
MESTO  KEŽMAROK 
Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 
 

   
                             Kežmarok   24. 07. 2012 
                                                  Číslo spisu: 101/2012/5 
 

 
 

Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho  zasadnutia MsZ konaného dňa  24. 07. 2012 

 
 

Prítomní:    poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Bc. Saturyová 
   Juraj Švedlár 
   Milan Nevlazla 
   PhDr. Eleonóra Baráthová 
   Katarína Šišková 
 
Ďalší prítomní: Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta 
   Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta 
   Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR 
   Ing. Eva Kelbelová - vedúca odd. ÚP, ŽP a SP 

Ing. Marta Lacková – vedúca odd. OS 
   Ing. Miroslav Karpiš - vedúci ekonomického odd.  

JUDr. Viera Mačáková - vedúca odd. sociálnych vecí 
PaedDr. Elena Hricová – riaditeľka Zariadenia pre seniorov 
Mgr. Slavomíra Kiššová – redaktorka KTV 

   Bc.Martina Brejková – zapisovateľka 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Návrh na vymenovanie riaditeľa Správy telovýchovných zariadení, príspevkovej 

organizácie Mesta Kežmarok 
4. Návrh Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zriaďovacia listina Denného stacionára 

Korytnačka 
5. Návrh Dodatku č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 o poskytovaní 

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom stacionári 
Korytnačka v Kežmarku 

6. Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie „Verejnoprospešné 
služby mesta Kežmarok – oprava vecného a finančného vymedzenia majetku 
príspevkovej organizácie mesta  

7. Záver 



1. Otvorenie 
 
       Mimoriadne zasadnutie MsZ otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Na úvod 
privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 
 
 
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
- do návrhovej komisie boli zvolení:  Ing. Levická, MUDr. Hencel 
 
- za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Holopová, Ing. arch. Figlár 
 
- zapisovateľka: Bc. Martina Brejková 
 
 
Hlasovanie za program rokovania 
 
za: 10  , proti:  0  , zdržal sa:  0 
za:  Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Novotný, Rochová, Švirloch, Víznerová, Zubal,  
      Hencel 
neprítomní: Saturyová, Švedlár, Nevlazla, Baráthová, Šišková 
 
 
3. Návrh na vymenovanie riaditeľa Správy telovýchovných zariadení, príspevkovej 
organizácie Mesta Kežmarok    
 
Ing. Šajtlava – primátor mesta 
 
- informoval o predloženom návrhu 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na návrh primátora mesta vymenúva Ing. 
Miloslava Nadányiho do funkcie riaditeľa Správy telovýchovných zariadení, 
príspevkovej organizácie  Mesta Kežmarok od 01.07.2012. 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  9  , proti:  0  , zdržal sa:  1 
za:  Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Novotný, Rochová, Švirloch, Víznerová, Zubal,  
zdržal sa: Hencel 
neprítomní: Šišková, Saturyová, Švedlár, Nevlazla, Baráthová 
  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 147/2012 
 
 
 
 
 



 
4. Návrh Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zriaďovacia listina Denného stacionára 
Korytnačka 
 
JUDr. Mačáková 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Ing. Zubal 
- informoval sa o klientoch ktorí odišli, či sú doma alebo navštevujú iné zariadenia 
 
JUDr. Mačáková 
- vysvetlila, že zazmluvnených klientov bolo 13, zo zákonných dôvodov sa dala výpoveď 
dvom klientom, dvaja odišli do Domova sociálnych služieb do Ľubice, iní zostali doma,  takže 
postupne sa v priebehu polroka 2012 počet klientov znížil z 13 na 8, a aktuálne máme 
zazmluvnených 7 klientov  
 
MUDr. Víznerová 
- informovala sa o trvalom bydlisku tých klientov, ktorí odišli do Domova sociálnych služieb  
do Ľubice 
 
JUDr. Mačáková 
- odpovedala, že jedna klientka má trvalý pobyt v Ľubici a jeden klient v Kežmarku 
 
p. Rochová 
- informovala sa o tom, ako to vyzerá s tým prechodom bývalej budovy stacionára pod 
Prešovský samosprávny kraj 
 
JUDr. Mačáková 
- vysvetlila, že zatiaľ má také informácie, že PSK v mene predsedu požiadal o prevod 
vlastníctva budovy Pod lesom 6, kde sídlil stacionár, do svojho vlastníctva za 1 €, avšak štát 
v zastúpení obvodného úradu nemôže previesť takúto budovu za 1 €, má zákonom stanovené 
podmienky za koľko percent ceny znaleckého posudku môže budovu odpredať na účely 
sociálnych služieb  
 
Mgr. Švirloch 
- informoval sa, či VÚC má záujem prevziať stacionár a vrátiť ho do pôvodnej budovy na 
severe 
 
JUDr. Mačáková 
- vysvetlila, že podľa jej informácií by chceli túto budovu na účely ambulantnej formy svojho 
Domova sociálnych služieb v Ľubici 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e Dodatok č.  2 Zriaďovacej 

listiny Denného stacionára - Korytnačka v Kežmarku podľa predloženého návrhu 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  10  , proti:  0  , zdržal sa:  0 



za:  Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Novotný, Rochová, Švirloch, Víznerová, Zubal,  
       Hencel 
neprítomní: Šišková, Saturyová, Švedlár, Nevlazla, Baráthová 
 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 148/2012 
 
 
5. Návrh Dodatku č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa  k VZN  Mesta Kežmarok č. 5/2009  
v znení VZN č. 6/2010, VZN č. 8/2011,  Dodatku č. 1 a 2 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom stacionári Korytnačka v 
Kežmarku 
 
JUDr. Mačáková 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Ing. Levická 
- vyjadrila názor, že aj tak sa jej zdá mesačná platba vysoká 
 
JUDr. Mačáková 
-  platba je pre klientov dosť vysoká a podľa vyjadrenia rodičov klientov ju nebudú ochotní 
uhrádzať, keďže ide o sociálnu službu na 8 hodín, nie celodennú, avšak ekonomicky 
oprávnené náklady sú vypočítané z roku 2011 a teraz s tým nevieme už nič urobiť, keďže 
jedným z dôležitých faktorov, ktorý službu zdražil bola nepravidelná dochádzka klientov do 
zariadenia  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
s c h v a ľ u j e 
 
Dodatok č.  3 k VZN  Mesta Kežmarok č.  5/2009 v znení VZN  č. 6/2010, VZN č. 8/2011 
a Dodatku č. 1 a 2 o poskytovaní  sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto 
služby v Dennom stacionári Korytnačka v Kežmarku  so zmenou Prílohy č.  2 podľa 
predloženého návrhu 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  8     proti:  0   , zdržal sa: 2 
za: Víznerová, Zubal, Figlár, Švirloch, Kredátus, Hencel, Novotný, Holopová 
zdržal sa: Rochová, Levická 
neprítomní: Šišková, Saturyová, Švedlár, Nevlazla, Baráthová 
 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 149/2012 
 
 
 



6. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie „ Verejnoprospešné 
služby mesta Kežmarok“ - oprava vecného a finančného vymedzenia majetku 
príspevkovej organizácie mesta „ Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok“         
 
Ing. Eva Kelbelová , Ing. Agáta Perignáthová  
 
- informovali o predloženom návrhu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
I.   s ch v a ľ u j e    
 
Dodatok č. 2  k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie „ Verejnoprospešné služby 
mesta Kežmarok“ – oprava vecného a finančného vymedzenia majetku príspevkovej    
organizácie mesta „ Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok“         
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  10   proti:   0  , zdržal sa:  0 
za: Levická, Víznerová, Zubal, Figlár, Švirloch, Kredátus, Rochová, Hencel, Novotný 
     Holopová 
neprítomní: Šišková, Saturyová, Švedlár, Nevlazla, Baráthová 
 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 150/2012 
 
 
7. Záver 
 
     Na záver rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       PhDr. Igor Kredátus 
  primátor mesta                                                                                 viceprimátor mesta 
          
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Mgr. Sylvia Holopová 
    
                  Ing. arch. Jozef Figlár 
           
 
 
 
Zapísala:  Bc. Martina Brejková 


