapitálového rozpo tu je krytý
prebytkom bežného rozpo tu a príjmovými finan nými operáciami. Z rezervného fondu mesta
navrhujeme v roku 2013 použi sumu 278 255 eur. V použití rezervného fondu sú zahrnuté výlu ne
finan né prostriedky schválené v rozpo te roku 2012, ktorých použitie plánujeme presunú do roku
2013. Celkový rozpo et je vo všetkých rokoch 2013-2015 navrhnutý ako vyrovnaný.

Návrhy rozpo tov na roky 2014-2015 sú orienta né, Mestské zastupite stvo ich neschva uje,
ale berie na vedomie. Cie om týchto rozpo tov je stanovenie predpokladaného trendu vývoja príjmov
a výdavkov.

Vzh adom k nízkym príjmom a potreby znižovania výdavkov bolo potrebné vykona
dôkladné prehodnotenie rozpo tových požiadaviek, ktoré ekonomickému oddeleniu MsÚ doru ili
vedúci oddelení MsÚ, ná elník MsP, riaditelia príspevkových organizácií a komisie Mestské
zastupite stva. Po zhrnutí všetkých rozpo tových požiadaviek tieto prevyšovali možnosti rozpo tu
Mesta Kežmarok o viac ako 1,8 milióna eur. Ke že ani krátenie rozpo tových požiadaviek by
nezabezpe ilo vyrovnanos rozpo tu, v niektorých prípadoch sme museli pristúpi  k tomu, že
rozpo tovú požiadavku sme vôbec nezapracovali do návrhu rozpo tu. Týkalo sa to hlavne požiadaviek
na kapitálové výdavky. K výraznému zníženiu však došlo aj pri bežných výdavkoch – oproti
o akávanej skuto nosti roku 2012 je návrh rozpo tu nižší o 417 802 eur, o predstavuje 4,0%. Šetrenie
oproti skuto ným výdavkom roku 2010 predstavuje až 928 650 eur, o predstavuje 8,5%.

Základné makroekonomické ukazovatele ekonomiky síce v ase tvorby návrhu rozpo tu
nazna ujú možnos hospodárskeho rastu slovenskej ekonomiky, avšak s potenciálnymi rizikami,
z titulu pokra ujúcej ekonomickej krízy a tým nepriaznivého dopadu aj na územnú samosprávu a jej
obyvate ov. Z dôvodu vysokej miery verejného dlhu (nielen slovenského, aj iných krajín Európskej
únie a iných vyspelých krajín sveta) sa predpokladá nutnos vä šieho šetrenia, ím sa tlmia možnosti
hospodárskeho rastu. Mierne pozitívne sa na vývoji príjmu z dane z príjmov fyzických osôb prejavia
legislatívne zmeny (vyššie zdanenie vysoko nadpriemerne zarábajúcich, zdanenie výsluhových
dôchodkov, obmedzenie paušálnych výdavkov podnikate ov, mimoriadne zdanenie platov ústavných

inite ov a pod.), na druhej strane existujú vysoké rizika udržania zamestnate nosti na sú asnej
úrovni. Ministerstvo financií síce predpokladá, že príjem obcí z tejto dane vzrastie, no tento
predpoklad je potrebné vníma ako ve mi optimistický. Návrh rozpo tu mesta bol pri dani z príjmov
fyzických osôb zostavený na základe predpokladov rozpo tu verejnej správy na roky 2013 – 2015
ur ujúcich rast hospodárstva, zoh ad ujúcich vývoj zamestnanosti, rast nominálnych miezd a rast
inflácie a vzh adom na plánované legislatívne zmeny, ktoré vstúpia do platnosti 1.1. 2013. Ke že
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mnohé z predpokladov obsahujú riziká, predpoklad Ministerstva financií je znížený tak, aby tieto
riziká z ve kej asti vykryl.

K ve kým zmenám došlo pri financovaní centier vo ného asu a školských stredísk záujmovej
innosti. Štát zmenil spôsob financovania vo no asových aktivít. Od 1.1. 2013 už nebudú finan né

prostriedky napo ítavané pod a po tu detí, ktoré navštevujú školské zariadenie poskytujúce
vo no asové aktivity, ale pod a po tu všetkých detí v obci vo veku 5-15 rokov bez oh adu na to, i
nejakú vo no asovú aktivitu navštevujú. Koeficient, pod a ktorého sa finan né prostriedky
napo ítavajú, sa však znížil na približne tretinovú úrove . Po tejto zmene získajú finan né prostriedky
obce, ktoré nemajú žiadne školské zariadenie poskytujúce vo no asové aktivity na úkor školských
zariadení (prevažne mestských) poskytujúcich takéto aktivity.

V súvislosti s tým, že plánovaná výstavba bytového domu Lanškounská 1B, 1C, 1D sa mení
na výstavbu bytového domu Lanškounská 1B, 1C, je potrebné pred schválením rozpo tu zruši
pôvodné uznesenie o erpaní úveru na bytový dom Lanškounská 1B, 1C, 1D a prija nové. Suma
predpokladaného úveru sa pritom iasto ne upresní.

Doplnené je aj uznesenie o použití rezervného fondu, ktoré musí by  uvedené samostatne.

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH:

1) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporú a
Mestskému zastupite stvu v Kežmarku schváli prijatie úveru vo výške približne 848
700 eur na financovanie výstavby nájomného bytového domu Lanškounská 1B, 1C
v Kežmarku, s predpokladaným za iatkom výstavby v roku 2013.

2) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporú a
Mestskému zastupite stvu v Kežmarku schváli rozpo et Mesta Kežmarok pre rok
2013 pod a predloženého návrhu.

3) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporú a
Mestskému zastupite stvu v Kežmarku zobra na vedomie návrh rozpo tu Mesta
Kežmarok pre roky 2014-2015 pod a predloženého návrhu.

4) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporú a
Mestskému zastupite stvu v Kežmarku schváli použitie rezervného fondu vo výške
268 815 eur na financovanie nasledovných kapitálových výdavkov:

Prvok 3.4.3 Zve a ovanie nehnute ností majetku mesta 25 000
Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov 90 000
Podprog 9.10 Ú elovo viazané prostriedky pre školstvo 153 815

SPOLU 268 815
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Návrh na uznesenie:

1) Mestské zastupite stvo v Kežmarku ruší uznesenie . 278/2011.
2) Mestské zastupite stvo v Kežmarku schva uje prijatie úveru vo výške približne

848 700 eur na financovanie výstavby nájomného bytového domu Lanškounská
1B, 1C v Kežmarku, s predpokladaným za iatkom výstavby v roku 2013.

3) Mestské zastupite stvo v Kežmarku schva uje rozpo et Mesta Kežmarok na rok
2013 pod a predloženého návrhu so zapracovaním pripomienok .
................................

4) Mestské zastupite stvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpo tu Mesta
Kežmarok na roky 2014 - 2015 pod a predloženého návrhu.

5) Mestské zastupite stvo v Kežmarku schva uje použitie rezervného fondu vo
výške 268 815 eur na financovanie nasledovných kapitálových výdavkov:

Prvok 3.4.3 Zve a ovanie nehnute ností majetku mesta 25 000
Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov 90 000
Podprog 9.10 Ú elovo viazané prostriedky pre školstvo 153 815

SPOLU 268 815
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Komentár k návrhu rozpo tu príjmov

Sú as ou príjmov Mesta Kežmarok sú bežné príjmy a kapitálové príjmy. Sú as ou
rozpo tu sú aj príjmové finan né operácie, tie však nie sú sú as ou výsledku hospodárenia.

Bežné príjmy

Bežné príjmy sú tvorené vlastnými príjmami (da ovými a neda ovými) a inými príjmami
(granty a transfery). O použití vlastných príjmov môže mesto rozhodova samostatne, iné príjmy
sú ú elovo viazané (napríklad základné školy, Domov dôchodcov, Stavebný úrad, matrika,
projekty podporené prostredníctvom štátneho rozpo tu a pod.)

Da ové príjmy:

Dane z príjmov fyzických osôb:
- Táto da tvorí podstatnú as príjmov mesta, preto jej vývoj zna ne ovplyv uje schopnos

mesta plánova bežné aktivity v meste. Po obnovení rastu tejto dane predpokladáme v roku
2013 prepad hlavne z dôvody zmeny podmienok financovania centier vo ného asu. Plán
pre rok 2013 je konzervatívny a sú v om iasto ne zakomponované riziká spojené s
poklesom zamestnanosti. Nárast, ktorý je plánovaný pre roky 2014 a 2015 je taktiež
konzervatívny.

Dane z majetku:
- Pre dane z majetku plánujeme mierny nárast príjmov v roku 2013 z dôvodu upresnenia

výberu dane zo stavieb po zmene da ových sadzieb k 1.1. 2012.

Dane na tovary a služby:
- Najvä šou a zárove najstabilnejšou zložkou týchto daní je poplatok za komunálne odpady

Ostatné da ové príjmy nepredstavujú významnú as príjmov mesta. Pre najbližšie roky
nepredpokladáme zmenu da ových sadzieb, pri zábere verejného priestranstva však
predpokladáme vyšší záujem a tým aj výber tejto dane.

Neda ové príjmy:

Príjmy z podnikania (dividendy):
- Príjmy z dividend zatia nie sú plánované. Mesto pravidelne dostáva dividendy iba od

Tatranskej odpadovej spolo nosti, s.r.o., Žakovce, ich výška však nie je známa a bude
predmetom rozpo tového opatrenia po oznámení o výške dividend.

Príjmy z vlastníctva:
- Príjem je tvorený príjmom z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov. Výška

plánovaného nájmu je oproti roku 2012 vyššia z dôvodu nárastu príjmov za nájom bytov po
dokon ení alšieho bytového domu.

Administratívne poplatky:
- Najvä šou zložkou administratívnych poplatkov sú poplatky za výherné automaty, tento

príjem má však klesajúci trend, ktorý nepomohol eliminova ani nárast ostatných správnych
poplatkov.

Pokuty, penále a iné sankcie:
- Príjem za pokuty zabezpe uje hlavne Mestská polícia pri zabezpe ovaní kontrol

zameraných hlavne na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky s dôrazom na zákazové
dopravné zna ky a dopravné zariadenia.
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Poplatky za predaj tovarov a služieb:
- Oproti roku 2012 predpokladáme vyšší výber poplatkov za opatrovate skú službu.

K výraznejšiemu nárastu došlo aj pri vyberaní poplatku za WC v aka efektívnejšiemu
výberu. Po ukon ení innosti denného stacionára nerozpo tujeme príjmy za poskytovanie
tejto služby. Poplatok za pult centralizovanej ochrany rozpo tujeme vo vyššej sume oproti
roku 2012 z dôvodu rozšírenia služieb pultu centralizovanej ochrany.

Úroky z domácich vkladov:
- Príjem úrokov predpokladáme na nízkej úrovni z dôvodu aktuálne nízkych úrokových sadieb

na bankových produktoch.

Iné neda ové príjmy:
- Iné neda ové príjmy sú tvorené príjmom z vý ažkov z lotérií a iných podobných hier, kde

predpokladáme mierny nárast. Okrem toho tu sú zahrnuté aj vratky nevy erpaných dotácií.
Pre rok 2013 uvažujeme s vratkou od Správy telovýchovných zariadení mesta Kežmarok,
pri om vo výdavkoch roku 2013 sú zahrnuté na použitie pre pôvodný ú el roku 2013 v rámci
Správy telovýchovných zariadení mesta Kežmarok.

Granty a transfery:
- Tieto príjmy sú ú elovo viazané a spravidla, ak nie je poskytnutý príjem, nie je realizovaný

ani výdavok, a naopak, pri vyššom príjme je aj vyšší výdavok. Tieto príjmy majú teda zvä ša
neutrálny dopad na rozpo et mesta.

Vlastné príjmy rozpo tových organizácií:
- Sú as ou rozpo tu mesta sú aj vlastné príjmy rozpo tových organizácií, pri om tieto príjmy

majú stabilný charakter.

Kapitálové príjmy

- Kapitálové príjmy plánujeme dosiahnu hlavne z ú elových dotácií na výstavbu bytových
domov a projektov financovaných z Európskej únie.

Príjmy finan ných operácií

Finan né operácie sú síce sú as ou rozpo tu, nie sú však sú as ou príjmov
a výdavkov rozpo tu (t.j. neovplyv ujú prebytok ani schodok rozpo tu)!

- V rámci týchto príjmov uvažujeme s použitím asti rezervného fondu. Bytové domy budú
iasto ne financované z úverov Štátneho fondu rozvoja bývania. Príjem z vrátenia finan nej

výpomoci od spolo nosti Spravbytherm, s.r.o. je plánovaný pod a platných zmlúv. Operácie
s cennými papiermi sú náhradou bankových vkladov, nako ko z dôvodu nízkych úrokových
sadzieb na bankových vkladoch sú využívané alternatívne bankové produkty. Príjmy
z operácií s cennými papiermi sú plánované v rovnakej výške ako výdavky. Úroky z týchto
operácií sú zahrnuté v bežných príjmoch.
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Poplatky za predaj tovarov a služieb:
- Oproti roku 2012 predpokladáme vyšší výber poplatkov za opatrovate skú službu.

K výraznejšiemu nárastu došlo aj pri vyberaní poplatku za WC v aka efektívnejšiemu
výberu. Po ukon ení innosti denného stacionára nerozpo tujeme príjmy za poskytovanie
tejto služby. Poplatok za pult centralizovanej ochrany rozpo tujeme vo vyššej sume oproti
roku 2012 z dôvodu rozšírenia služieb pultu centralizovanej ochrany.

Úroky z domácich vkladov:
- Príjem úrokov predpokladáme na nízkej úrovni z dôvodu aktuálne nízkych úrokových sadieb

na bankových produktoch.

Iné neda ové príjmy:
- Iné neda ové príjmy sú tvorené príjmom z vý ažkov z lotérií a iných podobných hier, kde

predpokladáme mierny nárast. Okrem toho tu sú zahrnuté aj vratky nevy erpaných dotácií.
Pre rok 2013 uvažujeme s vratkou od Správy telovýchovných zariadení mesta Kežmarok,
pri om vo výdavkoch roku 2013 sú zahrnuté na použitie pre pôvodný ú el roku 2013 v rámci
Správy telovýchovných zariadení mesta Kežmarok.

Granty a transfery:
- Tieto príjmy sú ú elovo viazané a spravidla, ak nie je poskytnutý príjem, nie je realizovaný

ani výdavok, a naopak, pri vyššom príjme je aj vyšší výdavok. Tieto príjmy majú teda zvä ša
neutrálny dopad na rozpo et mesta.

Vlastné príjmy rozpo tových organizácií:
- Sú as ou rozpo tu mesta sú aj vlastné príjmy rozpo tových organizácií, pri om tieto príjmy

majú stabilný charakter.

Kapitálové príjmy

- Kapitálové príjmy plánujeme dosiahnu hlavne z ú elových dotácií na výstavbu bytových
domov a projektov financovaných z Európskej únie.

Príjmy finan ných operácií

Finan né operácie sú síce sú as ou rozpo tu, nie sú však sú as ou príjmov
a výdavkov rozpo tu (t.j. neovplyv ujú prebytok ani schodok rozpo tu)!

- V rámci týchto príjmov uvažujeme s použitím asti rezervného fondu. Bytové domy budú
iasto ne financované z úverov Štátneho fondu rozvoja bývania. Príjem z vrátenia finan nej

výpomoci od spolo nosti Spravbytherm, s.r.o. je plánovaný pod a platných zmlúv. Operácie
s cennými papiermi sú náhradou bankových vkladov, nako ko z dôvodu nízkych úrokových
sadzieb na bankových vkladoch sú využívané alternatívne bankové produkty. Príjmy
z operácií s cennými papiermi sú plánované v rovnakej výške ako výdavky. Úroky z týchto
operácií sú zahrnuté v bežných príjmoch.
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Program 1

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer: Trvalo udržate ný rozvoj mesta Kežmarok

2013 2014 2015
74 530 66 580 62 250

Komentár k programu:

Podprogram 1.1: Manažment
Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok

2013 2014 2015
20 500 20 900 21 300

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

2013 2014 2015
5 000 5 100 5 200

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 60 60 60 60 60
Skuto ná hodnota 56

Komentár k programu:

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

2013 2014 2015
0 0 0

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 98% 98% 98% 98% 98%
Skuto ná hodnota 100%

Komentár k prvku:

Plánované výdavky súvisia s reprezenta ným fondom primátora mesta, ktorý sa používa na financovanie
vecných darov, pohostenia a ob erstvenia pre návštevy a delegácie. S dotáciami pod a VZN, ktoré
pride uje primátor, neuvažujeme.

Rozpo et prvku (v EUR)

Prednosta
Zabezpe i dôsledné riadenie MsÚ

/zastupite stvom, porady a pod./

Výdavky na mzdu a odvody prednostu a sekretárky prednostu a vecné výdavky na innos sekretariátu
prednostu sa nerozpo tujú samostatne, sú rozpo tované v rámci programu Administratíva.

Po et oficiálnych stretnutí primátora za rok

Rozpo et programu (v EUR)

V programe sa rozpo tujú výdavky najmä na riadenie mestského úradu. Vä šina výdavkov je hradená v
rámci programu Administratíva (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov),
iba niektoré výdavky sú rozpo tované samostatne.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Rozpo et prvku (v EUR)

Primátor
Zabezpe i  reprezentovanie mesta

Strana 53



Program 1

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie poslancov a lenov komisií

2013 2014 2015
15 500 15 800 16 100

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 80% 80% 80% 80% 80%
Skuto ná hodnota 84%

Komentár k prvku:

Podprogram 1.2: Plánovanie
Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok

2013 2014 2015
33 500 25 000 20 000

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

2013 2014 2015
6 000 0 0

Zodpovednos :
Cie

Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota nie áno áno
Skuto ná hodnota nie

Komentár k prvku:
Príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky 2014-2020 bude
zabezpe ená vlastnými zamestnancami MsÚ a externými odborníkmi. Výdavky na vlastných
zamestnancov MsÚ sú rozpo tované v rámci programu Administratíva.

Zabezpe i presadenie požiadaviek ob anov do rozvoja mesta
Percentuálna ú as poslancov na mestských zastupite stvách

Zasadnutia MsZ, komisií mesta a odmeny poslancom a lenom komisií, ich cestovné.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Zabezpe i vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre
roky 2014-2020

Vypracovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
pre roky 2014-2020

Rozpo et prvku (v EUR)

Prednosta
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Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

2013 2014 2015
8 500 5 000 0

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota áno áno áno
Skuto ná hodnota nie

Komentár k prvku:

Prvok 1.2.3. Príprava žiadostí o dotácie a spolufinacovanie projekt. zámerov

2013 2014 2015
19 000 20 000 20 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 13 7 7 7 7
Skuto ná hodnota 13
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 4 4 4
Skuto ná hodnota

Komentár k prvku:

Zabezpe i  rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov
Po et podaných žiadostí

V rozpo te sú kalkulované:
- výdavky najmä na režijné výdavky oddelenia, a to cestovné, poštovné a telekom. služby vrátane
poplatkov za elektronické informa né panely, nákup materiálu, vrátane odbornej literatúry, poplatky za
školenia, vecné ceny pre verejnos za ú as v sú ažiach,
- príprava žiadostí o dotácie, spolufinancovanie projektov, prípadne externá príprava projektov

Po et úspešných žiadostí

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i digitalizáciu Územného plánu Kežmarku

Digitalizovaný Územný plán mesta Kežmarok

Z rozpo tu sú hradené výdavky na digitalizáciu územného plánu s oh adom na zmenu organizácie
dopravy v meste a vytvorenie územných predpokladov pre investi nú innos na území mesta. Výdavky
na innosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu zabezpe ujú
zamestnanci Mestského úradu.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu
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Podprogram 1.3: Kontrolná innos
Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

2013 2014 2015
0 0 0

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 16 15 15 15 15
Skuto ná hodnota 18
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 3 7 1 2 2
Skuto ná hodnota 4

Komentár k podprogramu:

Podprogram 1.4: Da ová politika
Zámer: Zodpovedná a efektívna da ová politika

2013 2014 2015
1 000 1 000 1 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00%
Skuto ná hodnota 98,86%
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00%
Skuto ná hodnota 97,56%

Komentár k podprogramu:

Po et plánovaných kontrol v roku

Po et vykonaných kontrol plnenia opatrení

Rozpo et tohto podprogramu zah a mzdu, odvody, ostatné mzdové vyrovnania, režijné výdavky na
innos hlavného kontrolóra, ktoré sa nerozpo tujú samostatne, ale v rámci programu Administratíva z

dôvodu, že nemajú vplyv na výsledky kontrolnej innosti. Tvoria stabilnú zložku v rozpo te, ur enú
právnymi predpismi a pomernými nákladmi na réžiu. Ako výsledok kontrolnej innosti sa predpokladá
zníženie po tu kontrolných zistení, zníženie po tu kontrol smerujúcich k plneniu opatrení prijatých na
nápravu nedostatkov a prí in ich  vzniku, následné znižovanie po tu odstra ovaných nedostatkov.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Ekonomické oddelenie
Zabezpe i výber predpísaných dani a poplatkovj pr pi

danom roku

celkového predpisu v danom roku

Podstatnú as správy daní tvorí správa dane z nehnute nosti a správa poplatku za komunálne odpady.
Okrem toho zabezpe uje ekonomické oddelenie správu dane za psa a dane za ubytovanie. Priamo vo
výdavkoch na tento podprogram sa rozpo tujú iba výdavky na exekúcie vo i neplati om a známky pre
psov. Výdavky zah ajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpo tované v rámci programu
Administratíva.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Hlavný kontrolór mesta
Zabezpe i pravidelnú kontrolu innosti mesta
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Podprogram 1.5: Rozpo tová politika a ú tovníctvo
Zámer: Zodpovedná rozpo tová politika

2013 2014 2015
2 880 2 880 3 000

Prvok 1.5.1: Rozpo tová politika

2013 2014 2015
0 0 0

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno
Skuto ná hodnota áno

Komentár k prvku:

Prvok 1.5.2: Audit

2013 2014 2015
2 880 2 880 3 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno
Skuto ná hodnota áno

Komentár k prvku:

Prvok 1.5.3: Ú tovníctvo

2013 2014 2015
0 0 0

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno
Skuto ná hodnota áno

Komentár k prvku:

Výrok audítora bez výhrad

Výdavky zah ajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpo tované v rámci programu Administratíva.

po p p ý j ný
roka

Ekonomické oddelenie
Zabezpe i nezávislý audit mesta

Vykonaná kontrola audítorom v danomza rok

Zabezpe enie nezávislého auditu individuálnej aj konsolidovanej ú tovnej závierky.

Rozpo et prvku (v EUR)

Ekonomické oddelenie
Zabezpe i transparentné vedenie ú tovníctva v súlade s platnými normami

Rozpo et prvku (v EUR)

Výdavky zah ajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpo tované v rámci programu Administratíva.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Rozpo et prvku (v EUR)

Ekonomické oddelenie
Zabezpe i  ú inný rozpo tový proces mesta
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Podprogram 1.6: lenstvo v samosprávnych organizáciách
Zámer: Mesto využíva výhody lenstva v samosprávnych organizáciach

2013 2014 2015
9 650 9 650 9 650

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 10 11 11 11 11
Skuto ná hodnota 10

Komentár k podprogramu:

Podprogram 1.7: Rozvíjanie vz ahov s partnerskými mestami
Zámer: Interaktívne mesto

2013 2014 2015
7 000 7 150 7 300

Prvok 1.7.1: Vz ahy s domácimi "krá ovskými" mestami

2013 2014 2015
2 000 2 050 2 100

Zodpovednos :
Cie

Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 8 8 8 8 8
Skuto ná hodnota 13

Komentár k prvku:

Rozpo tované sú výdavky na lenské príspevky záujmovým organizáciam a združeniam.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu

Zabezpe i  úzku spoluprácu v oblastiach cestovného ruchu v rámcizna ky SKM
Po et stretnutí s krá ovskými mestami

V rozpo te kalkulované:
- ú as na ve trhoch, brožúra SKM, spolufinancovanie ú asti na mediálnom dni, výstavách, prípadne
spolufinancovanie projektu.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Sekretariát primátora
Zabezpe i aktívnu ú as mesta v záujmových organizáciách a združeniach

Po et lenstiev mesta v organizáciach a združeniach

Rozpo et podprogramu (v EUR)
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Prvok 1.7.2: Vz ahy so zahrani nými partnerskými mestami

2013 2014 2015
5 000 5 100 5 200

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 8 7 7 7 7
Skuto ná hodnota 7

Komentár k prvku:

Zabezpe i  úzku spoluprácu so zahrani nými partnerskými mestami
Po et stretnutí s partnerskými mestami

V rozpo te je zahrnuté:
- cestovné výdavky pracovníkov oddelenia v zahrani í,
- doprava zástupcov mesta do partnerských miest na organizované podujatia,
- dopravné výdavky na športové podujatia do partn. miest,
- poistné poslancov a zamestnancov pri zahr. služ. cestách,
- služby pre zahrani né návštevy (ubytovanie hostí E RO),
- tlmo nícke a prekladate ské služby – dohody,
- repre – výdavky na vybrané podujatia a spoluú as v projektoch.
- dary pre významné zahrani né návštevy.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu
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Program 2: Propagácia a marketing
Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

2013 2014 2015
126 900 127 000 117 100

Komentár k programu:

Podprogram 2.1.: Šírenie informácií o meste
Zámer: V asné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v meste pre obyvate ov

a návštevníkov.

2013 2014 2015
125 570 125 670 115 770

Prvok 2.1.1.: Web stránka mesta

2013 2014 2015
670 670 670

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 240 000 290 000 300 000 300 000 300 000
Skuto ná hodnota 292 012

Komentár k prvku:

Prvok 2.1.2: Mestské promo-materiály a propaga né služby

2013 2014 2015
8 000 9 000 9 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 10 10 8 8 8
Skuto ná hodnota 25

Komentár k prvku:

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu
Zabezpe i trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok

Po et druhov vydaných propaga ných materiálov v danom roku

Rozpo et zah a:
- 3D reklama (pri semafóroch) Vitajte v Kežmarku,
- výdavky spojené s ú as ou na ve trhoch (grafika na panely a pod.),
- spolufinancovanie podujatí Svetového d a CR,
- vydanie letáku Okolie Kežmarku – pre vo nú distribúciu pre návštevníkov KIA,
- reprint jazykovej mutácie Historická cesta,
- rekonštrukcia, výmena tabule Historická cesta (na námestí),
- propaga né predmety,
- spolufinancovanie projektov.

Po et návštevníkov web stránky

Zabezpe enie udžiavania web-stránky dodávate ským spôsobom.

Rozpo et programu (v EUR)

Výdavky na propaga ný materiál, propaga né služby, vo vybraných publikáciách, výdavky na televíziu,
web stránku a iné publikácie.Spolupráca so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a oblastnými
organizáciami cestovného ruchu v regióne.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu
Zabezpe i on-line informácie o meste a jeho innosti
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Prvok 2.1.3: Kežmarská informa ná agentúra

2013 2014 2015
15 000 15 000 15 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 2 600 2 320 2 320 2 320 2 320
Skuto ná hodnota 2 200

Komentár k prvku:

Prvok 2.1.4: Kežmarská televízia

2013 2014 2015
70 000 61 600 63 200

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 520 430 410 410 410
Skuto ná hodnota 406

Komentár k prvku:

Prvok 2.1.5: Kežmarské noviny

2013 2014 2015
26 900 27 400 27 900

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 36 300 36 300 31 000 31 000 31 000
Skuto ná hodnota 31 200
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 75,00% 75,00% 80,00% 80,00% 80,00%
Skuto ná hodnota 83,35%

Komentár k prvku:

Kultúrne stredisko
Zabezpe i printové informovanie o dianí v meste

Po et výtla kov do roka

Percento predaných výtla kov zo všetkých vytla ených do roka

Noviny Kežmarok vychádzajú každý druhý týžde , s prestávkou v letnom období. Plánovaný po et ísiel je
24. Slúžia k informovanosti obyvate ov o diani v meste. Prostriedky z rozpo tu mesta sú ur ené na mzdy
redaktorov a odvody do fondov, energie, zákonné sociálne výdavky a as výdavkov na tla novín.

Po et hodín poskytovania informáciív KIA za rok

Rozpo et po íta s o zabezpe ením prevádzky dodávate ským spôsobom v dohodnutom ase.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu
Po et odvysielaných reportáží o meste v danom roku

Po et odvysielaných reportáží o meste do roka

Výdavky KTV tvoria výdavky za dodávate ské služby spolo nosti rEhit sro, za cenu práce redaktoriek KTV,
vrátane ich materiálnych výdavkov a poplatkov za telefóny a za služby súvisace s prevádzkou web
vysielaní a za hudobnú produkciu.

Rozpo et prvku (v EUR)

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu
Zabezpe ei personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste
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Projekt 2.1.6.: Monografia mesta

2013 2014 2015
5 000 12 000 0

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota nie áno
Skuto ná hodnota

Komentár k prvku:

Podprogram 2.3.: Kronika mesta
Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

2013 2014 2015
1 330 1 330 1 330

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno
Skuto ná hodnota nie

Komentár k podprogramu:
Zabezpe enie spracovania kroniky mesta.

Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu
Zabezpe i zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku

Vydanie 2. dielu monografie - dejiny od polovice 18. stor. po
sú asnos

V roku 2013 plánujeme spracovanie 2. dielu Monografie mesta Kežmarok a v roku 2014 jej vydanie.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Primátor
Zabezpe i archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

Spracovaná kronika mesta za daný rok

Rozpo et prvku (v EUR)
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Program 3: Interné služby
Zámer: Efektívna  a flexibilná samospráva

2013 2014 2015
986 986 1 180 062 254 528

Komentár k programu:

Podprogram 3.1: Regenerácia zamestnancov úradu (MsÚ)
/Rekrea né zariadenie Dolná Strehová/

2013 2014 2015
1 330 1 360 1 390

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 60 20 20 20 20
Skuto ná hodnota 50

Komentár k podprogramu:

Podprogram 3.2: Advokátske služby
Zámer: Profesionálne advokátske služby pre efektívne riešenia právnych sporov.

2013 2014 2015
15 000 15 000 15 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 35 35 35
Skuto ná hodnota 35
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 1 350 000 1 350 000 1 350 000
Skuto ná hodnota 1 387 369

Komentár k podprogramu:

Právny referát
Zabezpe i efektívne riešenie právnych sporov

Po et otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi

Hodnota otvorených právnych sporov riešených externými
advokátmi

Rozpo tované sú výdavky na externe poskytnuté advokátske služby.

Rozpo tované sú poplatky platené v súvislosti s umiestnenímzariadenia a výdavky na jeho bežnú údržbu.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Rozpo et programu (v EUR)

Rozpo tované sú len priame výdavky na zabezpe ovanie interných služieb.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Odborová organizácia ZO SLOVES
Zabezpe i dostupné letné rekreovanie prezamestnancov MsÚ

Po et zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok
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Podprogram 3.3: Interné informa né služby

2013 2014 2015
46 550 48 550 50 050

Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 20% 25% 30% 35%
Skuto ná hodnota

Komentár k podprogramu:

Podprogram 3.4: Správa, údržba a zve a ovanie majetku mesta
Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

2013 2014 2015
924 106 1 115 152 188 088

Prvok 3.4.1: Evidencia hnute ného majetku mesta

2013 2014 2015
0 0 0

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 0 0 0 0 0
Skuto ná hodnota 0

Komentár k prvku:

Hardware, Software, bežná spotreba /tonery a pod./, opravy PC.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Zabezpe i preh adnú evidenciu hnute ného majetku mesta
rozdiel medzi skuto nou a evidovanou hodnotou

Výdavky sú hradené v rámci programu Administratíva. Sú tu zahrnuté výdavky na zamestnanca, ktorý
zabezpe uje evidenciu hnute ného majetku.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Zabezpe i  rýchlos po íta ových staníc
Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú opera nú pamä  (RAM) 2
GB

Strana 64



Program 3

Prvok 3.4.2: Správa a údržba nebytových priestorov a stavieb mesta

2013 2014 2015
127 600 133 600 133 600

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600
Skuto ná hodnota 3 600
Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 172 172 172 172 172
Skuto ná hodnota 172

Komentár k prvku:

Prvok 3.4.3: Zve a ovanie nehnute ností majetku mesta

2013 2014 2015
55 488 14 488 14 488

Zodpovednos :
Cie

Merate ný ukazovate :
Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 0 0 1 0 0
Skuto ná hodnota 0

Komentár k prvku:

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i  rekonštrukciu a zve a ovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku
mesta

Zabezpe i preh adnú evidenciu nehtnue ného majetku mesta
Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Zabezpe i preh adnú evidenciu nehtnue ného majetku mesta

Po et budov a stavieb v evidencii ku koncu roka

Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu majetku, ktoré sú zabezpe ované dodávate ským
splôsobom a poistenie majetku. Okrem toho sú z tejto položky financované geometrické plány, znalecké
posudky, správa nebytových priestorov, energie, trhovisko. Výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpe ujú
evidenciu majetku a koordináciu prác spojených s jeho správou a údržbou sú hradené v rámci programu
Administratíva.

Po et zve a ovaných objektov okrem zdravotníckych po as roka

V rozpo te je zahrnutá rekonštrukcia strechy objektu Hlavné námestie 25 a príprava budúcich stavieb.
Okrem toho rozpo et obsahuje splácania technického zhodnotenia budovy Združenia Regiónu Tatry
(financované z nájmu od Združenia Regiónu Tatry) a výkup pozemkov.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
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Prvok 3.4.4: Správa areálu bývalých kasární

2013 2014 2015
40 000 40 000 40 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 9 9 9 9 9
Skuto ná hodnota 9

Komentár k prvku:

Po et spravovaných objektov v areáli bývalých kasární

V rozpo te sú zahrnuté výdavky na zabezpe enie stráženia objektov v areáli bývalých kasární a
nevyhnutné prevádzkové výdavky (prevažne energie). Plánovaný rozpis výdavkov: stráženie vlastnými
zamestnancami (mzdy, odvody), elektrická energia (verejné osvetlenie, vykurovanie budovy štábu).

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Zabezpe i ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární
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Projekt 3.4.5: Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok

2013 2014 2015
701 018 927 064 0

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 0 0 383,2
Skuto ná hodnota 0
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 0 0 354,7
Skuto ná hodnota 0
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 0 0 5
Skuto ná hodnota 0
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 0 0 1 429,5
Skuto ná hodnota 0
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 0 0 36
Skuto ná hodnota 0
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 0 0 52
Skuto ná hodnota 0
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 0 0 1 774
Skuto ná hodnota 0
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 0 0 44
Skuto ná hodnota 0

Komentár k prvku:

Vybudovanie nových svietidiel (po et)

Po et vysadených stromov (po et)

Založenie parkových trávnikov (m2 )

Osadenie prvkov drobnej architektúry

Rozpo et projektu (v EUR)

Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu
Zrekonštruovaná as centra mesta

Realizáciou projektu sa zrekonštruuje miestna komunikácia na ul. Dr. Alexandra o d žke 383,2 m, kde sa
vybuduje aj daž ová kanalizácia (354,7 m), ktorá od ah í jestvujúcu splaškovú kanalizáciu. V miestach
prechodu pre peších sa osadí bezbariérový obrubník. Celkovo sa vybuduje 5 parkovacích miest. Na
chodníky sa položí zámková dlažba (1429,5 m). V rámci ver. osvetlenia sa namontuje 36 nových
svietidiel. Výsadbou stromovej aleje (52 ks), založením parkových trávnikov na ploche 1774 m 2 a
osadením drobnej architektúry (12 lavi iek, 32 odpadkových košov) sa skvalitní estetická a rekrea ná
funkcia CMZ.

D žka rekonštruovaných komunikácií (m)

Vybudovanie daž ovej kanalizácie (m)

Vybudovanie nových parkovacích miest (po et)

Položenie zámkovej dlažby na chodníkoch (m)
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Program 4: Služby ob anom
Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvate ov mesta.

2013 2014 2015
190 275 192 625 194 975

Podprogram 4.1: Verejné WC

2013 2014 2015
15 000 15 300 15 600

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 2 520 2 520 2 400 2 400 2 400
Skuto ná hodnota 2 588

Komentár k podprogramu:

Podprogram 4.2: Stavebný úrad

2013 2014 2015
107 000 109 000 111 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 90% 95% 95% 95% 95%
Skuto ná hodnota 95%

Komentár k podprogramu:

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom

Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %

Stavebný úrad zabezpe uje prenesený výkon štátnej správy i pre mesto Sp. St. Ves a 38 obcí okresu.
Výdavky súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpo tu pod a výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a
RR pod a po tu obyvate ov a z príspevku od obcí, pre ktoré stavebný úrad zabezpe uje prenesený výkon
štátnej správy.

Rozpo et programu (v EUR)

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i prístupnos verejných WC pre obyvate ov

Po et hodín prevádzky po as roka

Mzda zamestnancov WC, odvody, úhrada elektrickej energie, vodné, sto né, údržba, všeobecný materiál.
V roku sa 2013 plánujem skrátenie doby poskytovania tejto služby, ím sa znížia finan né prostiedky na
mzdy a odvody.

Rozpo et podprogramu (v EUR)
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Podprogram 4.3: Matri ný úrad

2013 2014 2015
59 635 59 635 59 635

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 13 180 15 300 15 300 15 300 15 300
Skuto ná hodnota 15 379

Komentár k podprogramu:

Podprogram 4.4: Ob ianske obrady a prijatia

2013 2014 2015
3 100 3 150 3 200

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno
Skuto ná hodnota áno
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12
Skuto ná hodnota 10

Komentár k podprogramu :

Podprogram 4.5: Registrácia obyvate stva

2013 2014 2015
5 540 5 540 5 540

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno
Skuto ná hodnota áno

Komentár k podprogramu:

Zabezpe i  register ob anov v meste

Zabezpe i innos matriky v meste

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Primátor

Register ob anov zabezpe ený v súlade s platnou legislatívou

Zabezpe ovanie úkonov pri prihlasovaní ob anov k trvalému a prechodnému pobytu v meste, evidenciu s
tým súvisiacu vo vz ahu k REGOB-u - centrálnej evidencii obyvate stva. Jedná sa o sie ovú evidenciu v
rámci ohlasovne pobytu mestského úradu pre ú ely potrieb organizácií ur ených zákonom.

Zabezpe i dôstojné ob ianske obrady a prijatia v meste
Služby ob ianskych obradov poskytované obyvate om v danom roku

Výdavky na vecné zabezpe enie dôstojných obradov. Personálne zabezpe enie je hradené z programu
Administratíva alebo podprogramu Matri ný úrad - pod a toho, ktorý zamestnanec ob iansky obrad alebo
prijatie zabezpe uje. Niektoré služby, ktoré súvisia s prípravou obradu a so samotným aktom sú hradené
externe (hudba, recitácia a iné služby) a zapracované do výdavkov tohto podprogramu.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie organiza no-správne

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie organiza no-správne

Po et prijatí jubilantov za rok

Priemerný po et úkonov v priebehu roka

Zabezpe enie rodnej, sobášnej, úmrtnej matriky a osobitnej matriky. Výdavky predstavujú personálne a
materiálne zabezpe enie chodu matri ného úradu.
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Program 5: Bezpe nos , právo a poriadok
Zámer: Kežmarok - bezpe né mesto

2013 2014 2015
489 100 504 400 497 600

Komentár k programu:

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpe nos
Zámer: Mesto bez kriminality

2013 2014 2015
342 800 363 700 354 500

Prvok 5.1.1:  Hliadkovanie

2013 2014 2015
340 600 361 500 352 300

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno
Skuto ná hodnota áno
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3
Skuto ná hodnota 3

Komentár k prvku :
Výdavky na mzdy, odvody, poistné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunika né
služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje,
servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpo tovej techniky, údržba špeciálnych strojov,
prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky, údržba spojená s prevádzkou
PCO, tla preven ných letákov, prednášky kriminálnej prevencie (Povedz drogám nie, Dopravná výchova,
Bezpe ný prechod cez cestu), nákup krátkych gu ových zbraní v po te 5 kusov v celkovej sume 3 500
eur.

Rozpo et programu (v EUR)

Zabezpe enie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku ob anov mesta.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Rozpo et prvku (v EUR)

Mestská polícia
Zabezpe i nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste

24-hodinové hliadkovaniezabezpe ené

Priemerný po et policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové
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Prvok 5.1.2 : Kamerový systém

2013 2014 2015
Rozpo et prvku (v EUR) 2 200 2 200 2 200

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 22 22 10,6 12 13,5
Skuto ná hodnota 22

Komentár k prvku:

Podprogram 5.2: Civilná ochrana
Zámer: Maximálna pripravenos  mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

2013 2014 2015
3 600 3 700 3 800

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 100% 100% 100% 100%
Skuto ná hodnota

Komentár k podprogramu  :

Podprogram 5.3 : Protipožiarna ochrana
Zámer: Mesto bez požiarov

2013 2014 2015
3 000 3 100 3 200

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 3 3 3
Skuto ná hodnota 0

Komentár k podprogramu  : 

Jozef Knapp (odd. organiza no- správne)
Zabezpe i  v asné varovanie pred hrozbou

Varovanie pred hrozbou zabezpe ené na 100%

Elektrická energia, plyn, telefónne poplatky - pevná telef. linka, nákup všeobecného a špeciálneho
materiálu, revízie, školenia, kurzy.

Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta
Po et zásahov pri hasení požiarov v meste za rok

Úhrady elektrickej energie a plynu, povinné poistenie vozidiel MHZ, doplnenie, výmena špeciálneho
materiálu a výzbroje, mazív a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku.

Mestská polícia
Zabezpe i objasnenos spáchanej protispolo enskej innosti

Percento monitorovaných ulíc zo všetkých

Zabezpe enie nových kamier (1 kus ro ne) na monitorovanie ulíc z dôvodu zvýšenia bezpe nosti na
problémových miestach. V roku 2013 plánujeme výmenu kamery na objekte Hlavné námestie 3 z dôvodu
neklalitného obrazu (nezaostruje), pôvodná kamera je v prevádzke od roku 2002. Oproti minulým rokom
došlo k prehodnoteniu výpo tu percenta monitorovaných ulíc - pri iasto nom monitorovaní ulice sa
zapo ítala len jej pomerná as .

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Jozef Knapp (organiza no- správne odd.)
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Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie
Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

2013 2014 2015
135 000 129 200 131 400

Prvok 5.4.1: Rozširovanie VO

2013 2014 2015
18 000 10 000 10 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 14 6 22 12 12
Skuto ná hodnota 10

Komentár k prvku:

Prvok 5.4.2: Bežná údržba a oprava VO

2013 2014 2015
27 000 27 500 28 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 7 7 7 7 7
Skuto ná hodnota 7

Komentár k prvku:

Prvok 5.4.3: Renovácia VO

2013 2014 2015
4 000 4 000 4 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 12 7 4 4 4
Skuto ná hodnota 2

Komentár k prvku:

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i bezporuchovú prevádzku VO

Priemerný as potrebný na opravu svietidla po nahlásení v d och

Zabezpe enie funk nosti verejného osvetlenia v o možno najkratšom ase.

Zlepši technický stav VO
Po et opráv káblových rozvodov a poškodených st pov

Opravy kábloch rozvodov z dôvodu poškodenia a opravy poškodených st pov.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i osvetlenie tmavých verejných priestranstiev

Po et novovybudovaných svietidiel v danom roku

Vybudovanie nového osvetlenia na ulici Strelnica a rekonštrukcia osvetlenia na uliciach Michalská a Pod
tra ou. Vybudovanie je plánované v sú innosti s realizáciou rekonštrukcie rozvodných sietí
Východoslovenská distribu ná, a.s..

Rozpo et prvku (v EUR)

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpo et podprogramu (v EUR)
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Prvok 5.4.4: Prevádzka VO

2013 2014 2015
86 000 87 700 89 400

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 1 292 1 310 1 325 1 337 1 349
Skuto ná hodnota 1 302
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 71,98 73,53 64,91 65,59 66,27
Skuto ná hodnota 57,42

Komentár k prvku:

Podprogram 5.5: Starostlivos  o psov
Zámer: Mesto bez psov, ktorí znepríjem ujú život ob anom

2013 2014 2015
Rozpo et podprogramu (v EUR) 1 000 1 000 1 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 10 10 10 10 10
Skuto ná hodnota 11

Komentár k podprogramu:

Podprogram 5.9: Útulok zvierat
Zámer: Mesto bez túlavých psov

2013 2014 2015
Rozpo et podprogramu (v EUR) 3 700 3 700 3 700

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 20 30 30 30 30
Skuto ná hodnota 40

Komentár k podprogramu:

Po et odchytených túlových psov v danom roku

Zabezpe i elektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste

Príspevok pre útulok zvierat, do ktorých sa umiest ujú odchytené túlavé zvieratá (prevažne psy).

Po et svetelných bodov VO v danom roku

Priemerné výdavky na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v
danom roku

Úhrada výdavkov za elektrickú energiu.

Mestská polícia
Zabezpe i priestory pre bezpe né ven enie psov

Výroba nálepiek, výroba a osadenie kovových tabuliek a st pikov a ich osadenie, nákup narkotiza ných
látok a príslušenstva súvisiaceho s odchytom psov, veterinárny lekár, zria ovanie a údržba ven ovísk.

Mestská polícia
Odchyt všetkých túlavých psov v meste

Pop et ven ovísk v meste v danom roku

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
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Program 6: Odpadové hospodárstvo
Zámer: Kežmarok - isté mesto

2013 2014 2015
730 815 713 100 732 100

Komentár k programu:

Podprogram 6.1: Zber a zneškod ovanie odpadu

2013 2014 2015
442 500 451 700 460 900

Prvok 6.1.1.: Cyklický zber odpadu

2013 2014 2015
282 500 288 500 294 500

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 98% 98% 98% 98% 98%
Skuto ná hodnota 98%
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 55 56 70,63 72,13 73,63
Skuto ná hodnota 75,48

Komentár k prvku:

Prvok 6.1.2.: Zneškod ovanie odpadu

2013 2014 2015
125 000 127 500 130 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 4 900 4 560 4 000 4 000 4 000
Skuto ná hodnota 4 494
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 36,47 36,74 31,25 31,88 32,50
Skuto ná hodnota 30,21

Komentár k prvku: Výdavky na uloženie odpadu na skládke.

Rozpo et prvku (v EUR)

Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne

Priemerné výdavky na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v
eurách

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i bezproblémovú a bezpe nú likvidáciu odpadu

Rozpo et programu (v EUR)

Výdavky na zabezpe enie zberu, zneškodnenie, resp. separáciu odpadu, údržbu daž ovej kanalizácie a
istenie mesta.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i pravidelný odvoz komunálneho odpadu

Výdavky na vývoz komunálneho odpadu na skládku, obnova zberných nádob, úprava plochy pod
kontajnermi.

Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách

Výdavky na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v
eurách
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Prvok 6.1.3.: Likvidácia iernych skládok

2013 2014 2015
1 500 1 500 1 500

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 3 3 2 2 2
Skuto ná hodnota 4

Komentár k prvku:

Prvok 6.1.4.: Vývoz objemného a nebezpe ného odpadu

2013 2014 2015
33 500 34 200 34 900

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 540 640 660 650 650
Skuto ná hodnota 657
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 25 25 25 25 25
Skuto ná hodnota 25,91

Komentár k prvku:

Podprogram 6.2: Separácia odpadu
Zámer: Separujúce mesto

2013 2014 2015
167 000 170 400 173 800

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 29% 30% 30% 30% 30%
Skuto ná hodnota 21%

Výdavky na vývoz objemného odpadu a zber, uskladnenie a odovzdanie nebezpe ného odpadu
spracovate om.

Percento vyseparovaného odpaduz celkového komunálneho
odpadu

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku

Po et zlikvidovaných skládok v danom roku

Výdavky na odstra ovanie zistených iernych skládok.

Rozpo et prvku (v EUR)

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i odstra ovanie odpadu z miest, kde nepatrí

Po et vyvezených VOK s objemným odpadom na skládkuza rok

Zabezpe i zber a likvidáciu nebezpe ného odpadu

Zabezpe i zber a likvidáciu objemného odpadu

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zníži množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku

Hmotnos vyzbieraného nebezp. odpadu v danom roku v tonách
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Prvok 6.2.1.: Zvoz a triedene separ. odpadu, odvoz vyseparovaných zložiek

2013 2014 2015
115 000 117 400 119 800

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 97% 98% 98% 98% 98%
Skuto ná hodnota 99%
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 260 314 314 314 314
Skuto ná hodnota 173

Komentár k prvku:

Prvok 6.2.4.: Zvoz a uloženie stavebnej sute

2013 2014 2015
5 000 5 000 5 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 16,00 18,50 18,50 18,50
Skuto ná hodnota

Komentár k prvku:

Prvok 6.2.5.: Zvoz a uloženie biologického odpadu

2013 2014 2015
47 000 48 000 49 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 91 91 91 91
Skuto ná hodnota

Komentár k prvku:

Zabezpe i zber a triedenie vyseparovaného odpadu
Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne

Zabezpe i zber a triedenie stavebnej sute

Zber a doprava biologického odpadu k zhodnocovate ovi.

Zabezpe i zber a triedenie biologického odpadu
Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku

Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute

Zber a doprava stavebnej sute k zhodnocovate ovi.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku

Výdavky na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách

Doprava vytriedeného odpadu na zberný dvor a jeho doseparovanie. Nákup vriec na separovaný odpad
pre ob anov v rodinných domoch. Odvoz vyseparovaných surovín odberate om.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
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Podprogram 6.3: Údržba kanalizácie a OV

2013 2014 2015
11 600 11 800 12 000

Zodpovednos :
Cie

Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 600 600 600 600 600
Skuto ná hodnota 295

Komentár k podprogramu:

Podprogram 6.4: istenie mesta

2013 2014 2015
82 000 79 200 85 400

Prvok 6.4.1.: istenie mesta

2013 2014 2015
57 000 58 200 59 400

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 137 850 137 560 287 011 287 011 287 011
Skuto ná hodnota 137 850

Komentár k prvku:

Zabezpe i údržbu daž ovej kanalizácie, uli ných vpustí a prevádzku OV v
priemyselnej zóne

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i isté chodníky a verejné priestranstvá

Výmera istených priestranstiev v m2za rok

Výdavky na istenie chodníkov po zime, istenie odpadkových košov, okopávanie obrubníkov, zametanie,
hrabanie lístia a upratovanie.

Po et istených uli ných vpustí ro ne v ks

Údržba a istenie daž ovej kanalizácie, istenie a oprava uli ných vpustí vrátane doplnenia nových
uli ných vpustí dodávate ským spôsobom.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku

Rozpo et podprogramu (v EUR)
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Prvok 6.4.3.: Aktiva ná innos  a malé obecné služby
Zámer: Uchádza i o zamestnanie (UoZ) pomáhajú isti  mesto

2013 2014 2015
25 000 21 000 26 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 80 80 80 80 80
Skuto ná hodnota 88,5

Komentár k prvku:

Podprogram 6.5: Rozvoj innosti VPS

2013 2014 2015
4 978 808 4 993 807 5 155 806

Zodpovednos :
Cie

Merate ný ukazovate :
Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota áno
Skuto ná hodnota

Komentár k podprogramu:

Finan né prostriedky sa používajú na úhradu ceny práce organizátorov aktiva nej innosti a malých
obecných služieb, na úhradu stravných lístkov organizátorov, nákup náradia na výkon innosti, nákup
ochranných prostriedkov pre UoZ.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i pomoc UoZ pri istení chodníkov a verejn. priestranstiev

Priemerný mesa ný po et UoZ, ktorí pomáhajú pri istení
chodníkov a verejných priestranstiev

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Vytvorenie technických predpokladov pre innos Verejnoprospešných služieb mesta
Kežmarok

Vysporiadanie nákupu strojov a zariadení od Technických služieb
Kežmarok, s.r.o.

Plánované vysporiadanie nákupu strojov a zariadení od Technických služieb Kežmarok, s.r.o. pre
vytvorenie podmienok na innos  VPS.
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Program 7: Komunikácie
Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie

2013 2014 2015
286 600 139 300 142 000

Komentár k programu:

Podprogram 7.1: Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácii

2013 2014 2015
150 000 0 0

Prvok 7.1.1.: Výstavba a rekonštrukcia ciest

2013 2014 2015
7 500 0 0

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate :

Výstup
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 2 030 1 325 300 0 0
Skuto ná hodnota 1 600

Komentár k prvku:

Prvok 7.1.2.: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

2013 2014 2015
142 500 0 0

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate :

Výstup
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 500 1 700 3 893 0 0
Skuto ná hodnota 1 235

Komentár k prvku:

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i  rozšírenie siete chodníkov

m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených chodníkov v
danom roku

Za atie 1. asti cyklochodníka zo sídliska Sever do Pradiarne, obnova chodníkov na uliciach
Toporcerova, Pod lesom a Kuzmányho, rekonštrukcia asti chodníka na ulici Michalskej (pred bývalou
administratívnou budovou Tatra anu.

m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom
roku

Obnova krytu a odvodnenie na asti ulice Suchá hora.

Rozpo et programu (v EUR)

Správa a údržba miestnych komunikácii, chodníkov, parkovísk, dopravného zna enia, v rámci výkonu
štátneho odborného dozoru a výkonu cestného správneho orgánu v zmysle cestného zákona
zabezpe enie ochrany pozemných komunikácii na území mesta a pod.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i kvalitnú cestnú sie v meste
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Prvok 7.1.3.: Výstavba a rekonštrukcia parkovísk

2013 2014 2015
0 0 0

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate :

Výstup
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 0 0 0 0 0
Skuto ná hodnota 0

Komentár k prvku:

Podprogram 7.2: Starostlivos  o miestne komunikácie

2013 2014 2015
125 000 127 500 130 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 150 150 150 150 150
Skuto ná hodnota 429
Merate ný ukazovate : Výstup

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 500 500 500 500 500
Skuto ná hodnota 458

Komentár k prvku:

m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v
danom roku

Z finan ných dôvodov plánované rozšírenie parkovacích plôch nebude realizované.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i dobrý technický stav ciest

Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku

Tony použitého posypového materiálu po as zimnej údržby v
danom roku

V rámci letnej údržby vysprávky a opravy výtlkov miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk s
asfaltovou povrchovou úpravou, rep. štrkovou po as letného obdobia, istenie a oprava priekop a rigolov,
drobné opravy ciest, chodníkov a parkovísk. V rámci zimnej údržby pluhovanie a posyp MK, chodníkov a
parkovísk pre zabezpe enie zjazdnosti a schodnosti po zimnej údržbe.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i modernú sie parkovísk v meste
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Podprogram 7.3.: Údržba a obnova dopravného zna enia
Zámer: Bezpe ná a plynulá cestná premávka

2013 2014 2015
11 600 11 800 12 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 20 20 20 20 20
Skuto ná hodnota 16
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 30 30 30 30 30
Skuto ná hodnota 32

Komentár k podprogramu:

Po et opravených zvislých dopravných zna ení v danom roku v ks

Obnova, resp. oprava jestvujúceho zvislého a vodorovného dopravného zna enia na miestnych
komunikáciách a doplnenie nového dopravného zna enia pre zabezpe enie bezpe nosti a plynulosti
cestnej premávky a bezpe nosti chodcov v meste.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i bezpe né dopravné zna enie na miestnych komunikáciach

Po et novopridaných zvislých dopravných zna ení v danom roku v
ks

Strana 81



Program 8

Program 8: Doprava
Zámer: Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých

2013 2014 2015
25 000 23 800 24 300

Komentár k programu:

Podprogram 8.1: Zabezpe enie výkonov MHD 
Zámer: Dopravná dostupnos pre obyvate ov a návštevníkov mesta

2013 2014 2015
22 000 22 500 23 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 50 200 25 000 28 660 28 660 28 660
Skuto ná hodnota 50 205
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 0,70 0,71 0,77 0,79 0,80
Skuto ná hodnota 0,82

Komentár k podprogramu:

Podprogram 8.2: Zastávky MHD 
Zámer: isté, udržiavané a ozna ené zastávky MHD

2013 2014 2015
3 000 1 300 1 300

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstuo
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 12 12 13 13 13
Skuto ná hodnota 12
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 1 4 2 1 1
Skuto ná hodnota 4

Komentár k podprogramu:
Oprava poškodených zastávok MHD - v roku 2013 komplexná oprava oboch zastávok pri Zlatom
bažante, obnova náterov, prestrešenia.

Priemerné isté výdavky na 1 km najazdených MHD v eurách

Prevádzka MHD v meste je zabezpe ená na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme medzi
mestom a dopravcom (SAD Poprad). V rámci prepravy sa vyhodnocuje vy aženos  jednotlivých spojov.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i istotu zastávok MHD

Po et udržiavaných zastávok MHD v danom roku ( ks)

Zabezpe i dobrý technický stav zastávok MHD
Po et opravených zastávok MHD v danom roku (ks)

Rozpo et programu (v EUR)

Zabezpe enie prepravy osôb na území mesta Kežmarok dopravcom SAD Poprad. Financuje sa preprava
na základe Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i pružnú prepravu obyvate ov na území mesta ( km)

Výkony v rámci MHD v danom roku km
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Program 9: Vzdelávanie
Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinám

2013 2014 2015
4 978 808 4 993 807 5 155 806

Komentár k programu:

Podprogram 9.1: Materské školy a súvisiace služby
Zámer: MŠ ako školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodi ov

2013 2014 2015
1 016 973 1 045 521 1 074 069

Prvok 9.1.1: MŠ Možiarska s jedál ou

2013 2014 2015
158 111 162 562 167 012

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 97 97 97 97 97
Skuto ná hodnota 96

Komentár k prvku:

Prvok 9.1.2: MŠ Cintorínska s jedál ou

2013 2014 2015
172 293 176 927 181 562

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 98 112 101 101 101
Skuto ná hodnota 101

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpo tované pod a prepo ítaného po tu detí.

Rozpo et prvku (v EUR)

Po et detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku

Výdavky sú rozpo tované pod a prepo ítaného po tu detí.

Oddelenie školstva
Zabezpe i kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku

Rozpo et programu (v EUR)

Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy a ostatné
školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy, pri om v oblasti súkromných a
cirkevných subjektov má samospráva obmedzené právomoci.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie školstva
Zabezpe i kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku

Po et detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku
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Prvok 9.1.3: MŠ Kuzmányho s jedál ou

2013 2014 2015
291 598 299 444 307 290

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 168 170 171 171 171
Skuto ná hodnota 169

Komentár k prvku:

Prvok 9.1.4: MŠ Severná s jedál ou

2013 2014 2015
139 284 143 230 147 176

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 79 80 86 86 86
Skuto ná hodnota 85

Komentár k prvku:

Prvok 9.1.5: SMŠ Kušnierska s jedál ou

2013 2014 2015
58 097 59 840 61 583

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 35 41 41 41 41
Skuto ná hodnota 35

Komentár k prvku:

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie školstva

Výdavky sú rozpo tované pod a prepo ítaného po tu detí.

Výdavky sú rozpo tované pod a prepo ítaného po tu detí.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie školstva
Zabezpe i kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku

Po et detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku

Výdavky sú rozpo tované pod a prepo ítaného po tu detí.

Zabezpe i kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku
Po et detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie školstva
Zabezpe i kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku

Po et detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku
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Prvok 9.1.6: MŠ pri DDS s jedál ou

2013 2014 2015
81 396 83 838 86 280

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 35 36 36 36 36
Skuto ná hodnota 35

Komentár k prvku:

Prvok 9.1.7: MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedál ou

2013 2014 2015
116 194 119 680 123 166

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 64 80 82 82 82
Skuto ná hodnota 64

Komentár k prvku:

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie školstva
Zabezpe i kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku

Po et detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku

Výdavky sú rozpo tované pod a prepo ítaného po tu detí.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie školstva
Zabezpe i kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku

Po et detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku

Výdavky sú rozpo tované pod a prepo ítaného po tu detí.
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Podprogram 9.2: Základné vzdelávanie a súvisiace služby
Zámer: Kežmarok - mesto s moderným a kvalitným základným vzdelávaním.

2013 2014 2015
2 901 802 3 011 814 3 125 865

Prvok 9.2.1: ZŠ, Dr.Fischera 2 s jedál ou a ŠKD

2012 2013 2014
1 186 719 1 231 257 1 277 440

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 769 766 744 744 744
Skuto ná hodnota 769
Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 13,70% 13,70% 13,70%
Skuto ná hodnota 10,44%

Komentár k prvku:

Prvok 9.2.2: ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD

2013 2014 2015
788 961 819 742 851 718

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 475 490 486 486 486
Skuto ná hodnota 475
Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 17,90% 17,90% 17,90%
Skuto ná hodnota 16,73%

Komentár k prvku:

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie školstva

Výdavky sú rozpo tované pod a prepo ítaného po tu žiakov.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie školstva
Zabezpe i základné zdelávanie pre žiakov základných škôl

Po et žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku

Výdavky sú rozpo tované pod a prepo ítaného po tu žiakov.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Zabezpe i základné zdelávanie pre žiakov základných škôl
Po et žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku

Oddelenie školstva
Zabezpe i podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevova ŠKD

Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD

Oddelenie školstva
Zabezpe i podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevova ŠKD

Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD
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Prvok 9.2.3: ZŠ, Nižná brána 8 s jedál ou a ŠKD

2013 2014 2015
861 084 893 826 927 767

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 545 504 484 484 484
Skuto ná hodnota 545
Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 17,35% 17,35% 17,35%
Skuto ná hodnota 16,66%

Komentár k prvku:

Prvok 9.2.4: ZŠ Sv.Kríža s jedál ou a ŠKD

2013 2014 2015
65 038 66 989 68 940

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 241 214 219 219 219
Skuto ná hodnota 241
Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 72,60% 72,60% 72,60%
Skuto ná hodnota 23,36%

Komentár k prvku:

Oddelenie školstva
Zabezpe i základné zdelávanie pre žiakov základných škôl

Po et žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku

Výdavky sú rozpo tované pod a prepo ítaného po tu žiakov.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie školstva
Zabezpe i základné zdelávanie pre žiakov základných škôl

Výdavky sú rozpo tované pod a prepo ítaného po tu žiakov, z rozpo tu mesta je financovaná iba školská
jedále a školský klub detí (ŠKD).

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie školstva
Zabezpe i podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevova ŠKD

Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD

Oddelenie školstva
Zabezpe i podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevova ŠKD

Poercento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD

Po et žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku
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Podprogram 9.3 : Vo no asové vzdelávanie a aktivity
Zámer: Aktívne a zmysluplne využívaný vo ný as detí

2013 2014 2015
150 293 154 588 158 883

Prvok 9.3.1: Centrum vo ného asu

2013 2014 2015
107 851 110 960 114 069

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 752 1 465 1 412 1 412 1 412
Skuto ná hodnota 1 209

Komentár k prvku:

Prvok 9.3.2 : Školské stredisko záujmovej innosti pri ZŠ, Hradné námestie 38

2013 2014 2015
15 000 15 410 15 821

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 472 458 262 262 262
Skuto ná hodnota 400

Komentár k prvku:

Prvok 9.3.3 : Školské stredisko záujmovej innosti pri ZŠ, Nižná brána 8

2013 2014 2015
18 034 18 528 19 021

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 368 384 315 315 315
Skuto ná hodnota 333

Komentár k prvku:

Po et detí navštevujúcich ŠSZ v danom kalendárnom roku

Výdavky sú rozpo tované pod a prepo ítaného po tu žiakov.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie školstva
Zabezpe i zmysluplné využitie vo ného asu pre deti a mládež

Po et detí navštevujúcich ŠSZ v danom kalendárnom roku

Výdavky sú rozpo tované pod a prepo ítaného po tu žiakov.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie školstva
Zabezpe i zmysluplné využitie vo ného asu pre deti a mládež

Po et detí navštevujúcich CV v danom kalendárnom roku

Výdavky sú rozpo tované pod a prepo ítaného po tu žiakov.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie školstva
Zabezpe i zmysluplné využitie vo ného asu pre deti a mládež

Rozpo et podprogramu (v EUR)
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Prvok 9.3.4 : Školské stredisko záujmovej innosti pri ZŠ s MŠ Svätého kríža

2013 2014 2015
9 408 9 690 9 972

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 224 192 192 192 192
Skuto ná hodnota 224

Komentár k prvku:

Podprogram 9.4 : Základné umelecké školy
Zámer: Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty

2013 2014 2015
461 682 474 430 487 178

Prvok 9.4.1: Základná umelecká škola Antona Cígera

2013 2014 2015
260 366 267 577 274 788

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 490 522 520 520 520
Skuto ná hodnota 518

Komentár k prvku:

Prvok 9.4.2: Základná umelecká škola, Dr.Daniela Fischera 2

2013 2014 2015
201 316 206 853 212 390

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 390 427 425 425 425
Skuto ná hodnota 416

Komentár k prvku:

Zabezpe i kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste
Po et žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku

Výdavky sú rozpo tované pod a prepo ítaného po tu žiakov.

Po et žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku

Výdavky sú rozpo tované pod a prepo ítaného po tu žiakov.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie školstva

Oddelenie školstva
Zabezpe i zmysluplné využitie vo ného asu pre deti a mládež

Po et detí navštevujúcich ŠSZ v danom kalendárnom roku

Výdavky sú rozpo tované pod a prepo ítaného po tu žiakov.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie školstva
Zabezpe i kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste

Rozpo et prvku (v EUR)
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Podprogram 9.5 : Parlament mládeže mesta Kežmarok
Zámer: Aktívna participácia mladých udí na veciach verejných

2013 2014 2015
500 500 500

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5
Skuto ná hodnota 5
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Skuto ná hodnota 1 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram 9.8 : Splo ný školský úrad
Zámer : Zabezpe i podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

2013 2014 2015
25 884 25 884 25 332

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate :

Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 4 2 2 2 2
Skuto ná hodnota 2

Komentár k podprogramu:

Podprogram 9.10 : Ú elovo viazané prostriedky pre školstvo

2013 2014 2015
421 674 281 070 283 979

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 10 6 0 5 5
Skuto ná hodnota 10

Komentár k podprogramu :

Po et podporených subjektov

Ú elovo viazané prostriedky sú tvorené rezervou a kapitálovými výdavkami. Okrem toho sú poskytované
finan né prostriedky pre rozvojové projekty v oblasti školstva (okrem roku 2013).

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie školstva
Zabezpe i podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Po et pracovných stretnutí so zástupcami zria ovate ov a riadite ov
škôl

Rozpo et podprogramu (v EUR)

V podprograme sa rozpo tujú výdavky na aktivity mládeže. Rozpo et tohto podprogramu zah a najmä
vecné výdavky a výdavky na prepravné.

Oddelenie školstva
Podpori sú aživos medzi školami a školskými zariadeniami

Personálne a vecné výdavky na chod školského úradu.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie školstva
Podpori aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách

Po et podujatí usporiadaných PaMM v danom roku

Po et ú astníkov podujatí usporiadaných PaMM v danom roku
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Program 10: Šport
Zámer: Zdraví a športujúci Kežmar ania

2013 2014 2015
462 480 447 080 449 180

Podprogram 10.1: Organizácia športových podujatí
Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste

2013 2014 2015
4 140 4 140 4 140

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 6 10 10 10 10
Skuto ná hodnota 6

Komentár k podprogramu:

Podprogram 10.2: Prezentácia úspechov športovcov
Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

2013 2014 2015
10 000 0 0

Rozpo et programu (v EUR)

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie školstva
Podpori príležitostné športovanie v meste

Po et športových podujatí v danom roku

V podprograme sa rozpo tujú výdavky na aktivity obyvate ov mesta. Zah a výdavky na podujatie - Dni
športu mesta, Pohár primátora v jazdeckých pretekoch, Olympiádu partnerských miest a vecné výdavky
na ostatné podujatia - /ceny - poháre, sošky, medaily, diplomy.../

Rozpo et podprogramu (v EUR)
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Projekt 10.2.2: Monografia "História športu kežmarského"

2013 2014 2015
10 000 0 0

Zodpovednos :
Cie

Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota áno áno áno
Skuto ná hodnota nie

Komentár k projektu:

Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok
Prezentácia výrazných športových úspechov jednotlivcov a kolektívov mesta v
monografii "História športu kežmarského"

Monografia vydaná

Výdavky na spracovanie monografie "Histórie športi kežmarského" sú presunuté z predchádzajúceho
roku, nako ko zatia neboli dokon ené všetky práce na spracovaní.

Rozpo et projektu (v EUR)
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Podprogram 10.3:  Mestský športový klub OZ
Zámer: Rozvoj športu v meste, hlavne so zameraním na mládež.

2013 2014 2015
121 000 126 000 126 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 14 13 14 14 14
Skuto ná hodnota 13
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050
Skuto ná hodnota 969
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 109,33 110,09 115,24 120,00 120,00
Skuto ná hodnota 133,95

Komentár k podprogramu:

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Mestský športový klub
Podpori aktívne organizované športovanie obyvate ov mesta

Po et klubov MŠK v danom roku

Po et športovcov v MŠK v danom roku

Výdavky v prepo te na jedného športovcaMŠK v eurách

V podprograme sa rozpo tujú výdavky na innos jednotlivých klubov MŠK. V roku 2013 sa v rozpo te
po íta aj s lyžiarskym oddielom MŠK, ktorý sa stal sú as ou MŠK v novembri 2012. Podprogram zah a
najmä výdavky na prepravné, vyplatenie rozhodcov, MTZ oddielov a na mzdy aparátu MŠK.Napriek
legislatívnym zmenám (zavedenie odvodov na dohody) nepo ítame v roku 2013 so zvýšením rozpo tu.
Pri zabezpe ovaní ú asti volejbalistiek a hokejbalistov v slovenských najvyšších sú ažiach je zvýšenie
rozpo tu pre každú zložku o 500 eur ur ené na iasto né krytie výdavkov spojených s legislatívnymi
zmenami (odvody z odmien odhodcov).
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Podprogram 10.4: Športoviská
Zámer: Kvalitné a bezpe né mestské športoviská

2013 2014 2015
314 500 304 100 306 200

Prvok 10.4.1: Futbalový štadión

2013 2014 2015
65 000 65 000 65 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 900 900 900 900
Skuto ná hodnota
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 3 000 3 000 3 000 3 000
Skuto ná hodnota

Komentár k prvku:

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Rozpo et prvku (v EUR)

Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok
Zabezpe i priestory pre aktívne, pasívne i rekrea né športové vyžitie

Po et hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1

Po et platiacich divákov na majstrovskýchzápasoch za rok

Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachova atraktívnos športovanie pre všetky vekové
kategórie. Obnovená trávnatá plocha bude poskytnutá na zápasy všetkých futbalových skupín. Plánované
výdavky sa týkajú nákladov na materiál, energie, služby, údržbu, odpisy a mzdy zamestnanca,
zabezpe ujúceho údržbu štadióna. V roku 2013 plánujeme rieši havarijný stav izolácie tribúny pre
divákov tak, aby sa zabránilo zatekaniu do vnútorných priestorov objektu. Následne plánujeme zrealizova
montáž plastových seda iek. V rokoch 2014 a 2015 plánujeme opravy pod a aktuálnych priorít.
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Prvok 10.4.2: Futbalový štadión 2

2013 2014 2015
7 500 2 500 2 500

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000
Skuto ná hodnota 0

Komentár k prvku:

Rozpo et prvku (v EUR)

Zabezpe i priestory pre trénovanie mládeže a obyvate ov mesta
Po et hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvate ov
mesta a školskú mládež

Futbalový štadión 2 je ur ený hlavne mládeži, školám a obyvate om mesta Kežmarok, aby sa šport stal
sú as ou ich životného štýlu. V roku 2013 plánujeme vybudovanie vstupnej brány do areálu štadióna a
dokon enie oplotenia z betónových plotových dielcov. Z dôvodu zvýšenia bezpe nosti dvoch športovísk
umiestnených ved a futbalového štadióna (lukostrelecký areál a budúci skatepark) plánujeme vybudova
ochrannú stenu. V alších rokoch plánujeme opravy pod a aktuálnych priorít.

Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok
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Prvok 10.4.3: Zimný štadión

2013 2014 2015
4 000 4 100 4 200

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate :

Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 25 0 0 0 0
Skuto ná hodnota 0
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 3 000 0 0 0 0
Skuto ná hodnota 0

Komentár k prvku:

Prvok 10.4.4: Viacú elové ihrisko (sídlisko JUH)

2013 2014 2015
3 000 3 000 500

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

Zabezpe i priestory pre verejné kor u ovanie

Rozpo et prvku (v EUR)

Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok
Zabezpe i priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH

Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpe ený

Rozpo et prvku (v EUR)

Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok

Po et hodín využitia adovej plochy na verejné kor u ovanie v
danom roku

Návštevnos verejného kor u ovania v po te predaných vstupeniek
za rok

Zimný štadión je momentálne mimo prevádzky, zabezpe uje sa temperovanie strojovne a jej zariadení.
Okrem toho sa uhrádza poistenie majetku.
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Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno
Skuto ná hodnota áno

Komentár k prvku:
Viacú elové ihrisko využíva hlavne mládež kežmarského sídliska, pretože je vybudované v jeho centre.
Jeho prevádzkovaním podnecujeme záujem o športové aktivity detí a mládeže. Výdavky na viacú elové
ihrisko zah ajú hlavne výdavky na jeho prevádzku a údržbu. V roku 2013 plánujeme dokon enie
oplotenia z bo ných strán. V roku 2014 plánujeme opravu asfaltovej plochy.
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Prvok 10.4.5: Mestská športová hala

2013 2014 2015
150 000 153 000 156 000

Zodpovednos :
Cie

Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Skuto ná hodnota 2 011

Komentár k prvku:

Prvok 10.4.6: Iné športoviská pri futbalovom štadióne 2

2013 2014 2015
10 000 0 0

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota áno áno áno
Skuto ná hodnota

Mestá športová hala poskytuje svoje priestory hlavne jednotlivým zložkám mestského športového klubu,
ale aj školám a verejnosti. V roku 2013 plánujeme v rámci údržby ukon enie opráv elektroinštalácie a
opravy sociálnych zariadení ur ených pre verejnos . V bežných výdavkoch sú okrem toho plánované
materiálové výdavky, výdavky na energie, služby a mzdy zamestnancov.

Rozpo et prvku (v EUR)

Zabezpe i priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov
Priestory pre skateboardistov súzabezpe ené

Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok

Rozpo et prvku (v EUR)

Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok
Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie ob anov mesta v krytých priestoroch

Po et hodín využitia telocvi ne v športovej hale ro ne
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Komentár k prvku:

Prvok 10.4.8: Správa štadiónov - réžijné výdavky STZ

2013 2014 2015
75 000 76 500 78 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 5 5 5 5
Skuto ná hodnota 5

Komentár k prvku:

Rozpo et prvku (v EUR)

Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok
Zabezpe i prevádzku športovísk, ktoré prevádzkuje STZ

Po et športovísk spravovaných STZ

Výdavky na riadenie prevádzky športovísk a režijné administratívne výdavky.

V rámci areálu futbalového štadióna 2 je vy lenená plocha ur ená pre skatepark.V roku 2013 plánujeme
umiestnenie prvkov na túto športovú innos .
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Podprogram 10.5 : Mestské ligy
Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

2013 2014 2015
840 840 840

Prvok 10.5.1: Kežmarská volejbalová liga

2013 2014 2015
420 420 420

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 100 110 72 72 72
Skuto ná hodnota 102

Komentár k prvku:

Prvok 10.5.3: Mestská hokejbalová liga

2013 2014 2015
420 420 420

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie školstva - ref. športu, mládeže a kultúry
Podpori mestskú hokejbalovú ligu

Po et zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku

Po et zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie školstva - ref. športu, mládeže a kultúry

V prvku sa rozpo tujú výdavky na podporu kežmarskej volejbalovej ligy. Zah a výdavky na prenájom
telocvi ní a na MTZ.

Podpori volejbalovú ligu v meste
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Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 116 120 76 76 76
Skuto ná hodnota 52

Komentár k prvku:

Podprogram 10.6 : Podpora športových klubov mimo MŠK
Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK

2013 2014 2015
12 000 12 000 12 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 6 5 4 4 4
Skuto ná hodnota 3

Komentár k prvku:
V podprograme sa rozpo tujú výdavky na innos ostatných ŠK mesta, ktoré nie sú v MŠK. Dotácie sú
rozde ované v súlade s VZN . 1/2010. Zah a výdavky na prepravné a na MTZ ŠK.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie školstva - ref. športu, mládeže a kultúry

V prvku sa rozpo tujú výdavky na podporu mestskej hokejbalovej ligy. Zah a výdavky na prenájom
ihriska a na MTZ.

Po et podporených klubov mimoMŠK v danom roku
Podpori innos športových klubov, ktoré nie sú lenmi MŠK
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Program 11: Kultúra
Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

2013 2014 2015
994 972 249 520 254 410

Podprogram 11.1: Starostlivos  o pamiatkové objekty
Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

2013 2014 2015
3 000 3 000 3 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 3 1 1 1 1
Skuto ná hodnota 2

Komentár k podprogramu:

Podprogram 11.2:  Kultúrne podujatia
Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvate ov

2013 2014 2015
14 000 13 000 13 000

Prvok 11.2.1: Literárny Kežmarok

2013 2014 2015

Po et opravených pamiatkových objektov

Zabezpe enie drobných opráv pamiatkových objektov.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Rozpo et programu (v EUR)

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i údržbu a opravy pamiatkových objektov
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2013 2014 2015
3 000 3 000 3 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno
Skuto ná hodnota áno
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12
Skuto ná hodnota 12
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 680 690 650 650 680
Skuto ná hodnota 543

Rozpo et prvku (v EUR)

Kultúrne stredisko
Udrža tradíciu konania Literárneho Kežmarku

Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku

Po et sprievodných podujatí v danom roku

Po et ú astníkov sprievodných podujatí v danom roku
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Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 360 500 400 450 450
Skuto ná hodnota 386
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 650 950 780 800 800
Skuto ná hodnota 816

Komentár k prvku:

Prvok 11.2.2: Viano né programy a privítanie Nového roka

2013 2014 2015
3 000 3 000 3 000

Zodpovednos :
Cie

Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 12 8 8 8 8
Skuto ná hodnota 13

Približi obyvate om tradície viano ných a predviano ných zvykov a oslávi príchod
Nového roku

Po et podujatí s viano nou a novoro nou tematikou v roku

Kultúrne stredisko
Podpori mladé talenty v literárnej tvorbe

Po et sú ažiacich celoslovenskej sú aže Literárny Kežmarok

Po et zaslaných prác do celoslovenskej sú aže Literárny KK

Literárny Kežmarok je celoslovenská literárna sú až v písaní poézie a prózy žiakov základných
a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúcich v zahrani í so sprievodnými kultúrno-
spolo enskými a vzdelávacími podujatiami /slávnostné otvorenie LK, kultúrny program a seminár
venovaný významnej osobnosti literárneho života, besedy/. V r. 2013 sa bude kona 48. ro ník LK.
Finan né prostriedky budú použité na propagáciu, ubytovanie, cestovné, ob erstvenie ú astníkov,
porotné, zakúpenie cien ví azom, spotrebný materiál a poštovné .

Kultúrne stredisko

Rozpo et prvku (v EUR)
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Komentár k prvku:
V záujme zachovávania tradícií Viano ných sviatkov, príchodu Nového roku a spríjemnenia
predviano ného obdobia bude inštalovaná výstava „Vianoce pod Tatrami“ a organizované podujatia
s viano nou tematikou v podaní amatérskych aj profesionálnych ú inkujúcich. Do prípravy programov
budú zapojené aj kežmarské školy a súbory, ím im bude daná možnos prezentácie vlastnej innosti.
Finan né prostriedky sú plánované na ozvu enie, propagáciu, honoráre, ob erstvenie a ostatné
materiálové výdaje.
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Prvok 11.2.3: Európske udové remeslo

2013 2014 2015
4 000 4 000 4 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 180 200 200 200 200
Skuto ná hodnota 200
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 16 16 17 17 17
Skuto ná hodnota 17
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 42 45 45 45 45
Skuto ná hodnota 48
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 280 200 300 300 300
Skuto ná hodnota 328

Komentár k prvku:

Rozpo et prvku (v EUR)

Kultúrne stredisko, Organiza ný výbor E RO
Zabezpe i  oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a udovej kultúry

Po et remeselníkov v danom roku

Po et folklórnych súborov v danom roku

Po et vystúpení folklórnych súborov v danom roku

Po et zahrani ných ú inkujúcich v danom roku

E RO – festival remesiel s medzinárodnou ú as ou je najvä ším kultúrno-spolo enským podujatím
mesta a so živou prezentáciou remesiel patrí k ojedinelým v Európe v takomto rozsahu. Jeho sú as ou sú
kultúrne programy, v ktorých ú inkujú domáce a zahrani né folklórne súbory, skupiny historického šermu,
sokoliari, divadelné a tane né súbory. Vo ve erných hodinách ponúka návštevníkom koncerty vážnej aj
populárnej hudby, vystúpenia spevákov, tane níkov, oh ostroj a tane nú zábavu. Celkový po et
ú inkujúcich v ítane remeselníkov prevyšuje 1 000 osôb. V roku 2013 sa uskuto ní už jeho 23.ro ník.
Podujatie je financované z vlastných zdrojov zo vstupného, sponzorských príspevkov, grantov, ktoré
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Prvok 11.2.5: Iné kultúrne podujatia v meste

2013 2014 2015
3 000 3 000 3 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 30 30 20 20 20
Skuto ná hodnota 55

Komentár k prvku:

Zabezpe i dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste

Financujú sa tu bezplatné podujatia v externých priestoroch mesta, na hrade, v kostoloch a pod. mimo
priestorov kultúrneho strediska. Sú to koncerty Kežmarskej hudobnej jari a jesene /v kostoloch a ZUŠ/,
programy na námestí a v hrade v rámci Kultúrneho leta – vystúpenia domácich a zahrani ných folklórnych
a tane ných súborov, dychovej hudby, premietanie filmov. Finan né prostriedky sú plánované na
technické zabezpe enie, ozvu enie, prípadný nájom priestorov v hrade alebo v drevenom evanjelickom
kostole, honoráre za vystúpenia a moderovanie podujatí.

Po et kultúrnych podujatí v danom roku

Podujatie je financované z vlastných zdrojov – zo vstupného, sponzorských príspevkov, grantov, ktoré
prostriedky sú použité na propagáciu, organizáciu, výstavbu areálu, kultúrne programy, stravovanie,
ubytovanie, ozvu enie. Príspevok mesta z prenájmu reklamnej plochy po as podujatia bude použitý na
propagáciu a rozvoj podujatia.

Rozpo et prvku (v EUR)

Kultúrne stredisko
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Projekt 11.2.7: Dni židovskej kultúry

2013 2014 2015
1 000 0 0

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 150
Skuto ná hodnota

Komentár k prvku:

Podprogram 11.3:  Kultúrna infraštruktúra
Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

2013 2014 2015
968 972 224 520 229 410

Prvok 11.3.1: Amfiteáter

2013 2014 2015
7 000 7 140 7 280

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 6 4 4 4 4

1

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Rozpo et prvku (v EUR)

Kultúrne stredisko
Zabezpe i kultúrne podujatia na amfiteátri

Po et kultúrnych podujatí na amfiteátriza rok

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu
Propagácia antisemitizmu a multikulturálnej histórie mesta

Po et návštevníkov podujatia

Spolufinancovanie podujatia v spolupráci s Múzeom hrad.
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Skuto ná hodnota 1
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 4 600 3 200 3 200 3 200 3 200
Skuto ná hodnota 1 612

Komentár k prvku:

Po et návštevníkov na amfiteátri za rok

Amfiteáter je využívaný v letnom období na rôzne kultúrne podujatia, festivaly a tiež športové podujatia
organizované mestom a školami. Finan né prostriedky sú v rozpo te ur ené na revízie plynu, el. vedenia,
údržbu amfiteátra, spotrebu energií a vody.
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Prvok 11.3.2: Mestská knižnica

2013 2014 2015
72 680 74 130 75 580

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 32 000 32 000 31 500 32 000 32 000
Skuto ná hodnota 30 238
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 50 611 48 000 47 850 48 200 48 800
Skuto ná hodnota 46 717
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 700 450 900 500 700
Skuto ná hodnota 1 010

Komentár k prvku:

Projekt 11.3.3: Rekonštrukcia domu Hlavné nám 64 na knižnicu

2013 2014 2015
749 342 0 0

Knižnica slúži pre potreby obyvate ov mesta a jeho okolia poskytovaním výpoži ných služieb,
informatickou výchovou a organizovaním kultúrno-výchovných podujatí. V rozpo te je po ítané s nákladmi
na nákup literatúry, energie, mzdy zamestnancov, odvody do fondov, údržbu a poistenie majetku.

Rozpo et prvku (v EUR)

Kultúrne stredisko
Zabezpe i prístupnos literárnych diel pre obyvate ov mesta

Po et návštevníkov za rok

Celkový knižný fond knižnice v ks

Po et exemplárov doplnených v danom roku

Rozpo et projektu (v EUR)
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Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota nie nie áno
Skuto ná hodnota nie

Komentár k prvku:

Zrekonštruovaná nehnute nos na knižnicu
Zrekonštruovaný dom Hlavné námestie 64 na knižnicu

Predmetom projektu je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v centre mesta, ktorej využitie bude
slúži na rozšírenie innosti pamä ovej a fondovej inštitúcie – Mestskej knižnice v Kežmarku a na
zachovanie kultúrneho dedi stva v regióne. Po realizácii predkladaného projektu bude knižnica poskytova
kvalitnejšie inovované služby, ktoré budú dostupné aj imobilným obyvate om (bezbariérový vstup, rampy,
prispôsobenie vý ahu a pod.).

Oddelenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu
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Prvok 11.3.4: Kino

2013 2014 2015
27 500 28 100 28 700

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 350 350 360 360 360
Skuto ná hodnota 336
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 13 500 11 000 14 000 14 000 14 000
Skuto ná hodnota 12 233

Komentár k prvku:

Prvok 11.3.5: Výstavná sie

2013 2014 2015
12 200 12 450 12 700

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

R-2 R-1 R R+1 R+2

Po et návštevníkov za rok

Kino ISKRA premietaním filmov poskytuje priestor pre využívanie vo ného asu obyvate om mesta i jeho
návštevníkom. Premieta sa 6 dní v týždni vrátane predstavení v rámci filmového klubu (2-krát v mesiaci).
Okrem toho sa premietajú filmy pre školy. Fin. prostriedky sú rozpo tované na mzdy, odvody do fondov,
energie, údržbu, revízie zariadení. Od roku 2013 budú filmy premietané už novou audiovizuálnou
technológiou s 3D- projekciou.

Rozpo et prvku (v EUR)

Kultúrne stredisko
Zabezpe i širokú ponuku výstav umeleckých prác

Po et výstav za rok

Rozpo et prvku (v EUR)

Kultúrne stredisko
Zabezpe i kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení

Po et predstavení za rok
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Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 13 13 13 13 13
Skuto ná hodnota 13
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 3 000 3 000 3 200 3 200 3 200
Skuto ná hodnota 3 260

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 4 5 4 4 5
Skuto ná hodnota 4
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 5 5 6 5 5
Skuto ná hodnota 5

Komentár k prvku:

Po et návštevníkov výstavza rok

Po et výstav regionálnych umelcovza rok

Po et výstav mladých autorov za rok

Výstavná sie poskytuje priestor na prezentáciu výtvarného umenia prostredníctvom organizovania výstav
so zameraním predovšetkým na amatérskych aj profesionálnych umelcov regiónu a podporu mladých
talentov. Finan né prostriedky sú plánované na energie, mzdu zriadenca, odvody do fondov, údržbu a
opravy, poplatky za správu PCO.

Kultúrne stredisko
Zabezpe i prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov
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Prvok 11.3.6: Kultúrne stredisko

2013 2014 2015
98 100 100 500 102 900

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 90 90 90 90 90
Skuto ná hodnota 63
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 26 000 22 000 27 000 27 000 27 000
Skuto ná hodnota 16 038

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 300 250 250 250 250
Skuto ná hodnota 265
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 10 14 12 12 12
Skuto ná hodnota 17

Komentár k prvku:

Po et stretnutí do roka organizovaných v kultúrnom stredisku

Po et prezentácií v kultúrnom strediskuza rok

Kultúrne stredisko poskytuje širokú škálu kultúrnych programov pre deti, mládež a dospelých ob anov
mesta, ale aj jeho návštevníkov /koncerty populárnej i vážnej hudby, divadlá, rozprávky, výchovné
koncerty, vystúpenia folklórnych a tane ných súborov, sú aže v speve, tanci, prednese poézie, prózy/,
pripravuje slávnostné programy pre ob anov /De matiek, Popoludnie úcty k starším/. Priestory kult.

Kultúrne stredisko
Zabezpe i kultúrne podujatia pre všetkých obyvate ov pod a ich potrieb a preferencií

Po et kultúrnych podujatí v kultúrnom strediskuza rok

Po et návštevníkov podujatí v kultúrnom stredisku za rok

Kultúrne stredisko
Zabezpe i vhodné podmienky pre stretnutia obyvate ov a prezentácie

Rozpo et prvku (v EUR)
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Prvok 11.3.7: Internetová itáre

2013 2014 2015
2 150 2 200 2 250

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 1 850 2 500 2 400 2 400 2 400
Skuto ná hodnota 2 419

Komentár k prvku:

pripravuje slávnostné programy pre ob anov /De matiek, Popoludnie úcty k starším/. Priestory kult.
strediska slúžia aj pre krúžky a súbory, ktoré sa tu pravidelne schádzajú za ú elom nácviku, tiež aj pre
ob ianske a spolo enské aktivity obyvate ov, stretnutia, prezentácie tovarov a služieb. V rozpo te sú
plánované prostriedky na správu dvoch budov, mzdy, odvody do fondov, energie, opravy, DDHM, ostatné
sociálne výdavky, poistenie majetku, revízie zariadení, poplatky za správu PCO, odpisy majetku. Sú tu
zahrnutí aj zamestnanci úseku riadenia a ekonomiky kultúrneho strediska, ktorých innos s asti súvisí
s prevádzkou iných kultúrnych zariadení a Novín Kežmarok.

Rozpo et prvku (v EUR)

Po et návštevníkov internetovej študovneza rok

V kultúrnom stredisku je zriadená internetová študov a s 8 po íta mi, ktorú navštevujú itatelia knižnice
i návštevníci mesta za ú elom vzdelávania, získavania nových vedomostí a poznatkov. Služby sú
rozšírené aj o po íta ové kurzy seniorov. Z rozpo tu sú financované energie a spotrebný materiál.

Kultúrne stredisko
Zabezpe i  rozširovanie si vedomostí obyvate ov mesta prostredníctvom internetu

Strana 103



Program 11

Podprogram 11.4 : Podpora kultúrnych klubov
Zámer: Podpora kultúrnych klubov

2013 2014 2015
9 000 9 000 9 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3
Skuto ná hodnota 3

Komentár k podprogramu:

Po et podporených klubov v danom roku

V podprograme sa rozpo tujú výdavky na innos kultúrnych klubov. Dotácie sú rozde ované v súlade s
VZN . 2/2010. Zah a výdavky na prepravné a na MTZ.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie školstva - ref. športu, mládeže a kultúry
Podpori opakovanú innos kultúrnych klubov
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Program 12: Verejné priestranstvá mesta
Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravím prostredím

2013 2014 2015
255 841 210 950 214 600

Komentár k programu:

Podprogram 12.1.: Verejná zele

2013 2014 2015
139 300 141 950 144 600

Prvok 12.1.1.: Výsadba zelene

2013 2014 2015
10 000 10 000 10 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 2 2 2
Skuto ná hodnota
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 10 10 10 10
Skuto ná hodnota

Komentár k prvku:

Prvok 12.1.2.: Revitalizácia a údržba zelene

2013 2014 2015
120 000 122 500 125 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 242 500 221 400 287 000 287 000 287 000
Skuto ná hodnota 242 500

Komentár k prvku:

Po et novovysadeních stromov

Výdavky na realizáciu výsadby nových plôch zelene a drevín realizovaných z rozpo tu mesta.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku

Po et novovysadených plôch zelene

Rozpo et programu (v EUR)

Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, mestských lesov, detských ihrísk, drobnej architektúry,
úpravu verejných priestranstiev, cintorínov.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i novú zele na verejných priestranstvách a v parkoch

Zabezpe i kvalitnú údržbu a starostlivos o zele na verejných priestranstvách
Výmera udržiavanej zelene v m2

Výdavky na kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výruby drevín, kvetinové záhony.
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Prvok 12.1.3: Lesopark
2013 2014 2015

9 300 9 450 9 600

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 840 600 840 600 840 600 840 600 840 600
Skuto ná hodnota 840 600

Komentár k prvku:

Podprogram 12.2: Mestské lesy

2013 2014 2015
0 0 0

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 2 770 2 770 2 770 2 770 2 770
Skuto ná hodnota 2 770

Komentár k podprogramu:

Podprogram 12.3.: Detské ihriská
Zámer: Bezpe ný priestor pre detské hry

2013 2014 2015
6 000 8 000 8 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 13 15 15 15
Skuto ná hodnota

Komentár k podprogramu:

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i bezpe nos a hygienu na detských ihriskách

Po et detských ihrísk na verejných priestranstvách

Výdavky na výmenu piesku, istenie a údržbu piesku v pieskoviskách, nákup, oprava a údržba prvkov na
detských ihriskách.

Zabezpe i ochranu mestských lesov, reprodukciu a efektívne hospodárenie
Výmera chránených mestských lesov v hektároch

Hospodárenie v mestských lesoch zabezpe uje mestská spolo nos Lesy mesta Kežmarok, s.r.o..

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Správa lesoparku, budovanie a udržiavanie zariadení lesoparku (oddychových miest, informa ných tabú ,
ohnísk, prístreškov, lavi iek), údržba chodníkov, istenie lesoparku, studni iek, tokov, kosenie.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Zabezpe i správu a údržbu lesoparku

Výmera lesoparku v m2
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Podprogram 12.4.: Drobná oddychová architektúra mesta
Zámer: Príjemné miesta na oddych

2013 2014 2015
10 000 8 000 8 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 205 205 215 220 225
Skuto ná hodnota 210

Komentár k podprogramu:

Podprogram 12.6.: Viano né osvetlenie

2013 2014 2015
5 000 5 000 5 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno
Skuto ná hodnota áno

Komentár k podprogramu: Obnova svetelnej výzdoby vrátane montáže a demontáže.

Podprogram 12.7.: Cintorínske služby
Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpo inok

2013 2014 2015
95 541 48 000 49 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 46 881 46 881 46 881 46 881 46 881
Skuto ná hodnota 46 881

Komentár k podprogramu:

Výmera cintorínov

Zabezpe i pohodlie a komfort pri oddychu v meste
Po et lavi iek na verejných priestranstvách

Výdavky na opravu a nákup nových lavi iek a odpadkových košov umiestnených na verejných
priestranstvách.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Výdavky na údržbu cintorínov spo ívajúcu v kosení trávnikov, hrabaní a odvoze lístia, zametania
chodníkov, odpratávaní snehu, údržby drevín. Výstavba oplotenia v asti kolumbária na starom cintoríne.
V roku 2013 plánujeme výstavbu chodníkov na novom cintoríne a rekonštrukciu kúrenia v administratívnej
budove na novom cintoríne.

Svetelná výzdoba zabezpe ená

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i údržbu a zve adenie cintorínov v meste

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku

Zabezpe i tradi né prežitie Vianoc v meste
Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
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Program 13 : Sociálne služby
Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvate stva

2013 2014 2015
1 179 817 1 181 867 1 185 567

Komentár k programu:

Podprogram 13.1 : Starostlivos  o seniorov

2013 2014 2015
900 187 898 527 898 527

2013 2014 2015
891 527 891 527 891 527

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 130 128 125 125 125
Skuto ná hodnota 114

Komentár k prvku:

2013 2014 2015
7 160 5 500 5 500

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 220 200 190 190 190
Skuto ná hodnota 220

Komentár k prvku:

V Zariadení pre seniorov sa zabezpe uje celoro ný pobyt seniorov, poskytuje sa pomoc pri odkázanosti
na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovate ská starostlivos ,
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie.
Dotácia zo štátneho rozpo tu je od roku 2012 výrazne znížená oproti predchádzajúcim rokom, o má za
následok vyššiu spoluú as klientov.

Prvok 13.1.2: Denné centrum (Klub dôchodcov)

Podpori zmysluplné trávenie vo ného asu seniorov
Po et aktívnych lenov denných centier (klubov dôchodcov)

Výdavky na vecné zabezpe enie budovy denného centra (klubu dôchodcov) a iasto ná participácia
mesta na výdavkoch na vo no- asové aktivity.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie sociálnych veci

Rozpo et programu (v EUR)

V programe sa rozpo tujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvate ov mesta. Rozpo tová
organizácia mesta Zariadenie pre seniorov poskytuje pobytové sociálne služby seniorom. Ostatné
sociálne služby zabezpe uje oddelenie sociálnych vecí mestského úradu. Financovanie výdavkov je
rozdelené medzi štátny rozpo et, mesto a klientov.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Prvok 13.1.1 : Zariadenie pre seniorov

Rozpo et prvku (v EUR)

riadite ka Zariadenia pre seniorov (ZPS)
Zabezpe i kvalitnú a dostupnú starostlivos v zariadení

Po et seniorov v Zariadení pre seniorov

Strana 108



Program 13

Prvok 13.1.3 : Príspevok na stravu seniorov

2013 2014 2015
1 500 1 500 1 500

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 30 42 15 15 15
Skuto ná hodnota 13

Komentár k prvku:

Podprogram 13.2 : Starostlivos  o znevýhodnených ob anov
Zámer:  Znevýhodnení ob ania integrovaní do spolo nosti

2013 2014 2015
51 080 51 080 51 080

2013 2014 2015
6 000 6 000 6 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 10 20 20 20 20
Skuto ná hodnota 12

Komentár k prvku:

2013 2014 2015
40 420 40 420 40 420

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 80 500 500 500 500
Skuto ná hodnota 125

Komentár k prvku:

Zabezpe i bezpe né prenocovanie bezprístrešných ob anov
Po et bezprístrešných ob anov v priestoroch na prenocovanie v
danom roku

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie sociálnych vecí
Stabilizova životnú úrove  rodín na okraji spolo nosti

Priemerný po et ob anov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje
sociálne poradenstvo a sociálna pomoc po as roka

Komplexná starostlivos o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spolo nosti. Na výkon innosti sú
finan né prostriedky poskytované prevažne z Fondu sociálneho rozvoja.

Po et seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu

Seniorom (mimo klientov Zariadenia pre seniorov) s nízkou výškou dôchodku mesto prispieva na as
výdavkov na obed, výška príspevku je závislá od výšky dôchodku.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Prvok 13.2.1 : Starostlivos  o ob anov bez prístrešia

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie sociálnych vecí

Prechodne zabezpe i prenocovanie ob anov bez prístrešia, zabráni potulovaniu na priestranstvách -
napr. areál SAD, ŽSR, nemocnice at . Finan né prostriedky sa využijú prevažne na správcu noc ahárne a
úhradu elek. energie.

Prvok 13.2.3 : Terénna sociálna práca  (pre ob anov na hranici biedy)

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie sociálnych vecí
Zabezpe i cenovo prístupné stravovanie seniorom
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2013 2014 2015
3 000 3 000 3 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 2 5 10 10 10
Skuto ná hodnota 5

Komentár k prvku:

2011 2012 2013
1 660 1 660 1 660

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 20 20 20
Skuto ná hodnota

Komentár k prvku:

Po et ob anov mesta umiestnených v danom roku v Hospici

Príspevok na innos  Hospicu, ktorý poskytuje služby aj pre obyvate ov mesta Kežmarok.

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie sociálnych vecí
Zabezpe i pomoc v krízových sociálnych situáciach pre ob anov mesta

Po et oprávnených žiadate ov, ktorým bola poskytnutá dávka

Jednorázová dávka sa poskytuje ako jednorázová pomoc (finan ná alebo vecná) na preklenutie ažkej
sociálnej situácie žiadate a zhoršenej vplyvom mimoriadnej sociálnej udalosti - náhle úmrtie jedného z
rodi ov, lie ba lena rodiny, škody spôsobenie prírodným živlom - zatopenie domu, pivníc, poškodenie
strechy.

Prvok 13.2.6 : Hospic

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie sociálnych vecí
Umožnenie využívania reziden ných hospicových služieb ob anmi mesta

Prvok 13.2.4 : Jednorázová dávka v hmotnej núdzi
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Podprogram 13.3 : Pomoc de om z detských domovov
Zámer: Harmonický vz ah detí z detských domovov s pôvodnou rodinou

2013 2014 2015
1 050 1 050 1 050

2013 2014 2015
50 50 50

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 8 8 8 8 8
Skuto ná hodnota 1

Komentár k prvku:

2013 2014 2015
1 000 1 000 1 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1
Skuto ná hodnota 1

Komentár k prvku:

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie sociálnych vecí
Zabezpe i bezproblémový návrat detí z DD do pôvodnej rodiny

Predpokladaný po et návratov v danom roku

Po návrate die a a z DD vytvori podmienky pre spokojný život - zakúpenie ošatenia a základného
nábytku - poste , skri a, základné hygienické potreby a pod..

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Prvok 13.3.1: Príspevky na dopravu z detských domovov

Podpori stretavanie sa rodi ov s ich de mi umiestnenými v detských domovoch
Predpokladaný po et podporených ciest na návštevy do DD

Umožni 4x ro ne stretnutie lenov rodiny s de mi, ktoré sú umiestnené v DD. Prispie na úhradu
cestovného vo výške 50% ceny lístka.

Prvok 13.3.2 : Príspevky na úpravu rodinných pomerov (deti z DD)

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie sociálnych vecí
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Podprogram 13.4: Opatrovate ská služba
Zámer: Komplexná pomoc pre udí, ktorí sa nevedia o seba postara

2013 2014 2015
185 500 189 210 192 910

2013 2014 2015
2 000 2 010 2 010

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 20 14 5 5 5
Skuto ná hodnota 14

Komentár k prvku:

2013 2014 2015
183 500 187 200 190 900

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 60 73 45 45 45
Skuto ná hodnota 65

Komentár k prvku:
Opatrovate ky zabezpe ujú pomoc seniorom pri sebaobslužných úkonoch a pri domácich prácach.
Sprevádzanie seniorov na lekárske vyšetrenia a pod. Financujú sa mzdy a odvody opatrovateliek,
ochranné pracovné pomôcky opatrovateliek, príspevky do DDP a príspevok na stravné lístky.

Prvok 13.4.1: Dom opatrovate skej služby

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie sociálnych vecí
Zabezpe i pomoc seniorom v dome opatrovate skej služby

Prvok 13.4.2: Terénna opatrovate ská služba

Rozpo et prvku (v EUR)

Oddelenie sociálnych vecí
Zabezpe i pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí

Po et opatrovaných seniorov ku koncu roka

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Po et opatrovaných v dome opatrovate skej služby ku koncu roka

Úhrada prevádzkových nákladov priestorov pre opatrovate ky v dome opatrovate skej služby.
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Podprogram 13.5: Osobitný príjemca prídavku na die a a dávky v hmot. núdzi
Zámer: Ú elné využítie poskytovanej pomoci,ktorú majú ob ania zo strany štátu

2013 2014 2015
41 000 41 000 41 000

Zodpovednos :
Cie

Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 360 792 768 768 768
Skuto ná hodnota 474

Komentár k podprogramu:

Podprogram 13.9 : Komunitné centrum
Zámer : Zabezpe i podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

2013 2014 2015
1 000 1 000 1 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 10 10 10 10 10
Skuto ná hodnota 10

Komentár k podprogramu :
Prevádzkové výdavky sú uhrádzané z rozpo tu mesta - el. energia, teplo, voda at . innos je
zabezpe ovaná prostredníctvom terénnej sociálnej práce.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie sociálnych vecí

Podpori zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej
povinnosti rodi ov a zadlžovaniu sa vo i dodavate om el. energie, tepla at .

Predpokladaný po et vyplatených prídavkov na die a a dávok v
hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok

Výkon osobitného príjemcu je zabezpe ovaný v rámci oddelenia sociálnych vecí mestského úradu.
Prídavok na deti a dávka v hmotnej núdzi sa ob anovi poskytuje kombinovane. Prioritne vecnou formou -
nákup potravín, školských potrieb a úhrada nákladov v domácnosti - nájom, inkaso at ., zvyšok sa vyplatí
klientovi v hotovosti.

Oddelenie sociálnych vecí
Zabezpe i dou ovanie detí zo sociálne slabých rodín a vo no- asové aktivity

Priemerný po et detí, ktoré sa dou ujú v danom roku

Rozpo et podprogramu (v EUR)
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Program 14: Bývanie
Zámer: Dostupné byty pre obyvate ov so stabilnými príjmami

2013 2014 2015
541 055 1 183 801 846 219

Podprogram 14.1: Výstavba nájomných bytov

2013 2014 2015
445 005 1 079 051 731 469

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 27 0 18 0 18
Skuto ná hodnota 27
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 880 768 880
Skuto ná hodnota 833,86
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 27 27 0 18 0
Skuto ná hodnota 0

Komentár k podprogramu:

Podprogram 14.2. Správa, opravy a údržba nájomných bytov

2013 2014 2015
81 300 90 000 100 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 253 268 283 283 301
Skuto ná hodnota 268

Komentár k podprogramu:

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu bytov, ktoré sú zabezpe ované dodávate ským
spôsobom. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu Administratíva.

Zabezpe i opravy a údržbu bytových domov
Po et bytov v majetku mesta

Po et bytov v príprave na výstavbu v danom roku

Výdavky na výstavbu bytových domov, výstavbu infraštruktúry za ú elom prilákania výstavby bytov,
splátky úverov na výstavbu bytových domov.

Rozpo et programu (v EUR)

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Dostupné byty pre obyvate ov so stabilnými príjmami

Po et ukon ených a odovzdaných nových bytov v danom roku

Priemerné výdavky na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku
v eurách
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Program 14

Podprogram 14.3.: Bytová politika

2013 2014 2015
14 750 14 750 14 750

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 20 6 6 6 6
Skuto ná hodnota 2

Komentár k podprogramu:

Po et vybavených žiadate ov za rok

Zabezpe enie agendy ŠFRB pre okres Kežmarok po personálnej aj vecnej stránke.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
Zabezpe i  ú elné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste
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Program 15

Program 15: Zdravotníctvo
Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivos  v meste

2013 2014 2015
146 723 96 723 96 723

Komentár k programu:

Podprogram 15.1:  Dotácie pre zdravotníctvo

2013 2014 2015
72 723 22 723 22 723

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 7 300 9 023 7 600 7 600 7 700
Skuto ná hodnota 7 342

Komentár k podprogramu:

Podprogram 15.2.: Stredisko zdravotníckych služieb

2013 2014 2015
74 000 74 000 74 000

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:
Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 4 934 4 934 4 934 4 934 4 934
Skuto ná hodnota 4 934

Komentár k podprogramu:

Rozpo et programu (v EUR)

V podprograme sa financuje podpora zdravotníctva na území mesta. Z ve kej asti je financovaná príjmom
od zdravotníckych subjektov.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Ekonomické oddelenie
Udrža lôžkovú as nemocnice na území mesta

Po et ukon ených hospitalizácií v nemocnici v danom roku

Z dôvodu nedostato ného financovania nemocnice zdravotnými pois ov ami je potrebné udrža
konkurencieschopnos nemocnice aj zdrojmi z mestského rozpo tu. Celé výdavky sú však prefinancované
nájmom od nemocnice a spolo nosti Dialcorp. V roku 2013 sú síce navrhnuté vyššie výdavky, celé však
budú prefinancované zo zvýšeného nájmu nemocnici za ú elom finan ného vysporiadania investície do
budovy financovanej nemocnicou.

Rozpo et podprogramu (v EUR)

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Zabezpe i údržbu strediska zdravotníckych služieb

Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m2

Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb, ktoré sú
zabezpe ované dodávate ským spôsobom. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci
programu Administratíva.V rozpo te je zahrnutá správa, poistenie, revízie, údržba, opravy, výdavky na
neobsadené priestory. V roku 2013 uvažujeme okrem toho so zateplením a vyma ovaním prednej fasády
a vybudovanie bezbariérového hygienického nezávadného vstupu do polikliniky (plošina pre telesne
postihnutých a posuvné vchodové dvere), v alších rokoch uvažujeme s opravou alebo rekonštrukciou
elektrorozvodov, rozvodov vody, kanalizácie, zateplením a vyma ovaním alších astí fasády.
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Program 16

Program 16: Administratíva

2013 2014 2015
1 484 237 1 502 837 1 521 437

Zodpovednos :
Cie
Merate ný ukazovate : Výstup:

Rok R-2 R-1 R R+1 R+2
Plánovaná hodnota 3 2,80 2,90 2,90 2,90
Skuto ná hodnota 3,21

Komentár k programu:
V programe sa rozpo tujú výdavky najmä na administratívu mestského úradu - mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania. V rozpo tovom objeme je premietnutá výška tarifných platov,
predpokladané zvýšenie tarifných platov v r. 2013 (výlu ne z dôvodu postupu do vyšších platových
stup ov zamestnancov), príplatky pod a platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu
mestského úradu a tiež mzdové výdavky volených predstavite ov (primátor, viceprimátor, hlavný
kontrolór). Zvýšenie výdavkov oproti roku 2012 je plánované z dôvodu vytvorenia nového miesta
právni ky mesta a z dôvodu navýšenia agendy na oddelení sociálnych vecí a bytovej agendy na oddelení
majetkovoprávnom a správy majetku.
K tomu sa pripo ítava poistné a príspevok do pois ovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd
(34,95 % z hrubých miezd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond
zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie) a z prostriedkov na DDP.
V administratíve sú zapo ítané aj niektoré úkony vrámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne
úkony v oblasti dopravy a životného prostredia.

alej sú v rámci tohto programu rozpo tované výdavky na vecné a materiálne zabezpe enie prevádzky
mestského úradu, ako aj služby poskytované pre potreby aparátu mestského úradu (vrátane primátora,
viceprimátora a hlavného kontrolóra). V rámci administratívy sú hradené aj bankové poplatky a da z
úrokov, leasing služobného motorového vozidla a finan né operácie.

Rozpo et programu (v EUR)

Prednosta
Zabezpe i efektívny výkon kompetencií mesta

Po et zamestnancov správy úradu na 1000 obyvate ov (bez
volených predstavite ov)
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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 13.12. 2012

K bodu programu 14

Názov materiálu Zmena rozpo tu Mesta Kežmarok pre rok 2012
rozpo tovým opatrením . 6/2012

Materiál obsahuje:
1. Dôvodovú správu
2. Návrh na uznesenie
3. Tabu kovú as

Predkladá ( meno) Ing. Miroslav Karpiš

Materiál prerokovaný V komisii financií, správy mestského majetku a LH
d a 3.12. 2012

Po et strán 12

Podpis



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.

Hlavným dôvodom návrhu zmeny rozpo tu je zosúladenie zmien v sociálne oblasti. Ostatné
návrhy súvisia zvä ša s potrebou presunu finan ných prostriedkov medzi jednotlivými prvkami
programového rozpo tu. Podrobnejšie informácie o všetkých návrhoch sa nachádzajú v jednotlivých
prílohách.

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 2012 rozpo tovým opatrením .
6/2012 pod a predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo v Kežmarku schva uje zmenu rozpo tu Mesta Kežmarok
pre rok 2012 rozpo tovým opatrením . 6/2012 pod a predloženého návrhu.







        Rozpo tové opatrenie . 6/2012
- n áv r h

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

223001 Poplatky - verejné WC 700 1 200 1 900
223001 Separovaný zber - príjem z vyseparovaných komodít 7 500 3 500 11 000
312001 Aktiva ná innos  - dotácia z ESF 5 200 -1 200 4 000
211003 Dividendy 79 688 -31 715 47 973
312001 Zo štáneho rozpo tu - školstvo prenes. kompetencie 2 404 407 -780 2 403 627
312001 Rekonštrukcia objektu NKP pre Mestskú knižnicu-dotácia 0 4 759 4 759
223001 Stacionár - príjem od dodávate ov sociálnych služieb 23 000 -11 027 11 973
223003 Stacionár - poplatok za stravu 5 000 -4 669 331
292012 Stacionár - príjmy z dobropisov 0 667 667

311 Stacionár - granty, sponzorské 0 529 529
312001 Stacionár - dotácia z MFSR 35 328 -30 728 4 600
312001 Stacionár - dotácia z MPSVaR 0 2 760 2 760
223001 Opatrovate ky - poplatok za služby 35 000 18 700 53 700
312001 TSP v obciach - národný projekt - dotácia 12 700 23 885 36 585
223001 Bezdomovci - poplatok za služby 300 -300 0
223003 Za stravné dôchodcov 13 000 4 500 17 500
312001 Zo štátneho rozpo tu - osobitný príjemca 38 000 14 000 52 000

0
Spolu -5 919

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

4.1 Verejné WC 16 871 1 479 18 350
5.4.3 Renovácia VO 4 000 -114 3 886
6.1.1 Cyklický zber odpadu 277 500 9 480 286 980
6.2.1 Separ. odpad - zvoz a triedenie základných komodít 120 000 2 000 122 000
6.1.4 Vývoz objemného a nebezpe ného odpadu 32 000 -620 31 380
6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute 5 000 -3 300 1 700
6.4.1 istenie mesta 55 000 1 500 56 500
6.4.3 Aktiva ná innos  a malé obecné služby 29 400 -4 325 25 075
12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene 120 000 -2 800 117 200
12.4 Drobná oddychová architektúra mesta 6 000 200 6 200

11.3.3  Rekonštrukcia objektu NKP pre Mestskú knižnicu 209 7 110 7 319
13.2.2 Stacionár /starostlivos  o mentálne a telesne postihnutých/ 83 895 -23 425 60 470
13.4.2 Ambulantná opatrovate ská služba 190 000 3 913 193 913
13.2.3 Terénna sociálna práca 30 000 13 870 43 870
13.2.1 Starostlivos  o ob anov bez prístrešia 1 500 500 2 000
13.1.2 Klub dôchodcov 5 100 400 5 500
13.1.3 Príspevok na stravu dôchodcov 14 200 4 800 19 000
13.3 Osobitný príjemca prídavku na die a 38 910 14 000 52 910

0
Spolu 24 668

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Kapitálové príjmy
Ekonom. Klas. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

322001  Rekonštrukcia objektu NKP pre Mestskú knižnicu-dotácia 0 66 699 66 699

Spolu 66 699

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

9.2.2 ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD 236 741 5 820 242 561
11.3.3  Rekonštrukcia objektu NKP pre Mestskú knižnicu 34 750 64 348 99 098

0

Spolu 70 168

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

411009 Vrátenie vkladu do kapitálových fondov Tech. služieb 0 31 715 31 715
514001 Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1,1A 435 120 -435 120 0
514002 Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1,1A 0 435 120 435 120

Spolu 31 715

Bežné výdavky rozpo tových organizácií v €:

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

9.2.2 ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD 751 287 13 885 765 895
z toho: ZŠ, Hradné námestie 38 716 641 8 885 725 526

ŠKD, Hradné námestie 38 33 045 0 33 045
ŠJ, Hradné námestie 38 2 324 5 000 7 324

9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedál ou a ŠKD 1 146 138 -7 478 1 141 357
z toho: ZŠ, Dr. Fischera 2 999 964 -7 478 992 486

ŠKD, Dr. Fischera 2 36 240 0 36 240
ŠJ, Dr. Fischera 2 112 631 0 112 631

9.2.3 ZŠ Nižná brána 8 s jedál ou a ŠKD 823 969 2 173 828 463
z toho: ZŠ Nižná brána 8 719 283 -2 187 717 096

ŠKD Nižná brána 8 33 852 360 34 212
ŠJ Nižná brána 8 73 155 4 000 77 155

9.3.3 ŠSZ pri ZŠ Nižná brána 8 49 920 -4 360 45 560
9.2.2 ŠSZ pri ZŠ Hradné námestie 38 56 819 -10 190 46 629
13.2.2 Stacionár - dotácia pre ZPS 0 4 259 4 259

SPOLU -1 711

Kapitálové výdavky rozpo tových organizácií v €:

Ekon. Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený

klas. návrh úprava /+ -/ návrh

9.2.2 ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD 0 5 190 5 190
9.10 Ú elovo viazané prostriedky pre školské zariadenia 159 635 -5 820 153 815

SPOLU -630

 V Kežmarku, 30. 11. 2012
Spracovala:  Semanová Blažena



Ekonomické oddelenie

VEC:
N á v r h na úpravu rozpo tu na rok 2012

Odôvodnenie požadovanej úpravy:
1) as finan ného vysporiadania haly na separáciu medzi mestom a Technickými službami Kežmarok, s.r.o.

bude na základe odporú ania audítora Technických službieb Kežmarok, s.r.o. riešená vrátením asti
 vkladu mesta do kapitálových fondov Technických služieb namiesto vyplatenia zisku minulých rokov.

2) Oprava ekonomickej klasifikácie úveru zo ŠFRB na bytový dom Lanškounská 1, 1A.

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

211003 Dividendy 79 688 -31 715 47 973

Spolu -31 715

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

411009 Vrátenie vkladu do kapitálových fondov Tech. služieb 0 31 715 31 715
514001 Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1,1A 435 120 -435 120 0
514002 Úver ŠFRB - bytový dom Lanškounská 1,1A 0 435 120 435 120

Spolu 31 715

V Kežmarku, d a 29.11. 2012 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 2012

Odôvodnenie požadovanej úpravy:
1) potreba zreálnenia rozpo tu Denného stacionára
2) potreba úpravy rozpo tu pre terénnu opatrovate skú službu z dôvodu predpokladu vyšších príjmov
3) potreba úpravy rozpo tu pre TSP, ktorá je od 01.03.2012 financovaná  pravidelnou refundáciou cez
  Národný projekt TSP a as  výdavkov financuje mesto

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

223001 Stacionár - príjem od dodávate ov sociálnych služieb 23 000 -11 027 11 973
223003 Stacionár - poplatok za stravu 5 000 -4 669 331
292012 Stacionár - príjmy z dobropisov 0 667 667

311 Stacionár - granty, sponzorské 0 529 529
312001 Stacionár - dotácia z MFSR 35 328 -30 728 4 600
312001 Stacionár - dotácia z MPSVaR 0 2 760 2 760
223001 Opatrovate ky - poplatok za služby 35 000 18 700 53 700
312001 TSP v obciach - národný projekt - dotácia 12 700 23 885 36 585
223001 Bezdomovci - poplatok za služby 300 -300 0
223003 Za stravné dôchodcov 13 000 4 500 17 500
312001 Zo štátneho rozpo tu - osobitný príjemca 38 000 14 000 52 000

Spolu 18 317

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

13.2.2 Stacionár /starostlivos  o mentálne a telesne postihnutých/ 83 895 -23 425 60 470
13.4.2 Ambulantná opatrovate ská služba 190 000 3 913 193 913
13.2.3 Terénna sociálna práca 30 000 13 870 43 870
13.2.1 Starostlivos  o ob anov bez prístrešia 1 500 500 2 000
13.1.2 Klub dôchodcov 5 100 400 5 500
13.1.3 Príspevok na stravu dôchodcov 14 200 4 800 19 000
13.3 Osobitný príjemca prídavku na die a 38 910 14 000 52 910

Spolu 14 058

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

13.2.2 Stacionár - dotácia pre ZPS 0 4 259 4 259

Spolu 4 259

V Kežmarku, d a 30. 11. 2012 Predkladá: Mgr. Monika Ružbaská
poverené vedením odd. sociálnych vecí

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie sociálnych vecí
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Ekonomické oddelenie

VEC:
N á v r h na úpravu rozpo tu na rok 2012

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Úprava rozpo tu vyplynula z reálneho erpania finan ných prostriedkov v jednotlivých
programoch.

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

223001 Poplatky - verejné WC 700 1 200 1 900
223001 Separovaný zber - príjem z vyseparovaných komodít 7 500 3 500 11 000
312001 Aktiva ná innos  - dotácia z ESF 5 200 -1 200 4 000

Spolu 3 500

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

4.1 Verejné WC 16 871 1 479 18 350
5.4.3 Renovácia VO 4 000 -114 3 886
6.1.1 Cyklický zber odpadu 277 500 9 480 286 980
6.2.1 Separ. odpad - zvoz a triedenie základných komodít 120 000 2 000 122 000
6.1.4 Vývoz objemného a nebezpe ného odpadu 32 000 -620 31 380
6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute 5 000 -3 300 1 700
6.4.1 istenie mesta 55 000 1 500 56 500
6.4.3 Aktiva ná innos  a malé obecné služby 29 400 -4 325 25 075
12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene 120 000 -2 800 117 200
12.4 Drobná oddychová architektúra mesta 6 000 200 6 200

Spolu 3 500

V Kežmarku, d a 30. 11. 2012 Predkladá: Ing. Eva Kelbelová
vedúca odd. ÚPŽPaSP

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie ÚPŽPaSP
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Ekonomické oddelenie

VEC:
N á v r h na úpravu rozpo tu na rok 2012

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Úprava rozpo tu vyplynula z reálneho stavu vynaložených výdavkov a získaných príjmov
projektu.

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

312001 Rekonštrukcia objektu NKP pre Mestskú knižnicu-dotácia 0 4 759 4 759

Spolu 4 759

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

322001  Rekonštrukcia objektu NKP pre Mestskú knižnicu-dotácia 0 66 699 66 699

Spolu 66 699

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

11.3.3  Rekonštrukcia objektu NKP pre Mestskú knižnicu 209 7 110 7 319

Spolu 7 110

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

11.3.3  Rekonštrukcia objektu NKP pre Mestskú knižnicu 34 750 64 348 99 098

Spolu 64 348

V Kežmarku, d a 30. 11. 2012 Predkladá: Ing. Gabriela Bodnárová
vedúca odd. RRaCR

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie RRaCR
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Ekonomické oddelenie
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Zmena rozpo tov PK súvisí so zmenami po tu žiakov k 15.9.2012, kde došlo k poklesu rozpo tu v celkovej
výške - 27 473,- € a tiež s priznanými FP na kreditové príplatky pedag. pracovníkov spolu v sume 26 693,- €
Zmeny v OK súvisia so žiados ami škôl o preklasifikovanie ušetrených FP.
ZŠ Hradné nám. požiadala o preklasifikovanie FP (5 190,- €) na KP za ú elom zakúpenia interaktívnej tabule
Uvo nené FP vo výške 5 820,- € súvisia s vývozom zeminy a stavebnej sute pri rekonštrukcii ihriska

VEC:
N á v r h na úpravu rozpo tu . 6 na rok 2012

Bežné príjmy

Kód Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený

položky návrh úprava /+ -/ návrh

312001 Zo štátneho rozpo tu-školstvo prenes. kompetencie 2 404 407 -780 2 403 627
SPOLU -780

Bežné výdavky rozpo tových organizácií v €:

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

9.2.2 ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD 751 287 13 885 765 895
z toho: ZŠ, Hradné námestie 38 716 641 8 885 725 526

ŠKD, Hradné námestie 38 33 045 0 33 045
ŠJ, Hradné námestie 38 2 324 5 000 7 324

9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedál ou a ŠKD 1 146 138 -7 478 1 141 357
z toho: ZŠ, Dr. Fischera 2 999 964 -7 478 992 486

ŠKD, Dr. Fischera 2 36 240 0 36 240
ŠJ, Dr. Fischera 2 112 631 0 112 631

9.2.3 ZŠ Nižná brána 8 s jedál ou a ŠKD 823 969 2 173 828 463
z toho: ZŠ Nižná brána 8 719 283 -2 187 717 096

ŠKD Nižná brána 8 33 852 360 34 212
ŠJ Nižná brána 8 73 155 4 000 77 155

9.3.3 ŠSZ pri ZŠ Nižná brána 8 49 920 -4 360 45 560
9.3.2 ŠSZ pri ZŠ Hradné námestie 38 56 819 -10 190 46 629

SPOLU -5 970

Kapitálové výdavky rozpo tových organizácií v €:

Ekon. Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený

klas. návrh úprava /+ -/ návrh

9.2.2 ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD 0 5 190 5 190
9.10 Ú elovo viazané prostriedky pre školské zariadenia 159 635 -5 820 153 815

SPOLU -630

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie školstva
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Kapitálové výdavky:

Kód Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený

položky návrh úprava /+ -/ návrh

9.2.2 ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD 236 741 5 820 242 561
SPOLU 5 820

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková
V Kežmarku, d a 16.11. 2012 Predkladá: Ing. Renáta  K r o k o v á

vedúca odd. školstva
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupite stva v Kežmarku

Predkladá prednosta

Na rokovanie d a 13.12.2012

K bodu programu 15

Názov materiálu Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2013

Obsah materiálu:
- Dôvodová správa
- Návrh na uznesenie

Predkladá Ing. Faix Ladislav - prednosta mestského úradu

Materiál prerokovaný na porade vedenia
Po et strán: 1

Podpis



MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa

Pod a ustanovenia § 12 zákona Slovenskej národnej rady . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako
vyplýva zo zmien a doplnení, obecné zastupite stvo zasadá pod a potreby, najmenej však raz za tri
mesiace. Zasadnutia mestského zastupite stvazvoláva a program ur uje primátor mesta.
Uskuto nia sa vždy vo štvrtok o 15.00 hod. v zasada ke Mestského kultúrneho strediska.

Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2013

Marec 21.03.2013

Máj 09.05.2013

Jún 27.06.2013

September 12.09.2013

Október 24.10.2013

December 12.12.2013

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo v Kežmarku schva uje predložený návrh kalendárneho plánu
zasadnutí mestského zastupite stva na rok 2013.



MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupite stva v Kežmarku

Predkladá primátor

Na rokovanie d a 13.12.2012

K bodu programu 16

Názov materiálu Vystúpenie Mesta Kežmarok zo Združenia miest a obcí Slovenska

Obsah materiálu:
- Dôvodová správa
- Návrh na uznesenie

Predkladá Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta

Materiál prerokovaný na porade vedenia
Po et strán: 1

Podpis



MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa

Mesto Kežmarok je lenom záujmových združení obcí a miest Slovenska:
- Únia miest Slovenska
- Združenie miest a obcí Slovenska.

lenské poplatky na rok sú pre Úniu miest 1 648 € a pre ZMOS  2 518 €. Pretože  Únia miest
viac vystihuje potreby a podmienky nášho mesta, duplicitné zastúpenie Kežmarku v obidvoch
záujmových združeniach nie je potrebné.

lenstvo v Združení miest a obcí Slovenska v sulade s l. 10 písm. a Stanov ZMOS-u
zaniká doru ením uznesenia obecného zastupite stva o vystúpení zo zduženia kancelárii združenia,
preto navrhujem prija  toto uznesenie.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo v Kežmarku vystupuje zo Združenia miest a obcí Slovenska
ku d u 31.12. 2012.



M E S T O K E Ž M A R O K

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupite stva
v Kežmarku

Predkladá Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Na rokovanie d a 13.12.2012

K bodu programu
17

Názov materiálu lenstvo mesta Kežmarok  v Záujmovom združení
právnických osôb Slovenské dedi stvo UNESCO

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

Predkladá: Ing.Gabriela Bodnárová

Materiál prerokovaný: na porade vedenia 15.10.2012
na zasadnutí komisie RRaCR

Po et strán: 3

Podpis:



M E S T O K E Ž M A R O K
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Dôvodová správa

Na území mesta Kežmarok sa nachádza Evanjelický drevený artikulárny kostol, ktorý je
vo vlastníctve evanjelickej cirkvi a je zapísaný od r.2008 v zozname Svetového dedi stva
UNESCO v rámci súboru ôsmich drevených chrámov v karpatskom oblúku Slovenska.
Na propagáciu, udržiavanie a záchranu tohto historického dedi stva má vlastník nedostatok
finan ných zdrojov.
Po prípravných rokovaniach a následne po stretnutí primátorov miest a obcí, na území
ktorých sa nachádzajú pamiatky zapísané do Zoznamu svetového dedi stva UNESCO,
založili d a 29.12.2012 zainteresované subjekty Záujmové združenie právnických osôb
Slovenské dedi stvo UNESCO so sídlom v Ružomberku.
Plánovaný zámer spolupráce mesta Kežmarok v rámci uvedeného združenia bol
prediskutovaný aj so zástupcom ECAV v Kežmarku Mgr. Romanom Porubänom, ktorý
vyjadril súhlasné stanovisko a ochotu sprostredkova spoluprácu mesta Kežmarok
s vedením združenia 8 drevených chrámov a zabezpe i kontinuitu aktivít.

Bližšie informácie o združení:
Názov: Záujmové združeni právnických osôb Slovenské dedi stvo UNESCO
Navrhované sídlo: Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 0 Ružomberok

lenovia:  Mesto Ružomberok, Mesto Levo a, Mesto Spišské Podhradie, Mesto
 Bardejov, Mesto Banská Štiavnica, Mesto Kežmarok, Štátna ochrany
prírody

lenský príspevok pre rok 2013: 0 €

Predmet innosti združenia :
a) organizova  spolo ný marketing lokalít UNESCO,
b) podpori  imidž Slovenska ako UNESCO destinácie,
c) vytvára pozitívny imidž lokalít UNESCO a cestovného ruchu v nich,
d) spolupracova pri vytváraní koncepcií rozvoja lokalít UNESCO,
e) prenáša  skúsenosti, vedomosti a inovácie a podporova kvalitu udských zdrojov
   s cie om rozvoja lokalít UNESCO,

f) koordinova  rozvojové zámery lokalít UNESCO,
g) koordinova  spolo ný postup v legislatívnych úpravách s vplyvom na rozvoj lokalít
   UNESCO,

h) vykonáva alebo zabezpe ova odborné analýzy a štúdie, sledova  a vyhodnocova
   štatistiky a trendy,

i) podporova kultúrny, spolo enský a podnikate ský život v lokalitách UNESCO 
j) zú ast ova  sa na cezhrani ných projektoch,
k) predklada  a realizova projekty financované alebo spolufinancované z prostriedkov
   alebo príspevkov Európskej Únie, z prostriedkov štátneho rozpo tu, z rozpo tov
   samospráv, alebo z iných zdrojov.

Návrh na uznesenia:
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a) Mestské zastupite stvo v Kežmarku schva uje lenstvo Mesta Kežmarok v
Záujmovom združení právnických osôb Slovenské dedi stvo UNESCO,

- 3 –

b) Poveruje primátora (zástupcu primátora) mesta Kežmarok na právne úkony
vedúce k lenstvu v Záujmovom združení právnických osôb Slovenské dedi stvo
UNESCO

c) Poveruje primátora (zástupcu primátora) mesta Kežmarok zastupovaním Mesta
Kežmarok v orgánoch Záujmového združenia právnických osôb Slovenské
dedi stvo UNESCO



M E S T O  K E Ž M A R O K
___________________________________________________________________________

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupite stva
v Kežmarku

Predkladá ( názov oddelenia ) Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie d a 13.12.2012

K bodu programu
18

Názov materiálu Návrh na Doplnok .1 Zásad hospodárenia s majetkom
mesta

Materiál obsahuje:
-  Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie

Predkladá ( meno) Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

Materiál prerokovaný V komisii financií, správy mests. majetku a LH : 3.12.2012

Po et strán

Podpis
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Dôvodová správa:

Mestské zastupite stvo Kežmarok schválilo d a 15.12.2011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta. Sú as ou týchto zásad neboli minimálne sadzby za prenájom majetku
mesta v správe Správy telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, príspevkovej organizácie
mesta. Mestský úrad Kežmarok na základe návrhu STZ Kežmarok predkladá mestskému
zastupite stvu návrh na schválenie minimálnej výšky nájomného za prenájom nehnute ností
v správe STZ mesta Kežmarok, príspevkovej organizácie mesta ako Prílohu . 2 Zásad
hospodárenia s majetkom mesta.. Zárove navrhujeme doplni v § 9 Nakladanie
s prebyto ným a neupotrebite ným majetkom odsek (5), v ktorom sa stanovuje spôsob
schva ovania vyradenia majetku mesta .

Návrh na uznesenie

Mestské zastupite stvo Kežmarok

s ch v a  u j e

Doplnok . 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta, pod a predloženého návrhu,
vrátane Prílohy . 2, ktorou sa stanovujú Sadzby minimálneho nájomného za prenájom
nehnute ného majetku mesta Kežmarok, ktorý je v správe  STZ mesta Kežmarok.



M E S T O  K E Ž M A R O K
___________________________________________________________________________

Doplnok . 1,
ktorým sa dop ajú

Zásady hospodárenia s majetkom mesta

V § 9 Nakladanie s prebyto ným a neupotrebite ným majetkom, Prenájom majetku mesta sa
dop a odsek (5), ktorý bude znie nasledovne:

(5) Návrh na vyradenie prebyto ného alebo neupotrebite ného majetku Mesta
predkladá Mestu správca majetku.
Návrh na vyradenie majetku musí obsahova :
a) názov vyra ovaného majetku,
b) zdôvodnenie návrhu na vyradenie majetku,
c) obstarávaciu hodnotu vyra ovaného majetku,
d) zostatkovú hodnotu vyra ovaného majetku,
e) návrh spôsobu likvidácie
Vyradenie majetku mesta schva uje:
a) mestské zastupite stvo, ak je jeho zostatková cena vyššia ako 3500 eur;
b) primátor mesta ak je jeho zostatková cena nižšia ako 3 500,01 eur a vyššia ako 170
eur
c) príslušný štatutárny zástupca mestskej organizácie pri zostatkovej cene nižšej ako
170,01 eur a zárove  nadobúdacej cene nižšej ako 1700 eur

Po schválení vyradenia správca majetku zabezpe í jeho likvidáciu.

Doplnok . 1 bol schválený uznesením Mestského zastupite stva v Kežmarku . /2012 zo
d a 13.12.2012 a nadobúda ú innos 1.januára 2013.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupite stva
v Kežmarku

Predkladá ( názov oddelenia ) Ekonomické oddelenie

Na rokovanie d a 13.12. 2012

K bodu programu 19

Názov materiálu Odpustenie poplatkov z omeškania – Margita Gáborová

Materiál obsahuje:
1. Dôvodovú správu
2. Návrh na uznesenie
3. Žiados  o odpustenie poplatku z omeškania

Predkladá ( meno) Ing. Miroslav Karpiš

Materiál prerokovaný V komisii financií, správy mestského majetku a LH
d a 3.12. 2012

Po et strán 3

Podpis
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Dôvodová správa

Bývalá nájomní ka Margita Gáborová sa obrátila na Mesto Kežmarok so žiados ou
o odpustenie poplatku z omeškania. Z dlžnej sumy už uhradila celú istinu poh adávky, súvisiace
náklady na právne zastúpenie a exekúciu a ast poplatku za omeškanie vo výške 266 eur, o
predstvavuje z celkovej výšky poplatku za omeškanie (777,90 eur) 34,2%. V minulosti MsZ pri
splnení podmienok v takomto rozsahu žiadostiam vyhovovalo.

Stanovisko správcu – spolo nosti Spravbytherm, s.r.o.:

Pani Gáborová Margita má zaplatenú celú istinu, súdne trovy, právne zastúpenie aj as
poplatku z omeškania. Z uvedeného dôvodu Vám odporú ame jej žiadosti vyhovie .

Stanovisko komisie financií, správy majetku a LH:

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporú a
Mestskému zastupiste stvu v Kežmarku schváli odpustenie poplatku z omeškania Margite
Gáborovej, Hlavné námestie 16, Kežmarok vo výške 511,90 eur.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo v Kežmarku schva uje odpustenie poplatku z omeškania
Margite Gáborovej, Hlavné námestie 16, Kežmarok vo výške 511,90 eur.





MESTO KEŽMAROK

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Materiál na zasadnutie  Mestského zastupite stva v

 Kežmarku

Predkladá ( názov oddelenia ) Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie d a 13.12.2012

K bodu programu 20

Názov materiálu Návrh na odpredaj asti pozemku z parcely KN C 3342/2
pre manželov Ervín Krempaský a Margita Krempaská,
Kamenná ba a 28, Kežmarok

Materiál obsahuje:
-  Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie

Predkladá ( meno) Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

Materiál prerokovaný V komisii výstavby a ŽP: 4.9.2012
V komisii financií, správy mests. majetku a LH. d a:
3.12.2012

Po et strán

Podpis



Dôvodová správa

Manželia Ernín a Margita Krempaskí, bytom Kamenná ba a 28, Kežmarok požiadali
d a 3.9.2012 Mesto Kežmarok o odkúpenie asti pozemku z parcely KN-C 3342/2,
novovytvorenú parcelu KN-C 3342/19 o výmere 151m2, k.ú. Kežmarok, z dôvodu, že
predmetný pozemok tvorí vstup na pozemok vo vlastníctve žiadate ov a nachádza sa na om
príjazdová komunikácia ku pozemku a stavbám v ich vlastníctve.

Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a verejných služieb zo d a 4.9.2012:
Komisia odporú a odpreda as pozemku nadväzujúcu na pozemok žiadate a smerom
k miestnej komunikácii, ako prípad hodný osobitného zrete a. Pozemok tvorí vstup na
pozemok vo vlastníctve žiadate ov a nachádza sa na om príjazdová komunikácia ku
pozemku a stavbám v ich vlastníctve.

Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP: Totožné so stanovisko komisie.

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva zo d a
3.12.2012:
Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporú a Mestskému zastupite stvu
v Kežmarku schváli odpredaj asti pozemku KN-C 3342/2 o výmere 151m2 pre žiadate ov:
Ervín Krempaský a Margita Krempaská, bytom Kamenná ba a 28, Kežmarok za cenu
28,60EUR/m2.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupite stvo v Kežmarok

a) rozhoduje

V zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR .138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnute nosti asti pozemku z parcely KN-C
3342/2 o výmere 151m2, do vlastníctva žiadate ov: Ervín Krempaský a Margita Krempaská,
obaja bytom Kamenná ba a 28, Kežmarok, je prípadom hodný osobitného zrete a
z dôvodu, že predmetný pozemok tvorí vstup na pozemok vo vlastníctve žiadate ov
a nachádza sa na om príjazdová komunikácia ku pozemku a stavbám v ich vlastníctve.

b) schva uje
odpredaj asti pozemku z parcely KN-C 3342/2, novovytvorenej parcely KN-C 3342/19
o výmere 151m2, k.ú. Kežmarok, pod a geometrického plánu . 36/2012, pre žiadate ov:
Ervín Krempaský a manželka Margita Krempaská, obaja bytom Kamenná ba a 28,
Kežmarok, za cenu 28,60EUR/m2.
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupite stva v

 Kežmarku

Predkladá ( názov oddelenia ) Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie d a 13.12.2012

K bodu programu 21

Názov materiálu 1.) Návrh na o odkúpenie pozemku do majetku mesta od
vlastníka: Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Po ná 1,
Kežmarok

2.) Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu pod
bytovým domom s. . 1633, k.ú. ubica, na ul. Petržalská,
Kežmarok

Materiál obsahuje:
-  Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie

Predkladá ( meno) Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

Materiál prerokovaný V komisii výstavby a ŽP: 04.12.2012
V komisii financií, správy mests. majetku a LH. d a
03.12.2012

Po et strán

Podpis



MESTO KEŽMAROK

1.) Návrh na odkúpenie pozemku do majetku mesta od vlastníka:
Technické služby s.r.o. Kežmarok, Po ná 1, Kežmarok

Dôvodová správa

D a 22.10.2012 Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Po ná 1, Kežmarok doru ili
Mestu Kežmarok ponuku na odpredaj pozemku KN-C 3166 o výmere 948m2, zastavané
plochy a nádvoria, zapísaného na LV . 3061, k.ú. Kežmarok.
Vzh adom na skuto nos , že na uvedenom pozemku sa nachádzajú aj miestne komunikácie
navrhujú, aby tento pozemok Mesto Kežmarok odkúpilo do svojho vlastníctva.

Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a verejných služieb zo d a 4.12.2012:
Komisia odporú a odkúpenie pozemku KN C 3166, k.ú. Kežmarok do vlastníctva Mesta
Kežmarok od vlastníka Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Po ná 1, Kežmarok, z dôvodu, že
na uvedenom pozemku sa nachádzajú aj miestne komunikácie.

Stanovisko odd. územného plánovania, ŽP a SP: Totožné so stanoviskom komisie.

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva zo d a:
03.12.2012:
Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporú a Mestskému zastupite stvu
v Kežmarku schváli odkúpenie pozemku z parcely . KN-C 3166 o výmere 948m2, k.ú.
Kežmarok, za cenu 6,53EUR/m2, do majetku mesta Kežmarok.

Návrh na uznesenie 

Mestské zastupite stvo Kežmarok

schva uje

odkúpenie pozemku parcely . KN-C 3166 o výmere 948m2, k.ú. Kežmarok, za cenu
6,53EUR/m2, do majetku mesta Kežmarok od vlastníka pozemku: Technické služby, s.r.o.
Kežmarok, Po ná 1, 060 01 Kežmarok, I O: 31 718 329.
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2.) Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku
KN-C 1961/87, pod bytovým domom s. . 1633, k.ú. ubica, na ul. Petržalská,

Kežmarok

Dôvodová správa

Vlastníci bytov v bytovom dome s. . 1633 na ul. Petržalská v Kežmarku, k.ú. ubica
požiadali obec ubicu o odkúpenie pozemku pod bytovým domom v podieloch pri ahlých
k jednotlivým bytom.

Vzh adom na skuto nos , že mesto Kežmarok vlastní v uvedenom bytovom dome dva
byty, ponúkla obec ubica Mestu Kežmarok ako vlastníkovi uvedených bytov odkúpenie
pozemku KN-C 1961/87 v spoluvlastníckych podieloch vo výške spoluvlastníckych podielov
na spolo ných astiach a zariadeniach v bytovom dome .s.1633, t.j. spoluvlastnícky podiel
5006/178848 a spoluvlastnícky podiel 4976/178848.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupite stvo Kežmarok

s ch v a  u j e

odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku KN-C parc. . 1961/87, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 337m2, pod bytovým domom s. . 1633 na ul.
Petržalská v Kežmarku, k.ú. ubica vo výške spoluvlastníckych podielov na spolo ných
astiach a zariadeniach bytového domu s. .1633 t.j. spoluvlastnícky podiel 5006/178848

a spoluvlastnícky podiel 4976/178848 do výlu ného vlastníctva mesta Kežmarok, za cenu
10€/m2, od obce ubica I O: 31942547 so sídlom Gen. Svobodu 248/127, 059 71 ubica.
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- návrh na pred ženie prenájmu asti pozemkov, k.ú.
Kežmarok pre spolo nos Rabaka reklamné panely, s.r.o.
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Návrh na pred ženie prenájmu asti pozemkov, k.ú. Kežmarok

Dôvodová správa:

D a 16.10.2012 požiadala spolo nos Rabaka reklamné panely, s.r.o. Rampová 5, 040 01
Košice, I O 36213136, o pred ženie prenájmu asti pozemkov na ktorých sú umiestnené reklamné
zariadenia – billboardy v po te 10 ks v meste Kežmarok.

Pred ženie prenájmu asti pozemkov :

- p. . KN-C 670/23,ost.pl., k. ú. KK, ul. Tvarožianska, Kežmarok – smer  k TESCU – 2 ks
- p. . KN-C 1782, ost.pl., k. ú. KK, Slavkovská ul., smer Malý Slavkov – oproti SAD v
Kežmarku – 2 ks

- p. . KN-C 84/1, zast.pl. a nádvorie, k. ú. KK, ul. Kušnierska, Kežmarok - parkovisko oproti H. A.
O. B.v KK – 2 ks

- p. . KN-C 2660/1, ost.pl. k. ú. KK, ul. Trhovište, Kežmarok, smer k bašte (za
oplotením futbalového štadióna ) – 1 ks

- p. . KN-E 6774/1, vodná pl., k. ú. KK, ved a štátnej cesty I/67, smer  Poprad, v avo - 2 ks
- p. . KN-E 5219/1, t. t. p. k. ú. KK, ved a štátnej cesty I/67, vjazd do Kežmarku od Popradu,
vpravo – 1 ks,

na ktorých sú umiestnené reklamné zariadenia – billboardy, navrhujeme posudzova ako prípad
hodný osobitného zrete a pre spolo nos Rabaka reklamné panely, s.r.o. Rampová 5, Košice,
I O: 36213136, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní všetky povinnosti. Prenajaté
pozemky budú slúži  aj na alej na umiestnenie reklamných zariadení.

Stanovisko finan nej komisie: (konanej 08.03.2010) Komisia financií, správy mestského majetku
a lesného hospodárstva odporú a M s Z rozhodova o pred žení nájmov nebytových priestorov,
pozemkov a zariadení vo vlastníctve mesta, ak si nájomca plní vo i prenajímate ovi všetky
povinnosti,  ako o prípadoch hodných osobitného zrete a a schváli pred ženia nájmov.
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Návrh na uznesenie
Mestské  zastupite stvo Kežmarok

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona .138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že pred ženie nájmu asti pozemkov pod umiestnenými ve koplošnými
reklamnými zariadeniami na samostatných konštrukciách, ktoré sa nachádzajú na
pozemkoch:

- p. . KN-C 670/23,ost.pl., k. ú. KK, ul. Tvarožianska, Kežmarok – smer  k TESCU – 2 ks
- p. . KN-C 1782, ost.pl., k. ú. KK, Slavkovská ul., smer Malý Slavkov – oproti SAD v
Kežmarku – 2 ks

- p. . KN-C 84/1, zast.pl. a nádvorie, k. ú. KK, ul. Kušnierska, Kežmarok - parkovisko oproti
H. A. O. B. v KK – 2 ks

- p. . KN-C 2660/1, ost.pl. k. ú. KK, ul. Trhovište, Kežmarok, smer k bašte (za
oplotením futbalového štadióna ) – 1 ks

- p. . KN-E 6774/1, vodná pl., k. ú. KK, ved a štátnej cesty I/67, smer Poprad, v avo - 2 ks
- p. . KN-E 5219/1, t. t. p. k. ú. KK, ved a štátnej cesty I/67, vjazd do Kežmarku od Popradu,
vpravo – 1 ks.

pre žiadate a spolo nos Rabaka reklamné panely, s.r.o. Rampová 5, 040 01 Košice, I O
36213136, je prípadom hodným osobitného zrete a, z dôvodu, že ide o pred ženie prenájmu
pre dlhodobého nájomcu, ktorý si plní vo i prenajímate ovi všetky povinnosti,

s ch v a  u j e

pred ženie nájmu asti pozemkov pod umiestnenými ve koplošnými reklamnými
zariadeniami na samostatných  konštrukciách, ktoré sa nachádzajú v lokalitách:

- p. . KN-C 670/23,ost.pl., k. ú. KK, ul. Tvarožianska, Kežmarok – smer  k TESCU – 2 ks
- p. . KN-C 1782, ost.pl., k. ú. KK, Slavkovská ul., smer Malý Slavkov – oproti SAD v
Kežmarku – 2 ks

- p. . KN-C 84/1, zast.pl. a nádvorie, k. ú. KK, ul. Kušnierska, Kežmarok - parkovisko oproti
H. A. O. B. v KK – 2 ks

- p. . KN-C 2660/1, ost.pl. k. ú. KK, ul. Trhovište, Kežmarok, smer k bašte (za
oplotením futbalového štadióna ) – 1 ks

- p. . KN-E 6774/1, vodná pl., k. ú. KK, ved a štátnej cesty I/67, smer Poprad, v avo - 2 ks
- p. . KN-E 5219/1, t. t. p. k. ú. KK, ved a štátnej cesty I/67, vjazd do Kežmarku od Popradu,
vpravo – 1 ks.

pre žiadate a, spolo nos Rabaka reklamné panely, s.r.o. Rampová 5, Košice, I O: 36213136,
na dobu neur itú, za cenu 250 €/ks/rok, t. j. 2500 €/10 kusov/rok.
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Návrh na pred ženie prenájmu asti pozemku, k.ú. Kežmarok

Dôvodová správa:

D a  18.10.2012 požiadala spolo nos  Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM Ra ianska 25, 831 02
Bratislava, I O: 11812168 o pred ženie prenájmu asti pozemku na ktorom je umiestnené ich
reklamné zariadenie – billboard v meste Kežmarok a to na pozemku p. . KN - E 6774/1, k.ú.
Kežmarok, napravo v zeleni výjazd z Kežmarku do Popradu.

Pred ženie prenájmu asti pozemku p. . KN - E 6774/1, k.ú. Kežmarok, napravo v zeleni výjazd
z Kežmarku do Popradu. na ktorom je umiestnené reklamné zariadenie – billboard, navrhujeme
posudzova ako prípad hodný osobitného zrete a pre spolo nos Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM
Ra ianska 25, 831 02 Bratislava I O: 11812168, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si
plní všetky povinnosti. Prenajatý pozemok bude slúži aj na alej na umiestnenie reklamného
zariadenia.

Návrh na uznesenie

Mestské  zastupite stvo Kežmarok

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona .138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že pred ženie prenájmu asti pozemku p. . KN - E 6774/1, k.ú.
Kežmarok, napravo v zeleni výjazd z Kežmarku do Popradu. na ktorom je umiestnené
reklamné zariadenie – billboard pre spolo nos Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM Ra ianska
25, 831 02 Bratislava I O: 11812168, je prípadom hodným osobitného zrete a, z dôvodu, že
ide o dlhodobého nájomcu mesta Kežmarok,

s ch v a  u j e

pred ženie prenájmu asti pozemku p. . KN - E 6774/1, k.ú. Kežmarok, napravo v zeleni
výjazd z Kežmarku do Popradu. na ktorom je umiestnené reklamné zariadenie – billboard
pre spolo nos Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM Ra ianska 25, 831 02 Bratislava
I O: 11812168, na dobu neur itú, za cenu 250 €/rok.
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Návrh na prenájom asti pozemku, k.ú. Kežmarok

Dôvodová správa:

D a 28. novembra 2012 požiadal František Tomala, Továrenská 626/6, 059 01 Spišská
Belá, I O 43 244 246 o prenájom asti pozemku p. . KN-C 3142, k.ú. Kežmarok, pod dreveným
predajným stánkom na Hviezdoslavovej ul. v Kežmarku. Stánok s ob erstvením bol pôvodne
vlastníctvom Alžbety Celárovej a tá ho odpredala  žiadate ovi.

Prenájom asti pozemku parc. . KN-C 3142 - miestnej komunikácie, k. ú. Kežmarok o
výmere 16 m2, pod predajným stánkom, so sortimentom ob erstvenie, bez predaja alkoholických
nápojov, navrhujeme posudzova ako prípad hodný osobitného zrete a, pre Františka Tomalu, 059
01 Spišská Belá, Továrenská 626/6, I O 43244246, z dôvodu, že ide o pozemok nachádzajúci sa
pod predajným stánkom, ktorého je žiadate vlastníkom.

Návrh na uznesenie

Mestské  zastupite stvo Kežmarok

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona .138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom asti pozemku parc. . KN-C 3142, zast.pl. a nadvorie –
miestna komunikácia, k. ú. Kežmarok o výmere 16 m2, pre Františka Tomalu, Továrenská
626/6, 059 01 Spišská Belá, I O 43 244 246, je prípadom hodným osobitného zrete a,
z dôvodu, že ide o vlastníka predajného stánku, ktorý je umiestnený na predmetnom
pozemku,

s ch v a  u j e

pred ženie prenájmu asti pozemku parc. . KN-C 3142, zast.pl. a nadvorie – miestna
komunikácia, k. ú. Kežmarok o výmere 16 m2, pre Františka Tomalu, Továrenská 626/6, 059
01 Spišská Belá, I O 43 244 246 na dobu neur itú, za cenu 408 €/rok.
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Dôvodová správa

Spravbytherm s.r.o. požiadal MsÚ o vyjadrenie k nájomcom, ktorým kon í nájomná
zmluva na dobu ur itú. Jedná sa o nájomcov bytov na ulici Gen. Štefánika 1049/14, Košická
2224/12 a Lanškrounská 1651/21 v Kežmarku:

Meno a priezvisko: . bytu: Nedoplatok:

Gen. Štefánika 1049/14
Tatiana Bergerová 12 399,34 €
Lizák Peter 14  0
Roman Vojti ko 15  0
Beáta Bekešová 23 255 €
Marcela Jánovská 26  0
Daniela Ivan áková 30 152 €
Anton Macurák 4  0
Jana Lhotová 11 0

Košická 2224/12
Marcela Karaffová  1  0

Lanškrounská 1651/21
Dana Želonková 9    0

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 22.11.2012 : Komisia po prerokovaní odporú a
schváli pred ženie nájmu bytov nájomcom na ulici Gen. Štefánika 1049/14 a Lanškrounská
1651/21 v Kežmarku o jeden rok, nájomcovi Marcele Karaffovej na ulici Košická 2224/12
o tri roky.

Nájomcom, ktorí majú dlh na nájomnom komisia súhlasí s pred žením nájmu, ak do
5.12.2012 uhradia nedoplatok na nájomnom.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo Kežmarok :

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že pred ženie nájmu bytu . 1 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden rok
Tatiane Bergerovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zrete a,  z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
zmysle zákona . 443/2010 Z.z.

a  s c h v a  u j e

pred ženie nájmu bytu . 1 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Tatiane
Bergerovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  o jeden rok.



Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo Kežmarok :

r o z h o d  u j e

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že pred ženie nájmu bytu . 14 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden
rok
Petrovi Lizákovi, trvale bytom Karola Kuzmányho 1587/37, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zrete a, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
zmysle zákona . 443/2010 Z.z. 

a  s c h v a  u j e

pred ženie nájmu bytu . 14 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Petrovi
Lizákovi, trvale bytom Karola Kuzmányho 1587/37, Kežmarok  o jeden rok.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo Kežmarok :

r o z h o d  u j e

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že pred ženie nájmu bytu . 15 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden
rok
Romanovi Vojti kovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zrete a, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu zmysle zákona . 443/2010 Z.z.

a  s c h v a  u j e

pred ženie nájmu bytu . 15 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Romanovi
Vojti kovi,  trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  o jeden rok.



Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo Kežmarok :

r o z h o d  u j e

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že pred ženie nájmu bytu . 23 na ul. Gen. Štefánika 1049/4 o jeden rok
Beáte Bekešovej, trvale bytom Záhradná 1338/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zrete a, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu zmysle zákona
. 443/2010 Z.z.

a  s c h v a  u j e

pred ženie nájmu bytu . 23 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Beáte
Bekešovej, trvale bytom Záhradná 1338/3, Kežmarok  o jeden rok.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo Kežmarok :

r o z h o d  u j e

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že pred ženie nájmu bytu . 26 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden
rok
Marcele Janovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zrete a, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
zmysle zákona . 443/2010 Z.z.

a  s c h v a  u j e

pred ženie nájmu bytu . 26 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Marcele
Janovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  o jeden rok.



Návrh na uznesenie:

A. Mestské zastupite stvo Kežmarok :

r o z h o d  u j e

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že pred ženie nájmu bytu . 30 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden
rok
Daniele Ivan ákovej, trvale bytom Severná 1425/4, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zrete a, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
zmysle zákona . 443/2010 Z.z.

a  s c h v a  u j e

pred ženie nájmu bytu . 30 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Daniele
Ivan ákovej, trvale bytom  Severná 1425/4, Kežmarok  o jeden rok.

B. n e s c h v a  u j e

pred ženie nájmu bytu . 30 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Daniele
Ivan ákovej, trvale bytom Severná 1425/4, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca nedodržiava
podmienky uvedené v nájomnej zmluve.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo Kežmarok :

r o z h o d u j e

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že pred ženie nájmu bytu . 4 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden rok
Antonovi Macurákovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zrete a, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu zmysle zákona . 443/2010 Z.z.

a   s c h v a  u j e

pred ženie nájmu bytu . 4 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Antonovi
Macurákovi, trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  o jeden rok.



Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo Kežmarok :

r o z h o d  u j e

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že pred ženie nájmu bytu . 11, na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden
rok
Jane Lhotovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zrete a, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
zmysle zákona . 443/2010 Z. z.

a   s c h v a  u j e

pred ženie nájmu bytu . 11 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jane
Lhotovej, trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  o jeden rok.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo Kežmarok :

r o z h o d  u j e

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že pred ženie nájmu bytu . 1 na ul. Košická 2224/12 o tri roky
Marcele Karaffovej, trvale bytom Košická 2224/12 je prípadom hodným osobitného zrete a,
z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu zmysle zákona .
443/2010  Z. z.

a  s c h v a  u j e

pred ženie nájmu bytu . 1 na ul. Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Marcele
Karaffovej, trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  o tri roky.



Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo Kežmarok :

r o z h o d  u j e

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že pred ženie nájmu bytu . 9 na ul. Lanškrounská 1651/21 o jeden rok
Dane Želonkovej, trvale bytom Lanškrounská 1651/21, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zrete a, z dôvodu, že ide o pred ženie existujúceho nájmu nájomcovi, ktorý si plní
svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy

a  s c h v a  u j e

pred ženie nájmu bytu . 9 na ul. Lanškrounská 1651/21 v Kežmarku nájomcovi Dane
Želonkovej, trvale bytom Lanškrounská 1651/21, Kežmarok  o jeden rok.
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. 1, Slavkovská 712/47

Materiál obsahuje:
-  Dôvodovú správu
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Materiál prerokovaný V komisii sociálnej a bytovej d a 22.11.2012

Po et strán

Podpis



Dôvodová správa

Spravbytherm s.r.o. oznámil MsÚ v Kežmarku uvo nenie bytu . 20 na ulici Gen.
Štefánika 1049/14 v Kežmarku. Jedná sa o 1-izbový byt s príslušenstvom, na III. poschodí, II.
kategórie.

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 22.11.2012: Komisia po prerokovaní odporú a
mestskému zastupite stvu schváli nájom bytu . 20 na ulici Gen. Štefánika 1049/14,
v Kežmarku na dobu jedného roka pre Radoslava Výrosteka s manželkou Slavomírou trvale
bytom Petržalská 1631/3, z dôvodu potreby vyriešenia ich bytovej situácie. Žiadate je
zamestnaný.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo Kežmarok

rozhoduje

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu . 20 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku
Radoslavovi Výrostekovi s manželkou Slavomírou, trvale bytom Petržalská 1631/3,
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zrete a  z dôvodu potreby vyriešenia ich bytovej
situácie

a   s c h v a  u j e

nájom bytu . 20, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Radoslavovi Výrostekovi s manželkou
Slavomírou, trvale bytom  Petržalská 1631/3,  Kežmarok, na dobu jedného roka.



Dôvodová správa

Spravbytherm s.r.o. oznámil MsÚ v Kežmarku uvo nenie bytu . 1 na ulici Košická
2374/3  v Kežmarku. Jedná sa o 3-izbový byt s príslušenstvom, na prízemí, I. kategórie.

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 22.11.2012: Komisia po prerokovaní odporú a
mestskému zastupite stvu schváli nájom bytu . 1 na ulici Košická 2374/3, v Kežmarku na
dobu troch rokov pre Slavomíra Gorfola s manželkou Luciou, trvale bytom Lanškrounská
1605/24, z dôvodu, že sa jedná o mladú rodinu s jedným nezaopatreným die a om, ktorá býva
v podnájme, pri om samostatné bývanie pomôže rodine žiadate a vyrieši bytovú situáciu.
Žiadate  je zamestnaný.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo Kežmarok

rozhoduje

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu . 1 na ul. Košická 2374/3 v Kežmarku Slavomírovi
Gorfolovi s manželkou Luciou, trvale bytom Lanškrounská 1632/24, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zrete a  z dôvodu, že sa jedná o mladú rodinu s jedným nezaopatreným
die a om, ktorá býva v podnájme, pri om samostatné bývanie pomôže rodine žiadate a
vyrieši bytovú situáciu

a   s c h v a  u j e

nájom bytu . 1, Košická 2374/3, Kežmarok Slavomírovi Gorfolovi s manželkou Luciou,
trvale bytom Lanškrounská 1623/24,  Kežmarok, na dobu troch rokov.



Dôvodová správa

Spravbytherm s.r.o. oznámil MsÚ v Kežmarku uvo nenie bytu . 1 na ulici Košická
2484/11 v Kežmarku. Jedná sa o 3-izbový bezbariérový byt s príslušenstvom, na prízemí, I.
kategórie.

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 22.11.2012: Komisia po prerokovaní odporú a
mestskému zastupite stvu schváli nájom bezbariérového bytu . 1 na ulici Košická 2484/11,
v Kežmarku na dobu jedného roka pre Petra Garstku s manželkou Máriou, trvale bytom
Petržalská 1632/5, z dôvodu, že sa jedná o mladú rodinu s dvomi nezaopatrenými de mi,
ktorá býva v spolo nej domácnosti s rodi mi a je potreba vyrieši ich bytovú situáciu.
Žiadate je zamestnaný. Komisia zatia neeviduje žiadate a, ktorý by sp al zákonom
predpísané zdravotné postihnutie do bezbariérového bytu, preto navrhuje byt do asne obsadi
uvedeným žiadate om. Túto možnos  v prípade neexistencie zdravotne postihnutého
žiadate a stanovuje zákon.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo Kežmarok

rozhoduje

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bezbariérového bytu . 1 na ul. Košická 2484/11 v Kežmarku
Petrovi Garstkovi s manželkou Máriou, trvale bytom Petržalská 1632/5, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zrete a  z dôvodu, že sa jedná o mladú rodinu s dvomi
nezaopatrenými de mi, ktorá býva v spolo nej domácnosti s rodi mi a je potreba vyrieši ich
bytovú situáciu.

a   s c h v a  u j e

nájom bezbariérového bytu . 1, Košická 2484/11, Kežmarok Petrovi Garstkovi s manželkou
Máriou, trvale bytom  Petržalská 1632/5, Kežmarok, na dobu jedného roka.



Dôvodová správa

Jedným zo žiadate ov o pridelenie sociálneho 1-izbového bytu je p. udmila Šemberová.
Menovaná je bez príjmu  a zamestnania (jej príjem tvoria len prídavky na deti vo výške cca
66€ spolu), vychováva tri maloleté deti a ocitla sa v bytovej núdzi. Z tohto dôvodu navrhuje
komisia sociálna a bytová prenaja udmile Šemberovej a jej trom nezaopatreným de om
jednoizbový byt . 2 na ulici Slavkovská 712/47 v Kežmarku.

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 22.11.2012: Komisia po prerokovaní odporú a
mestskému zastupite stvu schváli nájom bytu . 2 na ulici Slavkovská 712/47 v Kežmarku
na dobu štyroch mesiacov udmile Šemberovej, trvale bytom Hlavné námestie 93/53,
Kežmarok, z dôvodu, že sa o jedná o osamelú matku s tromi nezaopatrenými de mi, ktorá
musela okamžite opusti podnájom, ktorý užívala s alšími cudzími u mi a je potrebné
vyrieši  ich bytovú situáciu.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupite stvo Kežmarok

rozhoduje

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu . 2 na ul. Slavkovská 712/47 v Kežmarku udmile
Šemberovej, trvale bytom Hlavné námestie 93/53, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zrete a, z dôvodu, že ide o osamelú matku s tromi nezaopatrenými de mi, ktorá
musela okamžite opusti podnájom, ktorý užívala s alšími cudzími u mi a je potrebné
vyrieši  ich bytovú situáciu.

a   s c h v a  u j e

nájom bytu . 2, Slavkovská 712/47, Kežmarok udmile Šemberovej, trvale bytom Hlavné
námestie 93/53,  Kežmarok, na dobu štyroch mesiacov.



M E S T O  K E Ž M A R O K
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M E S T O  K E Ž M A R O K
___________________________________________________________________________

Dôvodová správa:

Návrh na úpravu výšky nájmu vychádza z potreby postupného zladenia výšky
nájomného v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta a zárove vytvorenia finan ných
predpokladov pre alší rozvoj bývania v meste.

Výška nájmu v bytových domoch, v ktorom sa zvýšenie nájmu navrhuje, nebola od
jeho prvého schválenia upravovaná.

Uznesením . 29/2005 zo d a 24.2.2005 schválilo mestské zastupite stvo zníženie
nájomného nájomcom v objekte Baštová 8 o 20 % oproti maximálnej cene nájmu bytu,
s ú innos ou od 1.5.2005. Objekt Baštová 8 je obývanými nájomcami v dôchodkovom veku..
Ke že v zmysle platných právnych predpisov sa na iných nájomcov, vrátane nájomcov
v dôchodkovom veku v ostatných bytoch vo vlastníctve mesta zníženie nájmu nevz ahuje,
navrhuje mestský úrad zruši uznesenie MsZ . 29/2005 zo d a 24.2.2005.

Po et bytov, výmera Doterajší mesa ný nájom Navrhovaný mesa ný nájom,
umiestnenie: (eur) (eur)
_________________________________________________________________________

Košická 2374/ 1,3 (rok dokon enia 2004)

1*65,32 m2-prízemie   99,59 109,00
8*70,23 m2 (1.-4.P) 116,18 127,00
4*72,81 m2 (1.-4.P) 119,51 131,00
8*77,86 m2 (1.-4.P) 127,82 140,00
1*77,86 m2-prízemie 116,18 127,00
1*78,33 m2-imobilný príz. 127,84 140,00

Weilburská  2442/5,7 (rok dokon enia 2009)

8*64,99 (1.-4.P) 145,00 154,00
8*49,65 (1.-4.P) 115,01 125,00
1*64,99 imobilný príz. 130,00 138,00
1*64,99 prízemie 129,99 138,00

Košická 2224/12  (rok dokon enia 2002)
1*79,44 prízemie 104,57 115,00
1*60,21 imobilný príz.   91,28 100,00
8*53,49 (1.-8.P)   91,27 100,00
16*77,89 (1.-8.P) 111,21 122,00

Gen. Štefánika 1049/14  (rok dokon enia prestavby 2001)
22*28,83/28,51/27,61 49,85 52,00
4* 30,88 34,22 36,00
4* 30,45 39,10 41,00
1*57,33 99,68 104,00



M E S T O  K E Ž M A R O K
___________________________________________________________________________

Nájom v bytových domoch Weilburská 1-3, Košická 5-7-9 a Košická 11-13/Lanškrounská 3
navrhujeme ponecha  v doterajšej výške.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupite stvo Kežmarok
s ch v a  u j e
výšku nájmu bytov v bytových domoch Košická 2374/1-3, Weilburská 2442/5-7,
Košická 2224/12, Gen. Štefánika 1049/14 pod a predloženého návrhu.

Mestské zastupite stvo Kežmarok
z r u š u j e
uznesenie . 29/2005 zo d a 24.2.2005 ktorým mestské zastupite stvo schválilo zníženie
nájomného nájomcom v objekte Baštová 8 o 20 % oproti maximálnej cene nájmu bytu.
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M E S T O  K E Ž M A R O K
___________________________________________________________________________

Dôvodová správa:

Spolo nos INSTITUTE EUROPHARM s.r.o. požiadala d a 6.12.2012 o zriadenie
vecného bremena pre VN prípojku, ktorá bola vybudovaná v súvislosti so stavbou „Výrobný
závod INSTITUTE EUROPHARM Kežmarok“ v Priemyselnej zóne Kežmarok – Pradiare .
Prípojka bola realizovaná na pozemkoch parc. . KN-C 6836/9, 6836/10 a 6836/11,k.ú.
Kežmarok, v d žke 303 m. Odplatu za zriadenie vecného bremena navrhujeme jednorazovú
vo výške 3 EUR/m VN prípojky, t.j. 909 eur za 303 m.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupite stvo Kežmarok

s c h v a  u j e

zriadenie vecného bremena na asti parciel KN-C 6836/9, 6836/10 a 6836/11, k.ú.
Kežmarok  v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia – VN
prípojky na slúžiacich pozemkoch INSTITUTE EUROPHARM s.r.o s povinnos ou
povinného Mesta Kežmarok  :

a) trpie umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich
pozemkoch, tak ako sú zakreslené v geometrickom pláne . 56/2008 vyhotovite a GEO-
SPIŠ, s.r.o.
b) trpie vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd
oprávneného cez slúžiace pozemky, pri prevádzke, údržbe a opravách stavby
podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva,
c) zdrža sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného
bremena pod a tejto zmluvy a zák. . 656/2004 Z.z. o energetike,
Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 909 eur.
Presnú trasu podzemného elektrického vedenia ur il geometrický plán .56/2008
vyhotovite a GEO-SPIŠ s.r.o. na vyzna enie vecného bremena.



M E S T O  K E Ž M A R O K
___________________________________________________________________________
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M E S T O  K E Ž M A R O K
___________________________________________________________________________

Dôvodová správa:

Uzneseniami . 171/2011 zo d a 30.6.2011, 218/2011, 220/2011, 221/2011, 223/2011
zo d a 22.9.2011 bol schválený bezplatný nájom nehnute ného majetku mesta v správe STZ
Kežmarok organizáciám Mestský športový klub 1895, 1.Mestský futbalový klub v
Kežmarku, MŠK – Tane no-športové centrum TEMPO OZ, MŠK – OZ Kežmarok, Klub
priate ov Magury , OZ MŠK – PPŠ lukostre ba Kežmarok OZ.

Doplnkom . 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta boli v Prílohe . 2 schválené
Sadzby minimálneho nájomného za prenájom nehnute ného majetku mesta Kežmarok
v správe STZ mesta Kežmarok. Vzh adom na to, že nájom bol horeuvedenými uzneseniami
schválený bezplatný, o je v rozpore s minimálnymi sadzbami stanovenými v Prílohe . 2
Zásad hospodárenia s majetkom mesta, navrhuje STZ Kežmarok stanovi nájomné za
prenájom nehnute ného majetku uvedeným organizáciám za sadzby stanovené v tejto Prílohe
.2.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupite stvo Kežmarok
m e n í
uznesenia . 171/2011 zo d a 30.6.2011 (prenájom majetku - Mestský športový klub
1895, 1.Mestský futbalový klub v Kežmarku,) . 218/2011 zo d a 22.9.2011 (MŠK –
Tane no-športové centrum TEMPO OZ), . 220/2011 zo d a 22.9.2011 (MŠK – OZ
Kežmarok), . 221/2011 zo d a 22.9.2011 (, Klub priate ov Magury) . 223/2011 zo d a
22.9.2011 (OZ MŠK – PPŠ lukostre ba Kežmarok OZ) s ú innos ou od 1.1.2013
nasledovne:

V poslednej vete uznesenia sa slovo bezplatne vypúš a a nahrádza sa znením: „za
cenu stanovenú v Prílohách . 1 a 2 Zásad hospodárenia s majetkom mesta“.
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