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Mesto Kežmarok
hlavný kontrolór mesta
Hlavné námestie 1
Kežmarok
Vyhodnotenie
stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku k 21.3.2013
Z roku 2009 zostali na plnenie v roku 2013 3 uznesenia.
Stav k 21.3.2013 :
- v priebežnom plnení sú evidované 3 uznesenia :
uznesenia č. : 23, 174, 175.
Z roku 2010 zostalo na plnenie v roku 2013 5 uznesení.
Stav k 21.3.2013 :
- v priebežnom plnení sú evidované 4 uznesenia :
uznesenia č. : 80, 83, 200, 247.
Z roku 2011 zostalo na plnenie v roku 2013 8 uznesení.
Stav k 21.3.2013 :
- v priebežnom plnení je evidovaných 7 uznesení :
uznesenia č. : 4, 176, 178, 179, 209, 281, 348.
Z roku 2012 zostalo na plnenie v roku 2013 16 uznesení.
Stav k 21.3.2013 :
- v priebežnom plnení je evidovaných 10 uznesení :
uznesenia č. : 10, 95, 140, 158, 162, 209, 237, 254, 257, 261.
V roku 2013, k 21.3.2013, bolo Mestským zastupiteľstvom prijatých 18 uznesení.
Stav k 21.3.2013 :
- v priebežnom plnení je evidovaných 8 uznesení :
uznesenia č. : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14.
Návrh na zrušenie uznesení :
č. 257/2010 – uznesenie bude tvoriť súčasť PHSR mesta Kežmarok pre roky 2014 2020
Návrh na uznesenie :
a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu
plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 21.3.2013, za
kontrolované obdobie roka 2013 a predchádzajúce obdobia.
b) Zrušuje uznesenie č. 257/2010.
Kežmarok 12.3.2013
Ing. Gnojčáková Ľudmila
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MESTO KEŽMAROK
hlavný kontrolór mesta
Hlavné námestie 1
Kežmarok
V súlade s §18 f ods. 1 e) úplného znenia zákona Slovenskej národnej rady č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení zákonom č. 479/2010 Z. z. predkladám Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku

Správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2 0 1 2
V náväznosti na schválený plán kontrolnej činnosti pre obdobie I. a II. polroka
2012 - uznesením Mestského zastupiteľstva č. 267/2011 a č. 93/2012, na plnenie
úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti - zistenie stavu
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a
účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom mesta
prostredníctvom mestského úradu a organizáciami zriadenými Mestom, boli počas
hodnoteného obdobia vykonané nasledovné následné finančné kontroly, činnosti
a zisťovania:
A)
Na základe poverenia na vykonanie následnej finančnej kontroly č. 9/2012, č.
10/2012, č. 11/2012, č. 12/2012, č. 13/2012 a kontrolnej činnosti priebežne
zabezpečovanej – A/2012, B/2012, C/2012, D/2012, v súlade s ustanoveniami §4
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, platných ustanovení zákonov o rozpočtových
pravidlách - č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona 431/2002 Z.
z. o účtovníctve, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ostatných
zákonov, boli vykonané tieto následné finančné kontroly :
- Kontrola zabezpečovania pokladničných operácií a zabezpečovania úplnosti,
správnosti a preukázateľnosti uplatňovania cestovných náhrad – A/2012, vykonaná
na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie II.
polroka 2011, bola ukončená záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č.
1/2012.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly,
nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem
a interných predpisov.
- Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov –
B/2012, vykonaná na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok, za
kontrolované obdobie roka 2011, bola ukončená záznamom o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 2/2012.

V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly,
nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem
a interných predpisov.
- Kontrola zostavenia účtovnej závierky – C/2012, vykonaná v spoločnosti
Kežmarok Invest, s.r.o., Hlavné námestie č. 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie
roka 2011, bola ukončená záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č.
3/2012.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly, nebolo
zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem a interných
predpisov.
- Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti zabezpečovania pokladničných
operácií – D/2012, vykonaná na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok, za
kontrolované obdobie I. polroka 2012, bola ukončená záznamom o výsledku
následnej finančnej kontroly č. 4/2012.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly,
nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem
a interných predpisov.
- Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti poskytovania cestovných
náhrad v mene euro a ostatných zahraničných menách – č. 9/2012, vykonaná na
Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie I. polroka
2012, bola ukončená záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2012.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly, nebolo
zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem a interných
predpisov.
- Kontrola preukázateľnosti čerpania finančných prostriedkov určených na
pohostenie, občerstvenie a dary – č. 10/2012, vykonaná na Mestskom úrade, Hlavné
námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie I. polroka 2012, bola ukončená
záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2012.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly,
nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych noriem a interných
predpisov.
- Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti čerpania dotácií z vlastných
príjmov poskytnutých mestom Kežmarok, podľa VZN mesta, právnickým a fyzickým
osobám podnikateľom, dotácií poskytnutých na základe rozhodnutia mestského
zastupiteľstva Kežmarok pre športové kluby a dotácií pre kultúrne kluby a občianske
združenia v oblasti kultúry – č. 11/2012, vykonaná na Mestskom úrade, Hlavné
námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2011, bola ukončená
záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2012.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly,
nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych noriem a interných
predpisov
- Kontrola zostavenia účtovnej závierky – č. 12/2012, vykonaná v obchodnej
spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1 Kežmarok, za kontrolované

obdobie roka 2011, bola ukončená správou o výsledku následnej finančnej kontroly
č. 1/2012.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly, boli
zistené nedostatky týkajúce sa nedôsledného uplatňovania §30 ods. 2 a 3 zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Zodpovedným vedúcim zamestnancom kontrolovaného subjektu – konateľom
spoločnosti bolo prijaté opatrenie na zabezpečenie vykonania inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v súlade so zákonom.
- Kontrola zostavenia účtovnej závierky – č. 13/2012, vykonaná v spoločnosti
Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok, Poľná 2 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka
2011, bola ukončená záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2012.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly, nebolo
zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem a interných
predpisov.
Pri následnej finančnej kontrole ukončenej správou o výsledku následnej
finančnej kontroly, v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola dotknutým
zodpovedným vedúcim zamestnancom kontrolovaného subjektu uložená povinnosť
prijatia opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku.
Opatrenia boli v stanovenej lehote prijaté, informácia o splnení opatrení, ako
aj kontrola splnenia opatrení bude prebiehať v roku 2013.
Podrobné písomné informácie o výsledkoch následných finančných kontrol
vykonaných v roku 2012, podľa uvádzaných tematických okruhov, v súlade s §18 f
ods. 1d) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, boli priebežne po ich ukončení a
uzatvorení prerokovaním so zodpovednými zamestnancami kontrolovaných
subjektov, podávané priamo mestskému zastupiteľstvu.
V súlade s § 8c) a d) zákona 502/2001 Z. z., zákona 523/2004 Z. z. a zákona
583/2004 Z. z. bol o výsledkoch následných finančných kontrol priebežne
informovaný štatutárny zástupca mesta - primátor mesta.

B)
Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou
finančnou kontrolou, s cieľom preverenia splnenia povinnosti kontrolovaného
subjektu v zmysle § 22 ods. 3 zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa týkala plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnými finančnými kontrolami v roku 2010 a 2011, v súlade so správami
o výsledkoch následných finančných kontrol č. 1/2011, č. 3/2010 + zápisnica č.
4/2011, č. 2/2011, č. 3/2011, č. 4/2011, č. 5/2011, č. 6/2011, č. 3/2011 + zápisnica č.
5/2012, vykonaná v kontrolovaných subjektoch na základe poverenia na vykonanie
následnej finančnej kontroly č. 1/2012, č. 2/2012, č. 3/2012, č. 4/2012, č. 5/2012, č.
6/2012, č. 7/2012 a č. 8/2012 :
- poverenie č. 1/2012, kontrola vykonaná na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1
Kežmarok, za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou zabezpečovania

pokladničných
operácií
mesta
a zabezpečovania
úplnosti,
správnosti
a preukázateľnosti uplatňovania cestovných náhrad - zápisnica č. 1/2012
z prerokovania splnenia opatrení prijatých v zmysle správy o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 1/2011,
- poverenie č. 2/2012, kontrola vykonaná na Základnej škole Hradné námestie 38,
Kežmarok, za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou zabezpečovania
pokladničných operácií, úplnosti, správnosti a preukázateľnosti uplatňovania
cestovných náhrad a úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia kapitálových
finančných prostriedkov pridelených v rámci rozpočtu mesta, dodržiavania
rozpočtovej klasifikácie a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní – zápisnica
č. 2/2011 z prerokovania splnenia opatrení prijatých v zmysle správy o výsledku
následnej finančnej kontroly č. 3/2010 a zápisnice č. 4/2011,
- poverenie č. 3/2012, kontrola vykonaná na Základnej škole Nižná Brána 8,
Kežmarok, na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou
zabezpečovania pokladničných operácií, úplnosti, správnosti a preukázateľnosti
uplatňovania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zmien
a doplnkov a kontroly úhrad sadzieb nájomného podľa platného VZN mesta
Kežmarok - zápisnica č. 3/2012 z prerokovania splnenia opatrení prijatých v zmysle
správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2011,
- poverenie č. 4/2012, kontrola vykonaná na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1
Kežmarok, za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou zabezpečovania
pokladničných
operácií
mesta
a zabezpečovania
úplnosti,
správnosti
a preukázateľnosti uplatňovania cestovných náhrad – zápisnica č. 4/2012
z prerokovania splnenia opatrení prijatých v zmysle správy o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 4/2011,
- poverenie č. 5/2012, kontrola vykonaná v Centre voľného času, Generála
Štefánika 47 Kežmarok, za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou
zabezpečovania pokladničných operácií, úplnosti, správnosti a preukázateľnosti
uplatňovania cestovných náhrad a úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia
kapitálových finančných prostriedkov pridelených v rámci rozpočtu mesta,
dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní
– zápisnica č. 5/2012 z prerokovania splnenia opatrení prijatých v zmysle správy
o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2011,
- poverenie č. 6/2012, kontrola vykonaná na Základnej škole, Nižná Brána 8
Kežmarok, za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou realizácie zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, úplnosť,
preukázateľnosť a správnosť jeho zabezpečovania za jedáleň základnej školy –
zápisnica č. 6/2012 z prerokovania splnenia opatrení prijatých v zmysle správy
o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2011,
- poverenie č. 7/2012, kontrola vykonaná na Základnej škole, Dr. Daniela Fischera
2 Kežmarok, za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou realizácie zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, úplnosť,
preukázateľnosť a správnosť jeho zabezpečovania za jedáleň základnej školy –

zápisnica č. 7/2012 z prerokovania splnenia opatrení prijatých v zmysle správy
o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2011,
- poverenie č. 8/2012, kontrola vykonaná v Centre voľného času, Generála
Štefánika 47 Kežmarok, za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou
zabezpečovania pokladničných operácií, úplnosti, správnosti a preukázateľnosti
uplatňovania cestovných náhrad a úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia
kapitálových finančných prostriedkov pridelených v rámci rozpočtu mesta,
dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní
– zápisnica č. 8/2012 z prerokovania splnenia opatrení prijatých v zmysle správy
o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2011 a zápisnice č. 5/2012.
O výsledkoch kontrol splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
zistených následnými finančnými kontrolami, v súlade s §18 f ods. 1 d) zákona č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení, priebežne, po ich ukončení a uzatvorení,
prerokovaním so zodpovednými zamestnancami kontrolovaných subjektov, boli
podávané podrobné písomné informácie priamo mestskému zastupiteľstvu.
Prijaté opatrenia sa v dotknutých kontrolovaných subjektoch plnili priebežne a sú
splnené.
Nesplnené jedno konkrétne opatrenie, vyplývajúce zo zápisnice č. 6/2012 a jedno
konkrétne opatrenie vyplývajúce zo zápisnice č. 7/2012, obidva opatrenia týkajúce sa
zabezpečenia verejného obstarávania, budú predmetom kontroly roka 2013.

C)
Priebežné, operatívne a námatkové kontroly, s cieľom prekontrolovania a zistenia
správnosti postupu za užšie vymedzený kontrolovaný okruh činností, vykonané
samostatne, v rámci pôsobenia hlavného kontrolóra, ako aj na základe poznania
a potreby riešenia nejasnosti, boli zabezpečované v týchto oblastiach :
- priebežné zabezpečovanie kontroly plnenia uznesení prijatých mestským
zastupiteľstvom v Kežmarku počas roka 2012 a za predchádzajúce obdobia,
vyhodnocovanie a predkladanie informácií o stave plnenia uznesení súčasného
a minulého obdobia priamo mestskému zastupiteľstvu,
- priebežné analyzovanie a kontrola objemu pohľadávok a záväzkov mesta, lehôt
ich splatnosti, s prihliadnutím na posúdenie výšky záväzkov po lehote splatnosti,
- námatková kontrola zabezpečovania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly
dodávateľských a odberateľských faktúr, realizácie platobných príkazov, bankových
a ostatných finančných operácií, interných dokladov mesta, za rok 2012,
- námatková kontrola správnosti, úplnosti a preukázateľnosti zabezpečovania
pokladničných operácií mesta, s prihliadnutím na dodržiavania zákona 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách, základných sadzieb stravného v euro mene a v
zahraničných menách na mestskom úrade, kontrola správnosti výberu poplatkov správnych poplatkov, daňových poplatkov a iných platieb,
- priebežná kontrola vybraných účtovných dokladov zatriedených v rámci
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie ako kapitálových výdavkov mesta
v roku 2012, posúdenie ich úplnosti a správnosti,
- námatková kontrola realizácie finančných úhrad vybraných akcií a zistenie ich
súladu s rozpočtom mesta na rok 2012,

- rámcová kontrola dokladov súvisiacich s odsúhlasením záverečného účtu mesta
za rok 2011, komplexné analyzovanie započítavania vstupov a výstupov pre
posúdenie hospodárenia mesta ako celok,
- kontrola fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov za rok 2011, pre uzatvorenie hospodárskych výsledkov roka
2011,
- námatková kontrola nájomných zmlúv a úhrad platieb na Základnej škole,
Hradné námestie 38 Kežmarok,
- námatková kontrola správnosti poskytovania cestovných náhrad a uplatňovania
zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, kontrola správnosti a úplnosti
evidencie dochádzky zamestnancov do zamestnania na Základnej škole, Nižná
Brána 8 Kežmarok,
- kontrola uzatvorených hmotných zodpovedností zamestnancov za zverený
majetok na Centre voľného času, Generála Štefánika 47 Kežmarok a uzatvorených
hmotných zodpovedností zamestnancov za zverený majetok mesta na Mestskom
úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok,
- kontrola vedenia účtovných písomností, zabezpečovania úhrad faktúr
a preukázateľnosti vedenia pokladničných operácií v spoločnosti Kežmarok Invest,
s.r.o., Kežmarok,
- kontrola správnosti a úplnosti fakturácie voči mestu Kežmarok spoločnosťou
Kežmarská televízia, rEhit s.r.o., Kežmarok,
- kontrola ostatných účelovo určených dotácií poskytnutých mestom Kežmarok
(mimo dotácií poskytnutých podľa VZN mesta a dotácií pre rozpočtové a príspevkové
organizácie mesta),
- priebežná kontrola plnenia odporúčaných opatrení prijatých v rámci záznamov
o výsledku následnej finančnej kontroly v roku 2011 a v roku 2012,
- prejednávanie a kontrola plnenia operatívne prijatých opatrení, vyplývajúcich z
výsledkov operatívnych kontrol na úseku ekonomiky,
- podľa požiadaviek a potrieb, prejednávanie a usmerňovanie zodpovedných
zamestnancov kontrolovaných subjektov a vedúcich kontrolovaných subjektov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok a organizačných zložiek
mestského úradu, v rôznych problémových okruhoch, riešenie sporných prípadov,
- námatková kontrola správnosti evidencie a vybavovania sťažností a petícií
prijatých v roku 2012,
- podľa požiadaviek a potrieb, spolupôsobenie pri riešení sťažnosti, podnetov
a oznámení podaných na mestský úrad, ako aj v rámci požiadaviek organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, kontrola evidencie prijatých sťažností a kontrola
ich vybavovania,
- prejednávanie, objasňovanie a konzultovanie osobných ústnych podaní rôznej
problematiky s dotknutými subjektmi a občanmi mesta.
Zistenia z načrtnutých a uvádzaných okruhov kontrol a činností boli priamo na
miestach pôsobenia kontroly prejednávané tak s dotknutými zamestnancami ako aj
so zodpovednými zamestnancami resp. vedúcimi kontrolovaných subjektov, s cieľom
okamžitého prijatia opatrení a zabezpečenia nápravy.
Ostatné činnosti :
- pravidelná účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na poradách
vedenia mesta,

- pôsobenie v rámci vyhodnocovania rozborov hospodárskych činností
príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, neziskovej
organizácie mesta a organizácií so 100 % majetkovou účasťou mesta Kežmarok,
- účasť v komisiách na vyhodnocovanie ponúk obchodných verejných súťaží – na
prenájom nebytových priestorov, odpredajov bytov, odpredajov pozem kov ...,
- príprava a vedenie zasadnutí dozornej rady Nemocnice Dr. V. Alexandra
v Kežmarku v roku 2012,
- účasť na zasadnutiach správnej rady Nemocnice Dr. V. Alexandra v Kežmarku
v roku 2012,
- účasť a pôsobenie na zasadnutiach správnej rady Mestského športového klubu
Kežmarok v roku 2012,
- riadenie činnosti revíznej komisie zduženia REGIÓN „TATRY“ v roku 2012,
účasť na zasadnutiach revíznych komisií, na Radách Združenia Región „Tatry“,
námatková kontrola ekonomických dokladov a výstupov z nich za príslušný rok,
kontrola uzatvorených výsledkov a vypracovanie revíznej správy za rok 2011,
- účasť na rokovaniach Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, na
zasadaniach regionálnej Tatransko-spišskej sekcie, na rokovaniach ekonomickej
komisie ZHK SR, konzultovanie, usmerňovanie a riešenie problematických,
odborných okruhov, vypracovávanie odborných stanovísk.

D)
V priebehu hodnoteného obdobia roka 2012 boli samostatne vypracované
a predložené mestskému zastupiteľstvu :
- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok za rok 2011,
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta
Kežmarok za rok 2011,
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na
roky 2013 – 2015,

E)
V súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach sa počas celého roka 2012,
prednostom mestského úradu a zodpovednými vedúcimi príslušných oddelení,
priebežne prijímali, evidovali, vybavovali a hlavným kontrolórom mesta kontrolovali
aj sťažnosti občanov doručené na mesto.
V roku 2012 Mesto prijalo 9 písomných sťažností. 5 sťažností sa zaoberalo
občianskym spolunažívaním a porušovaním verejného poriadku, 2 poukazovali na
porušovanie stavebných zákonov, 1 - voči rozhodnutiu zodpovedného orgánu
samosprávy bola odstúpená inému orgánu a 1 – voči porušovaniu verejného
poriadku, prešla do riešenia v roku 2013.
Všetky prijaté sťažnosti boli v zákonom stanovených lehotách preverované a
riešené zodpovednými zamestnancami mesta a nadriadeným zodpovedným vedúcim
mesta.
Z uvádzaného počtu zaevidovaných sťažností bolo 7 v priamom riešení, 5 z nich
bolo opodstatnených, 2 neopodstatnené, nepreukázané.

Na základe uvádzaných skutočností možno skonštatovať, že v roku 2012 stúpol,
voči roku 2011, počet sťažností o štyri podania.

F)
V hodnotenom období roka 2012 mesto zaevidovalo a riešilo 1 petíciu, ktorá bola
prijatá voči montáži retardéra na Garbiarskej ulici.
Po preskúmaní potreby opätovnej montáže daného retardéra na uvedenú ulicu
zodpovednými zamestnancami mesta bolo rozhodnuté, že tento sa opätovne
neumiestni.
Petícií sa vyhovelo.
Informácie, týkajúce sa kontrolnej činnosti ako celok, sú k dispozícií Mestskému
zastupiteľstvu prostredníctvom hlavného kontrolóra mesta.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012.

Kežmarok 25.1.2013
Ing. Gnojčáková Ľudmila
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Mesto Kežmarok
hlavný kontrolór mesta
Hlavné námestie 1
Kežmarok

INFORMÁCIA
o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v priebehu I. polroka
2013.
V náväznosti na §18 f) ods. 1d) úplného znenia zákona Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. zákonom 479/2010 Z. z., uznesenie mestského zastupiteľstva č.
243/2012, zameranie a plán kontrolnej činnosti priebežne zabezpečovaný, v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, predkladám týmto, mestskému zastupiteľstvu, informáciu :
a) o výsledku následnej finančnej kontroly zabezpečovania pokladničných
operácií mesta v mene Eur a ostatných zahraničných menách, vykonanej na
Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie II. polroka
2012,
b) o výsledku následnej finančnej kontroly zabezpečovania zmien rozpočtu
a vedenia rozpočtových opatrení, vykonanej na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1
Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2012,
c) o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania zákona o verejnom
obstarávaní a dodržiavania rozpočtovej klasifikácie v rámci bežných a kapitálových
výdavkov, vykonanej na Správe telovýchovných zariadení mesta Kežmarok,
Trhovište 4 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2012.
K bodu a)
Následná finančná kontrola zabezpečovania pokladničných operácií mesta
v mene Eur a ostatných zahraničných menách – č. 1/2013, vykonaná v počas
mesiacov január - február 2013, na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok,
za kontrolované obdobie II. polroka 2012, bola ukončená správou o výsledku
následnej finančnej kontroly č. 1/2013.
Prekontrolované boli všetky príjmové a výdavkové pokladničné doklady v mene
euro, vedené v hlavnej pokladni (od č. 3091 – č. 5027), ďalšej pokladni vedenej
v kancelárií informátora – pokladňa evidencia (od č. 4008 – č. 6190) a samostatnej
pokladni zriadenej pre účely výberu poplatkov za káblovú televíziu - KTV (od č.1111
– č.1328), súvisiace doklady a podkladové materiály, preukazujúce oprávnenosť ich
vzniku a spôsobov ich zavedenia do účtovníctva organizácie.
Prekontrolované boli pokladne vedené v zahraničných menách, za českú korunu
– CZK a poľský zlotý – PLN.
Kontrolou bežných pokladní v mene euro sa posudzovala a preverovala najmä
správnosť výberu daňových a nedaňových príjmov - dane z nehnuteľnosti, dane za

psa, dane za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva, za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, správnosť výberu celej škály správnych poplatkov a
administratívnych poplatkov a platieb, ako aj preukázateľnosť nárokovaných úhrad
rôzneho druhu.
Ďalej bola v rámci tejto pokladne odkontrolovaná aj správnosť uplatňovaných
cestovných náhrad v zmysle §4 a §5 zákona č. 283/2002 z. Z. o cestovných
náhradách, vzniknutých za obdobie od 1.7.2012 – 31.12.2012.
V rámci kontroly zahraničných pokladní išlo o kontrolu správnosti uplatňovaných
cestovných náhrad realizovaných v zmysle §13, §14 a §15 zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách a kontrolu správnosti úhrad za nákupy PHM a diaľničné
známky s tým súvisiacimi.
Na základe celkového posúdenia evidovaných účtovných pokladničných dokladov
bolo skonštatované, že sú úplné, preukázateľné a správne, správne triedené
a účtované v rámci ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a účtovníctva.
Po preskúmaní dokladov súvisiacich so zabezpečovaním cestovných náhrad bolo
ďalej skonštatované, že v jednom prípade došlo k porušeniu §5 zákona č. 283/2002
Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, keď výška priznaného
stravného nezodpovedala sume pre ustanovené časové pásmo.
Náhrady, uplatňované v mene CZK a mene PLN boli uhrádzané správne.
Zistené drobné nezrovnalosti, ktoré sa týkali najmä neúplného vydokladovania
preukázateľnými dokladmi, správami a pod. boli zodpovednými zamestnancami
počas kontroly priebežne odstránené, malá časť z nich ostala v riešení (Dni športu
mesta Kežmarok).
Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti bola vykonaná v súlade s §29
ods. 3. zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Za kontrolované obdobie bola vykonaná
za všetky pokladne vedené v eurách a zahraničných menách - CZK, PLN, k dátumu
31.7.2012, k 30.9.2012 a k 31.12.2012.
V náväznosti na uvádzané nedostatky, porušenie §5 zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, boli skonštatované dôvody
pre vypracovanie správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2013.
Prijatie opatrení, ktorými sa zabezpečí odstránenie uvádzaných nedostatkov a ich
príčin, v súlade so zápisnicou o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej
kontroly, bolo nariadené.
Opatrenia boli prijaté a sú v priebežnom sledovaní a plnení zodpovedného
vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu a zamestnanca kontrolovaného
subjektu.
Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej finančnej kontroly zabezpečovania pokladničných operácií mesta
v mene Eur a ostatných zahraničných menách – správu č. 1/2013, vykonanej na
Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie II.
polroka 2012.

K bodu b)
Následná finančná kontrola zabezpečovania zmien rozpočtu a vedenia
rozpočtových opatrení – č. A/2013, vykonaná v priebehu mesiaca február 2013, na
Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2012
bola ukončená záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2013.
Bolo skonštatované, že všetky zmeny rozpočtu boli, podľa nevyhnutných potrieb,
schvaľované najvyšším orgánom mesta - mestským zastupiteľstvom Kežmarok.
V priebehu rozpočtového roka 2012 sa vykonané zmeny rozpočtu obce týkali tak
úprav rozpočtu príjmov, ako aj úprav rozpočtu výdavkov - presunom rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu medzi jednotlivými prvkami
programového rozpočtu, bez vplyvu na vyrovnanosť celkového rozpočtu (vrátane
finančných operácií) - zapájaním rezervného fondu na financovanie kapitálových
výdavkov príslušných programových rozpočtov, zosúladením financovania niektorých
projektov Európskej únie, zapojením vybraných bankových operácií do finančných
operácií a len v minimálnom rozsahu, zapojením mimoriadnych neplánovaných
príjmov a s tým súvisiacim rozpúšťaním výdavkov.
Všetky rozpočtové opatrenia boli preukázateľne doložené návrhmi na úpravu
príslušného rozpočtu s podrobným zdôvodnením vzniku zmeny, ako aj výpismi
z uznesení zo zasadnutí mestského zastupiteľstva k príslušnej zmene rozpočtu
mesta.
V roku 2012, uzneseniami č.9, č.64, č.94, č.157, č.208 a č.258, bolo vykonaných
celkom 6 rozpočtových úprav.
V súlade s §14 ods. 3 citovaného zákona, mesto viedlo o všetkých rozpočtových
opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2012, prijatých mestským
zastupiteľstvom v Kežmarku, priebežne, operatívnu evidenciu.
Rozpočtové opatrenia vedené zvlášť v rámci rozpočtových položiek schválených
primátorom mesta v roku 2012 neboli vykonané.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly,
nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem a
interných predpisov, preto bol vypracovaný záznam o výsledku následnej finančnej
kontroly č. 1/2013.
Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej finančnej kontroly zabezpečovania zmien rozpočtu a vedenia
rozpočtových opatrení – záznam č. 1/2013, vykonanej na Mestskom úrade,
Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2012.
K bodu c)
Následná finančná kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a
dodržiavania rozpočtovej klasifikácie v rámci bežných a kapitálových výdavkov – č.
2/2013, vykonaná v priebehu mesiaca február – marec 2013, na Správe
telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, Trhovište 4 Kežmarok, za kontrolované
obdobie roka 2012, bola ukončená záznamom o výsledku následnej finančnej
kontroly č. 2/2013.

Kontrolovaný subjekt obhospodaruje 2 futbalové štadióny, 1 zimný štadión, 1
športovú halu, 1 viacúčelové ihrisko a 1 areál bývalého kúpaliska.
Kontrole podliehali všetky účtovné doklady, originálne účtovné písomnosti
vykázané a evidované v dokladoch organizácie - dodávateľské faktúry (č.1 - č.
223), odberateľské faktúry (č.1 - č. 65), pokladničné doklady (č.1 – č. 349), bankové
doklady, ako aj ostatné doklady a podkladové materiály preukazujúce
opodstatnenosť vzniku účtovnej operácie, súvisiacej s predmetom kontroly.
V rámci námatkovej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti
pokladničných dokladov bol odkontrolovaný aj spôsob vedenia pokladničnej agendy,
vhodnosť a prehľadnosť evidencie, správnosť vyúčtovávania služobných ciest,
v náväznosti na cestovné príkazy a ich súlad s platným zákonom č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Podrobne boli odkontrolované vybrané dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry
a vybrané výpisy z evidovaných bankových ústavov kontrolovaného subjektu.
Kontrola sa osobitne zaoberala správnosťou triedenia a evidovania rozpočtu
v rámci ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, správnosťou vedenia
výdavkov súvisiacich najmä s rozpočtovými výdavkami na obstaranie a zhodnotenie
hmotného a nehmotného majetku – hlavnej kategórie kapitálových výdavkov (700),
ako aj správnosťou používania hlavnej kategórie bežných výdavkov (600).
Námatkovo a výberovým spôsobom, bola prekontrolovaná kategória bežných
výdavkov, preukázateľnosť účtovných operácií a väzieb na účtovníctvo, úplne boli
odkontrolované výdavky kapitálového rozpočtu.
V rámci vedenia
účtovníctva príspevkovej organizácie bola, v súlade
s kontrolným zameraním, námatkovo prekontrolovaná aj inventarizácia majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2012, s prihliadnutím najmä na
účtovnú trieda 0 – dlhodobý majetok, správnosť premietnutia obstaraného majetku
do celkovej hodnoty majetku vrátane zabezpečenia súvisiacich účtovných operácií.
Pri kontrole ekonomických operácií sa prihliadalo aj na správnosť overovania
finančných operácií predbežnou finančnou kontrolou a na úplnosť, správnosť
a preukázateľnosť účtovných dokladov.
Zvlášť bola odkontrolovaná úplnosť a správnosť zabezpečovania postupu
realizácie verejného obstarávania, vo vyžadovaných prípadoch.
Bolo skonštatované, že :
- kapitálové výdavky, účelovo určené najmä na rekonštrukciu Mestskej športovej
haly v roku 2012, v celkovom objeme 94 296 eur, boli využité na 99,66 % - v objeme
93 973,27 eur, zostávajúca časť finančných prostriedkov v sume 322,73 eur prešla
do rezervy, pre použitie v nasledujúcom období,
- samotná rekonštrukcia Mestskej športovej haly, zrealizovaná v objeme
74 651,93 eur, predstavuje najmä rekonštrukciu ústredného kúrenia a ohrev vody,
dodávku a montáž radiátorov, šrubenia, plynových rúr, bojlerov, stavebný dozor
a technickú kontrolu, realizáciu odkvapového systému, realizáciu osvetlenia haly,
vytýčenie kábelových vedení, zriadenie hydroizolácie, realizácie niveliza čnej vrstvy,
izolačných poterov, realizácie drevenej odpruženej podlahy, montáž plastových
a hliníkových okien, rozšírenie plynofikácie, dodávku geometrických plánov,

projektovej a rozpočtovej dokumentácie, zriadenie spevnených plôch - vjazdu
z mestskej komunikácie na parkovisko, pokládku asfaltobetónu,
- na futbalovom štadióne došlo z kapitálových výdavkov k obstaraniu prekrytia
studne pre zavlažovanie v objeme 19 321,34 eur,
- realizácia jednotlivých dodávok rekonštrukčných prác bola zabezpečená
v súlade so zmluvami, vyčerpané finančné prostriedky sú doložené nevyhnutnými
súpismi vykonaných prác a dodávok a overené - podpísané zodpovednými osobami,
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení z kapitálových výdavkov
nebol v roku 2012 plánovaný a k realizácií ani nedošlo,
- obstaraný drobný hmotný majetok je zodpovedne evidovaný v operatívnej
evidencií zariadenia od 20 eur, na podsúvahovom účte č. 771, námatkovým
zisťovaním úplnosti evidencie neboli preukázané nezrovnalosti resp. úniky tohto
drobného majetku,
- prírastok a úbytok dlhodobého hmotného majetku za rok 2012 je správne
vykázaný aj v inventarizácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok
2012, ako aj v súvahe organizácie, premieta sa na účte 042 – nedokončené hmotné
investície a na účte 021 – budovy, haly a stavby,
- zariadenie pri zabezpečovaní realizácie verejného obstarávania, s prihliadnutím
na smernicu Mesta Kežmarok o postupoch verejného obstarávania, sa riadilo aj
vnútornou smernicou o VO, vypracovanou na vlastné podmienky,
- kontrolovaný subjekt zadával len zákazky s nízkymi hodnotami, na základe
predchádzajúceho, preukázateľne zrealizovaného prieskumu trhu tak, aby
vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky rešpektovali primeranú kvalitu
a cenu (obstaranie rekonštrukcie ÚK, prekrytie palubovky v športovej hale, oprava
tribúny a šatní, hydroizolácia strešného plášťa v športovej hale, spevnené plochy pri
športovej hale, dodávka a montáž okien v športovej hale, zemné práce a terénne
úpravy),
- výber dodávateľov súvisiaci s obstarávaním kapitálových dodávok je dostatočne
preukázaný, doložený ponukami a ďalšími nevyhnutnými podkladmi,
- obstaranie menších zákaziek bolo uhrádzané z bežných výdavkov organizácie,
prevažne správne v členení podľa ustanovenej rozpočtovej klasifikácie,
- opravy a údržby hmotného investičného majetku boli správne účtované v rámci
účtovníctva príspevkovej organizácie, ako aj v rámci rozpočtovej klasifikácie
ekonomickej klasifikácie (635...),
- z výnosov organizácie boli zrejmé tržby za prenájom baru KING, prenájom
telocviční v mestskej športovej hale, prenájom bufetu v športovej hale pre
poskytovanie gastronomických služieb pri športových akciách a iných rôznych
príležitostiach, sprchovanie bezdomovcov,
- úhrady za prenájmy prebiehali v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom
mesta - prílohou č. 1 a určenými spôsobmi oceňovania využívaných priestorov bodu 4 vnútroorganizačnej smernice zariadenia č. 1/2012, ako aj s uzatvorenými
zmluvami s tým súvisiacimi,
- predbežná finančná kontrola dokladov bola zabezpečovaná priebežne
a v dostatočnom rozsahu.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly,
nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem a
interných predpisov, preto bol vypracovaný záznam o výsledku následnej finančnej
kontroly č. 2/2013.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej finančnej kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a
dodržiavania rozpočtovej klasifikácie v rámci bežných a kapitálových výdavkov
– záznam č. 2/2013, vykonanej na Správe telovýchovných zariadení mesta
Kežmarok, Trhovište 4 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2012.

Kežmarok 13.3.2013
Ing. Gnojčáková Ľudmila
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3. Tabuľkovú časť
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Ing. Miroslav Karpiš
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4.3. 2013 a následne formou internetovej komunikácie

Počet strán

15

Podpis

MESTO

KEŽMAROK

Dôvodová správa
Návrh na rozpočtové opatrenie je spracovaný v súlade s §14, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Hlavným dôvodom návrhu zmeny rozpočtu je zapracovanie úhrady náhrady za obmedzenie
zosúladenie bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch nachádzajúcich sa v Národnej
prírodnej rezervácii Dolina Bielej vody a NPR Belianske Tatry Krajským úradom ŽP Prešov do
bežným príjmov. Z tohto príjmu sú navrhnuté výdavky hlavne na komunikácie mesta. Okrem toho sú
z tohto príjmu navrhnuté krytia výdavkov v mestských lesoch, na majetkovoprávne usporiadanie
pozemkov, na starostlivosť občanov bez prístrešia a niektoré ďalšie výdavky. Zmeny v oblasti školstva
sú navrhnuté tak, že výsledná celková zmena rozpočtu za školstvo nulová. Ostatné návrhy súvisia
zväčša s potrebou presunu finančných prostriedkov z minulého roku alebo so zmenou zatriedenia
výdavkov. Podrobnejšie informácie o všetkých návrhoch sa nachádzajú v jednotlivých prílohách.
Po prerokovaní v komisii bol doručený ešte jeden podnet na zmenu rozpočtu, ktorý je uvedený
ako pripomienka č. 1.
Stanovisko komisie financií, správy majetku a LH:
1) Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu
v Kežmarku schváliť zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2013 rozpočtovým opatrením
č. 1/2013 podľa predloženého návrhu.
2) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť použitie rezervného fondu nasledovne:
a) financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového rozpočtu 15.2
Stredisko zdravotníckych služieb vo výške 58 463 eur,
b) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov podprogramu programového rozpočtu
9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo o 19 919 eur.

Návrh na uznesenie:
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok
pre rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 1/2013 podľa predloženého návrhu so
zapracovaním pripomienky č.1.
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu
nasledovne:
a) financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového
rozpočtu 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb vo výške 58 463 eur,
b) zvýšenie
financovania
kapitálových
výdavkov
podprogramu
programového rozpočtu 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo
o 19 919 eur.

R O Z P O Č E T PRE ROK 2013 - v €
Rozpočtové opatrenie č. 1 - n á v r h n a r o k o v a n i e M s Z
Bežné príjmy
9 727 704

Úprava č.1
469 156

Spolu v €
10 196 860

Rozp.org.
573 234

Bežné výdavky
4 850 352

Úprava č.1
252 858

Spolu v €
5 103 210

Rozp. org.
5 212 365

Rozdiel v €
454 519

Kapitálové príjmy
1 704 386

Úprava č.1
28 020

Spolu v €
1 732 406

Rozp.org.

Kapitálové výdavky
1 919 409

Úprava č.1
301 698

Spolu
2 221 107

Rozp. org.
361 454

Rozdiel v €
-850 155

Finančné príjmy
948 815

Úprava č.1
117 381

Spolu v €
1 066 196

Finančné výdavky
670 560

Úprava č.1
0

Spolu
670 560

614 557

12 995 462

554 556

7 994 877

Spolu
12 380 905

Spolu
0

Kežmarok, 6.3. 2013
Spracovali: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena

573 234

7 440 321

Rozdiel v €
395 636

Spolu
0

5 573 819

0

Rozpočtové organizácie + ZPS - rozpočtové opatrenie č. 1 pre rok 2013 - v €
- návrh na rokovanie MsZ

Vlastné príjmy RO+ZPS
573 234

Úprava č.1
0

Kapitálové príjmy RO+ZPS

Úprava č.1

Spolu v €
573 234

Bežné výdavky RO+ZPS
5 170 591

Úprava č.1
41 774

Kapitálové výdavky RO+ZPS

Úprava č.1
18 227

361 454

60 001

5 573 819

343 227
573 234

0

0

Kežmarok, 6.3. 2013
Spracovali: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena

573 234

5 513 818

0

Spolu v €
5 212 365

Spolu

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
ekonomické oddelenie
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 1/2013

-

návrh

Bežné príjmy
Názov položky

Kód prog. rozp.

292017

Vratky

- v tom

VPS /nevyčerpaný príspevok z roku 2012/ - vratka

- v tom

STZ /nevyčerpaný transfer z roku 2012/ - vratka

292027
312001
312001

TANAP - finančná náhrada za dreviny
Zo štátneho rozpočtu-školstvo-navýšenie miezd pre OK
Zo štátneho rozpočtu-školstvo prenes. kompetencie

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

10 000

32 373

42 373

0

2 384

2 384

10 000

29 989

39 989

0
0
2 524 627

456 563
18 494
-38 274

456 563
18 494
2 486 353

Spolu

469 156

Bežné výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

5.2

Civilná ochrana

5.3

Protipožiarna ochrana

6.2.1

Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

6.5

Rozvoj činnosti VPS

7.2

Starostlivosť o miestne komunikácie

Prvok 9.1.6

MŠ pri DDS s jedálňou

Prvok 9.1.5

SMŠ, Kušnierska s jedálňou

Prvok 9.1.7

MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

Prvok 9.2.4
z toho:

ZŠ Svätého kríža s jedálňou a ŠKD
ZŠ Svätého kríža s jedálňou a ŠKD
ZŠ Svätého kríža s jedálňou a ŠKD-oprava školy

Prvok 9.3.4

ŠSZČ Svätého kríža

10.2.2

STZ - Monografia "História športu kežmarského"

10.4.1.

Futbalový štadión

10.4.2.

Futbalový štadión 2

10.5.1.

Kežmarská volejbalová liga

11.2.5

Iné kultúrne podujatia v meste

11.3.6
12.2

Kultúrne stredisko
Mestské lesy

13.2.1

Starostlivosť o občanov bez prístrešia

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

3 600
3 000
115 000
27 715
125 000
81 396
58 097
116 194
65 038

1 000
500
2 384
-27 715
192 785
-6 153
592
1 185
-11 729

4 600
3 500
117 384
0
317 785
75 243
58 689
117 379
53 309

65 038

-21 729

43 309

0

10 000

10 000

9 408
10 000
60 000
2 500
420
3 000
99 100
0
6 000

96
6 560
21 000
2 000
340
1 000
6 513
50 000
12 500

9 504
16 560
81 000
4 500
760
4 000
105 613
50 000
18 500

Spolu

252 858

Kapitálové príjmy
Ekonom. Klas.
322001

Názov položky
MsKS - Kino - dotácia na kapitálové výdavky

Spolu

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

28 020

28 020

28 020

Kapitálové výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

6.5

Rozvoj činnosti VPS

7.1

Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0
110 150

27 715
127 500

27 715
237 650

- v tom

Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána

0

90 000

90 000

- v tom

Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami

0

14 900

14 900

- v tom

Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť

0

22 600

22 600

11.3.4

MsKS - Kino - príspevok na kapitálové výdavky

28 020
58 463
60 000

28 020
110 448

60 000

70 000

15.2

Stredisko zdravotníckych služieb

3.4.3

Zveľaďovanie nehnut. majetku mesta

0
30 000
50 448

v tom - Nákup pozemkov

10 000

Spolu

88 463

301 698

Príjmy finančných operácií
Ekonom. klas.
453
453
454001

Názov položky
Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ, Dr. Fischera 2
Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ, Hradné nám
Prevod z rezervného fondu

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0
0
268 815

36 999
2 000
78 382

36 999
2 000
347 197

Spolu

117 381

Výdavky finančných operácií
Ekonom. klas.

Názov položky

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

Spolu

Kežmarok, 6.3. 2013
Spracovala: Semanová Blažena

0

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie CO
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2013
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Za účelom varovania občanov časti mesta Juh je potrebné zainštalovať elektrickú
sirénu v priestoroch sídliska dolného Juhu.
Pre mestský hasičský zbor je nutné zakúpiť zásahové odevy - kabát, ktorý sa využije
v prípade zásahu pri požiaroch a požiarných súťažiach.

Bežné výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

5.2

Civilná ochrana

5.3

Protipožiarna ochrana

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

3 600
3 000

1 000
500

4 600
3 500

Spolu

V Kežmarku, dňa 05. 03. 2013

1 500

Predkladá:

Ing. Knapp Jozef
referent CO, PO a KR

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie ÚPŽPaSP
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu na rok 2013
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
- presun nevyčerpaných finančných prostriedkov Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok z roku
2012 do roku 2013
- z dôvodu akútneho riešenia opráv niektorých komunikácii riešiť tieto opravy komplexnou opravou
povrchov (obrusných vrstiev) - ulice Garbiarska od št. cesty po križovatku s ul. Dr. Alexandra,
ul. Dr. Fishera pred poštou, ul. Nábrežná, ul. Baštová, ul. Hradská s pokračovaním na ul. Nižná brána
po zastávku MHD, ul. Nižná brána pri odbočke k STS, ul. Pradiareň, ul. Južná
- zaradenie niektorých investičných akcií, ktorých plnenie bolo pri príprave rozpočtu pre rok 2013
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov odložené
Bežné príjmy
Ekonom. klas.
292017

Názov položky
VPS /nevyčerpaný príspevok z roku 2012/ - vratka

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

2 384

2 384

Spolu

2 384

Bežné výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

6.2.1

Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

6.5

Rozvoj činnosti VPS

7.2

Starostlivosť o miestne komunikácie

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

115 000
27 715
125 000

2 384
-27 715
192 785

117 384
0
317 785

Spolu

167 454

Kapitálové výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

6.5
7.1

Rozvoj činnosti VPS
Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0
110 150

27 715
127 500

27 715
237 650

- v tom

Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána

0

90 000

90 000

- v tom

Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami

0

14 900

14 900

- v tom

Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť

0

22 600

22 600

Spolu

V Kežmarku, dňa 6.3. 2013

282 715

Predkladá: Ing. Eva Kelbelová
vedúca odd. ÚPŽPaSP

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie sociálnych vecí
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2013
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Úprava je potrebná z dôvodu zriadenia nocľahárne pre bezdomovcov
a jej zaregistrovania na VÚC.

Bežné výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

13.2.1

Starostlivosť o občanov bez prístrešia

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

6 000

12 500

18 500

Spolu

V Kežmarku, dňa 05. 03. 2013

12 500

Predkladá:

Mgr. Monika Ružbaská
vedúca OSV

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie školstva
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Oddelenie: Školstvo
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2013
Odôvodnenie:
Zmeny rozpočtu v príjmovej časti súvisia s navýšením miezd pre OK na 1.štvrťrok 2013 - 18 494,-€
Zmeny rozpočtu u PK súvisia s celkovým poklesom počtu žiakov(-46) k 15.9.2012 (najmä u ZŠ Niž.b
a ZŠ Fischera)
Školy a škol. zariadenia si preniesli nevyčerpané FP v celkovej výške 63772,-€ do r. 2013 , o ktoré sa
upravili ich rozpočty
K úprave rozpočtov CVČ, MŠ pri DDS a ŠKD pri ZŠ Svätého kríža došlo v mysle VZN č.3/2011- zmenila
sa výška financovania na 1 žiaka.
Prevod z rezervného fondu tvoria ušetrené FP z roku 2012, ide o ZUŠ A.C. vo výške 15 901,-€,
MŠ Možiarská 5 000,- € a CVČ 3 872,-€, spolu 24 773,-€.
ZŠ sv. Kríža boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10 000,- € na opravu školy.
Bežné príjmy
Kód

Názov položky

položky
312001

Zo štátneho rozpočtu-školstvo-navýšenie miezd pre OK

312001

Zo štátneho rozpočtu-školstvo prenes. kompetencie

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

0
2 524 627

SPOLU

18 494
-38 274
-19 780

18 494
2 486 353

Príjem finančných operácií:
Kód

Názov položky

položky
453

ZŠ, Dr. Fischera 2- prenesené FP z r. 2012

453

ZŠ, Hradné nám. - prenesené FP z r. 2012

454001

Prevod z rezervného fondu - FP z r. 2012

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

0
0
268 815

SPOLU

36 999
2 000
24 773
63 772

36 999
2 000
293 588

Bežné výdavky rozpočtových organizácií v €:
Kód

Názov položky

položky

Pôvodný

Požadovaná

návrh

úprava /+ -/

Upravený
návrh

788 961

5 362

794 323

9.2.2

ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD

z toho:

ZŠ, Hradné námestie 38

752 242

5 065

757 307

ŠKD, Hradné námestie 38

34 395

297

34 692

ŠJ, Hradné námestie 38

2 324

0

2 324

1 186 719

7 428

1 194 147
1 039 151

9.2.1
z toho:

ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD

1 032 882

6 269

ŠKD, Dr. Fischera 2

ZŠ, Dr. Fischera 2

44 406

349

44 755

ŠJ, Dr. Fischera 2

109 431

810

110 241

9.2.3

ZŠ Nižná brána 8 s jedálňou a ŠKD

861 084

-9 661

851 423

z toho:

ZŠ Nižná brána 8

753 843

-10 609

743 234

ŠKD Nižná brána 8

32 369

287

32 656

ŠJ Nižná brána 8

74 872

661

75 533

Prvok 9.3.1
Prvok 9.4.1
Prvok 9.4.2
Prvok 9.1.3
Prvok 9.1.2
Prvok 9.1.1
Prvok 9.1.4
Prvok 9.3.3
Prvok 9.3.2
Prvok 9.7
Prvok 9.10

Centrum voľného času
Základná umelecká škola Antona Cígera
Základná umelecká škola ul. Petržalská
MŠ K. Kuzmányho s jedálňou
MŠ Cintorínska s jedálňou
MŠ Možiarska s jedálňou
MŠ Severná s jedálňou
CVČ pri ZŠ Nižná brána 8
CVČ pri ZŠ Hradné námestie 38
Celoslovenské súťaže
Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

SPOLU

107 851
260 366
201 316
291 598
172 293
158 111
139 284
18 034
15 000
0
78 447
4 279 064

5 434
18 351
1 882
2 716
1 625
6 462
1 290
168
140
550
27
41 774

113 285
278 717
203 198
294 314
173 918
164 573
140 574
18 202
15 140
550
78 474
4 320 288

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

81 396
58 097
116 194
65 038

-6 153
592
1 185
-11 729

75 243
58 689
117 379
53 309

65 038

-21 729

43 309

0

10 000

10 000

Bežné výdavky v €:
Kód

Názov položky

položky

Prvok 9.1.6
Prvok 9.1.5
Prvok 9.1.7
Prvok 9.2.4
z toho:

MŠ pri DDS s jedálňou
SMŠ, Kušnierska s jedálňou
MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou
ZŠ Svätého kríža s jedálňou a ŠKD
ZŠ Svätého kríža s jedálňou a ŠKD
ZŠ Svätého kríža s jedálňou a ŠKD-oprava školy

Prvok 9.3.4

CVČ pri ZŠ Svätého kríža

SPOLU

9 408

96

9 504

395 171

-16 009

367 433

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

343 227

18 227
18 227

361 454

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v €:
Ekon.

Názov položky

klas.

Prvok 9.10

Účelovo viazané prostriedky pre školské zariadenia

SPOLU

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková
V Kežmarku, dňa 25.02. 2013

Predkladá:

Ing. Renáta K r o k o v á
vedúca odd. školstva

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2013
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
1. Úpravu rozpočtu Bežné príjmy navrhujeme z dôvodu úhrady náhrady za obmedzenie
bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch nachádzajúcich sa v Národnej prírodnej
rezervácii Dolina Bielej vody a NPR Belianske Tatry Krajským úradom ŽP Prešov
2. V rámci podprogramu Stredisko zdravotníckych služieb navrhujeme navýšiť rozpočet 2013
o sumu nepoužitých prostriedkov schválených v rozpočte 2012 na opravu a zateplenie
fasády objektu Hviezdoslavova 27 (Poliklinika)
3. Časť z finančných prostriedkov z náhrady za mestské lesy navrhujeme použiť v položke Mestské lesy.
4. Položku Kapitálové výdavky navrhujeme upraviť z dôvodu potreby majetkovoprávneho usporiadavania
pozemkov.
Bežné príjmy:
Názov položky

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.(€)

0

456 563

456 563

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.(€)

0

50 000

50 000

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.(€)

Stredisko zdravotníckych služieb
Zveľaďovanie nehnut. majetku mesta

30 000
50 488

58 463
60 000

88 463
110 488

v tom - Nákup pozemkov

10 000

60 000

70 000

Ekonom. klasifikácia

292027

TANAP - finančná náhrada za dreviny

Bežné výdavky
Názov položky

Ekonom. klasifikácia

12.2

Mestské lesy

Kapitálové výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

15.2

3.4.3

V Kežmarku, dňa 05. 03. 2013
Predkladá:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, Trhovište 4, 060 01 Kežmarok
príspevková organizácia mesta Kežmarok

Mestský úrad
Ing. Miroslav Karpiš
vedúci ekonomického odd.

Naše číslo:
19/2013

Kežmarok
26.2.2013

VEC
Návrh na zvýšenie rozpočtu pre rok 2013 z nevyčerpaného transferu za rok 2012
Požadujeme zvýšenie finančných prostriedkov v rámci jednotlivých športových zariadení
z nevyčerpaných transferov za rok 2012 nasledovne:
Bežné výdavky v eurách
Názov položky

Kód prog. rozp.

10.4.1.

Futbalový štadión

10.4.2.

Futbalový štadión 2

10.5.1.

Kežmarská volejbalová liga

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

60 000
2 500
420

21 000
2 000
340

81 000
4 500
760

SPOLU

23 340

Odôvodnenie požadovanej úpravy:
V roku 2012 nebola vyčerpaná celá čiastka bežného transferu z dôvodu časového posunu realizácie
plánovaných opráv a údržby v strediskách futbalový štadión 1 a 2.
V roku 2013 je nutné z uvedených prostriedkov riešiť havarijný stav tribúny Š1 hydroizoláciou, z dôvodu
zatekania vody do šatní, práčovne a východu na hraciu plochu.
Zároveň plánujeme v rámci opráv a údržby pripraviť dlhodobo nevyužitý nebytový priestor v prízemí
budovy Š1 na prenájom, za účelom zvýšenia príjmovej časti rozpočtu STZ.
Priestory sa nachádzajú vo veľmi výhodnej lokalite s dobrým prístupom dopravných prostriedkov.
V stredisku Š2 je potrebné riešiť vstup do areálu posuvnou bránou, nakoľko tento športový areál
využívajú vo veľkej miere lukostrelci so zdravotným postihnutím.
Kežmarská volejbalová liga prebieha na prelome rokov, preto sa nevyčerpané finančné prostriedky
presúvajú na ďalšie obdobie roka 2013.

Bežné príjmy
Ekonom. klas.

292017

Názov položky

vratky /nevyčerpaný transfer z roku 2012/

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

10 000

29 989

39 989

Predkladá:

Ing. Miloslav Nadányi
riaditeľ

Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46, 060 01 Kežmarok
príspevková organizácia mesta Kežmarok

Mestský úrad
Ing. Miroslav Karpiš
vedúci ekonomického odd.

Kežmarok
15.2.2013
VEC
Návrh na zvýšenie finančného príspevku pre rozpočet roka 2013

Odôvodnenie požadovanej úpravy:
- V spolupráci s inými kultúrnymi organizáciami plánujeme zvýšiť počet iných kultúrnych podujatí v meste
- Zvýšenie finančného príspevku vo výške 6.513 € na úhradu nákladov za opravu havarijného stavu
ústredného kúrenia v objekte MsKS na Starom trhu č.47, ktorá bola nevyhnutná z dôvodu rozsiahlej korózie
rozvodného potrubia s následkom výpadku kúrenia. Vzhľadom na vykurovaciu sezónu – zimné obdobie, bolo
nutné situáciu okamžite riešiť a zabezpečiť ihneď túto rozsiahlu opravu ústredného kúrenia. V rozpočte
MsKS
pre
rok
2013
však
nebolo
počítané
s
týmto
mimoriadnym
výdavkom.
- Presun časti realizácie rekonštrukcie kina do roka 2013 (vrátane čerpania dotácie).
Bežné výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

11.2.5

Iné kultúrne podujatia v meste

11.3.6

Kultúrne stredisko

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

3 000
99 100

1 000
6 513

4 000
105 613

SPOLU

7 513

Kapitálové príjmy
Ekonom. klas.
322001

Názov položky
MsKS - Kino - dotácia na kapitálové výdavky

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

28 020

28 020

Spolu

28 020

Kapitálové výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

11.3.4

MsKS - Kino - príspevok na kapitálové výdavky

Schvál. rozp.

0

Spolu

Návrh úpravy

Upravený rozp.

28 020

28 020

28 020

Predkladá:

Mgr. Gabriela Kantorková
riaditeľka MsKS

Pripomienka č. 1 k návrhu rozpočtového opatrenia 1/2013
Bežné príjmy
Ekonom. klas.

311

Názov položky

Granty

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

4 000

4 000

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

10 000

4 000

14 000

Bežné výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

12.3

Detské ihriská

Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis poskytol mestu grant vo výške 4000 €, ktorý je
účelovo viazaný na projekt Park Komunity. Tento park bude realizovaný v rámci výdavkov položky rozpočtu
detské ihriská.

V Kežmarku 12.3. 2013
Predkladá:

Adriana Saturyová
poslankyňa MsZ
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Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

21.3.2013

K bodu programu

7

Názov materiálu

Návrh
všeobecne záväzného nariadenia mesta
Kežmarok, ktorým sa upravuje nájom bytov vo
vlastníctve mesta Kežmarok

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

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

Materiál prerokovaný

Komisia sociálna a bytová

Počet strán
Podpis

5.3.2012
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Dôvodová správa:
V súčasnosti platné všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.5/2004 o prideľovaní
nájomných bytov, ktoré sú postavené z prostriedkov mesta a dotácie štátu , neupravuje nájom bytov
vo vlastníctve mesta, ktoré neboli postavené s dotáciou štátu. Prijatím zákona č. 443/2010 Z.z. o
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní bol upravený postup pri prenájme bytov vo
vlastníctve mesta, ktoré sú postavené z prostriedkov mesta a dotácie štátu.
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej zo dňa 5.3.2013:
Komisia odporúča schváliť všeobecne záväzné nariadenie o nájme bytov.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve mesta
Kežmarok

M E ST O
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Návrh
VZN Mesta Kežmarok
č.
/2013, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok
________________________________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len
„VZN“ ):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto VZN upravuje postup pri prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok (ďalej len
„mesto“) a bytov v bytových domoch vo vlastníctve mesta (ďalej len „nájomný byt“).
(2) Toto VZN sa nevzťahuje na byty v domoch osobitného určenia 2).
NÁJOM BYTOV
Článok 2
Žiadosť o nájom bytu
(1) Žiadosť o nájom bytu musí byť písomná a musí obsahovať
a) meno, priezvisko a podpis žiadateľa,
b) miesto trvalého pobytu1), miesto prechodného pobytu žiadateľa,
c) rodinný stav žiadateľa,
d) počet členov domácnosti, ktorí sú do žiadosti zahrnutí, a ich vzťah k žiadateľovi,
e) bytové pomery žiadateľa v mieste trvalého a prechodného bydliska,
f) dôvod podania žiadosti,
g) iné osobitné okolnosti súvisiace so žiadosťou,
h) doklady preukazujúce mesačný príjem žiadateľa, v prípade rodiny, aj členov jeho domácnosti
za predchádzajúci kalendárny rok,
i) v prípade žiadateľa o byt stavebne určený na bývanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
uvedeným v Prílohe č. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní aj lekárske potvrdenie o tom, že žiadateľ je osoba so zdravotným postihnutím
uvedeným v Prílohe č. 2 tohto zákona, (Príloha č. 3 tohto VZN)
h) čestné vyhlásenia k žiadosti o nájom obecného bytu uvedené v Prílohe č. 2 VZN,
i) potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere žiadateľa.
1)

§ 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení trvalého pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri občanov Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov
2)
§ 3 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
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(2) Mesto po obdržaní žiadosti podľa odseku 1 preverí jej úplnosť a splnenie podmienok pre nájom
bytu. Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa článku 3, mesto ho zaradí do zoznamu žiadateľov. Ak je
žiadosť neúplná podľa predchádzajúceho odseku 1, mesto vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti,
pričom mu určí lehotu na doplnenie. Ak žiadateľ nespĺňa aspoň jednu podmienku na nájom bytu
alebo ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní do žiadosti chýbajúce údaje, mesto žiadosť do zoznamu
žiadateľov nezaradí.
(3) Žiadateľ zaradený do zoznamu žiadateľov je povinný bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo
dňa, kedy zmena nastala, oznamovať mestu každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby, členov
jeho domácnosti alebo inú zmenu v rozsahu podľa odseku 1. Nesplnenie tejto povinnosti prípadne
uvedenie nepravdivých údajov v žiadosti má za následok vyradenie žiadateľa zo zoznamu
žiadateľov.
(4) Žiadateľ je vedený v zozname žiadateľov počas dvoch rokov od zaradenia žiadosti do zoznamu.
Ak v tejto lehote nebola so žiadateľom uzavretá zmluva o nájme bytu a žiadateľ má o nájom bytu
naďalej záujem, je povinný do uplynutia dvoch rokov aktualizovať svoju žiadosť v rozsahu
uvedenom v odseku 1 raz ročne k dátumu zaradenia žiadosti do zoznamu a predložiť príjmy
domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok, v opačnom prípade bude žiadosť vyradená zo
zoznamu.
(5) Zo zoznamu žiadateľov zostaví komisia sociálna a bytová poradovník, pričom pri jeho
zostavovaní zohľadní naliehavosť bytovej potreby žiadateľa o byt, jeho sociálne pomery, počet
nezaopatrených detí v rodine žiadateľa, potrebu uspokojenia bytových potrieb tých, ktorí
vykonávajú práce alebo služby nevyhnutné pre mesto, povinnosť zabezpečenia náhradného bytu na
základe právoplatného rozhodnutia súdu, pravidelnosť/trvalosť poberanie príjmu žiadateľa a členov
domácnosti, primeranosť bytu k pomerom žiadateľa (čo do veľkosti bytu a čo do výšky úhrad
spojených s užívaním bytu) a iné zreteľa hodné skutočnosti.
Článok 3
Podmienky nájmu bytu
(1) Mesto zaradí žiadateľa do zoznamu žiadateľov podľa článku 2, ak tento súčasne
a) dovŕšil 18 rokov,
b) má trvalý pobyt v meste Kežmarok alebo sa preukázateľne zdržuje v meste Kežmarok najmenej
tri roky pred podaním žiadosti o nájom bytu, ak žiadosť podajú manželia, túto podmienku musí
spĺňať aspoň jeden z manželov,
c) nie je vlastníkom ani väčšinovým spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu, nájomcom alebo
spoločným nájomcom mestského, družstevného, štátneho, podnikového alebo služobného bytu,
d) je poberateľom príjmu najmenej vo výške 1,2 násobku životného minima určeného osobitným
predpisom.3) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na žiadateľov o nájom bytu v bytovom dome na ul.
Gen. Štefánika 14.
___________________________
3)

zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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(2) Oprávnenou fyzickou osobou, ktorej mesto môže poskytnúť bývanie v nájomnom byte
postavenom s dotáciou štátu na obstaranie nájomného bytu je
a) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku
životného minima,
b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku
životného minima, ak
1.členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie,
kultúru alebo ochranu pre obyvateľov mesta,
c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť
alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu, 4) ak táto osoba nepresiahla vek
30 rokov,
d) osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného
predpisu.5)
Fyzickým osobám podľa písm. b) tretieho bodu tohto odseku mesto prenajme maximálne 10 %
z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov. Ak sa obstaráva menej ako desať nájomných
bytov, podmienka sa považuje za dodržanú, ak sa prenajme najviac jeden nájomný byt.
(3) Pri zisťovaní príjmov podľa odseku 1 písm. d) a odseku 2 sa postupuje podľa osobitného
predpisu.3) Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu 3) za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom
vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem
poberal.
(4) Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti
platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.
(5) Súčasťou nájomnej zmluvy, okrem nájomnej zmluvy upravujúcej nájom bytu v bytovom dome
na ul. Gen. Štefánika 14, bude dohoda o finančnej zábezpeke vo výške šesťmesačného nájomného.
Súčasťou nájomnej zmluvy o nájme bytu v bytovom dome na ul. Gen. Štefánika 14 bude dohoda
o finančnej zábezpeke vo výške dvojmesačného nájomného. Finančná zábezpeka bude slúžiť na
zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním
nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Lehota na zloženie finančnej
zábezpeky nájomcom je 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy.
(6) Ak žiadateľ o nájom bytu po schválení nájmu bytu mestským zastupiteľstvom neuzavrie
zmluvu o nájme bytu do 30 dní po doručení oznámenia o schválení nájmu bytu alebo nezloží
finančnú zábezpeku v stanovej lehote a výške, bude vyradený zo zoznamu žiadateľov o nájom bytu.
___________________________
3)

zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 45 až 59 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5)
napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov
4)
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Článok 4
Doba nájmu bytu
(1) Nájomný byt, s výnimkou bytu v bytovom dome Gen. Štefánika 14, sa prenajíma na dobu
určitú, najviac na tri roky, okrem prípadov, ak nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím
uvedeným v prílohe č. 2 zákona č. 443/2010 Z.z, ktorému sa prenajíma nájomný byt spĺňajúci
podmienky ustanovené osobitným prepisom 6) alebo osoba podľa § 22 ods. 3 písm. d) zákona č.
443/2010 Z.z., pričom doba nájmu v týchto prípadoch môže byť najviac desať rokov. Nájomný byt
v bytovom dome na ul. Gen. Štefánika 14 sa prenajíma na dobu určitú, najviac na jeden rok.
(2) Nájomca nájomného bytu postaveného s dotáciou štátu na obstaranie nájomného bytu má právo
na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej
zmluve a v zákone č. 443/2010 Z.z. S nájomcom, ktorý má záväzky voči prenajímateľovi za
neuhradené nájomné a služby spojené s užívaním nájomného bytu v období minimálne 3 mesiace
pred dohodnutým termínom skončenia nájmu a ku dňu schvaľovania opakovaného uzavretia
zmluvy o nájme bytu má tieto záväzky vyrovnané, môže byť opakovane uzavretá zmluva o nájme
bytu najviac na jeden rok. Prenajímateľ môže v zmluve o nájme bytu určiť aj ďalšie podmienky
opakovaného uzavretia zmluvy o nájme bytu.
(3) Mesto môže schváliť predĺženie doby nájmu obecného bytu pri dodržaní podmienok uvedených
v nájomnej zmluve o ďalšie tri roky. S nájomcom, ktorý mal počas platnosti nájomnej zmluvy
záväzky voči prenajímateľovi z neuhradeného nájomného a služieb spojených s užívaním bytu
a ku dňu schvaľovania predĺženia doby nájmu bytu mestským zastupiteľstvom tieto záväzky splnil,
môže byť doba nájmu bytu predĺžená najviac o jeden rok.
(4) V prípade, že nájomca neuhradí nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu
za štyri mesiace, prenajímateľ je povinný vypovedať zmluvu o nájme bytu.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa VZN mesta Kežmarok č. 5/2004 o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú
postavené z prostriedkov mesta a dotácie štátu.
(2) VZN č. ....../2013, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok schválilo
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok dňa 21. marca 2013 uznesením číslo ......../2013.
Článok 6
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom .......................... 2013

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta
_______________________________
6)

§ 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

Ing. Ladislav Faix
prednosta úradu
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Príloha č. 1
ŽIADOSŤ O BYT
1. Žiadateľ: .............................................................................................................
meno a priezvisko, rodné priezvisko
Dátum narodenia:

........................

Rodinný stav žiadateľa

........................

Zoznam členov domácnosti, ktorí sú do žiadosti zahrnutí, a ich vzťah k žiadateľovi
Meno a priezvisko

Dátum
narodenia

Vzťah
k žiadateľovi

1.
2.
3.
4.
2. Miesto trvalého pobytu: ...................................................................................................................
3. Miesto prechodného pobytu ...............................................................................................................
4. Zamestnanie žiadateľa: .......................................................................................................................
5. Mesačný príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok 20.....

........................eur

6. Bytové pomery žiadateľa v mieste trvalého a prechodného bydliska
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
7. Kto j e náj omcom, vlastníkom bytu, domu ................................................ ........
6. Dôvody podania žiadosti : ...............................................................................
.....................................................................................................................
8.Iné osobitné okolnosti súvisiace so žiadosťou .......................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Žiadateľ j e povinný každú zmenu uvedenú v žiadosti nahlásiť do 30 dní.

............................................
podpis žiadateľa
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Príloha č. 2
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Žiadateľ.................................................... rodné priezvisko.............................
narodený/á/ dňa......................................... číslo OP.........................................
trvale bytom . .................................................................................................
manžel / ka/ ...............................................rodné priezvisko ..............................
narodený/á/ dňa..........................................číslo OP.........................................
trvale bytom .................. .................................................................................
Po upozornení správnym orgánom na následky nepravdivého čestného vyhlásenia (§ 39 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 1 písm. f) zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov)

vyhlasujem na svoju česť, že :
1.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v informačnom systéme mesta
(UPOZORNENIE: V prípade nesúhlasu Vaša žiadosť nemôže byť zaradená do zoznamu žiadateľov
o byt)

2.

V minulosti som bol / nebol * nájomcom, spolunájomcom mestského, družstevného, podnikového bytu.
Ak ste boli nájomcom, spolunájomcom mestského, družstevného bytu, uveďte ktorého
....................................................................................................................................................................

3.

Nie som / som* vlastníkom - spoluvlastníkom žiadnej nehnuteľnosti určenej na bývanie
Ak ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, uveďte v nasledujúcom riadku akej.

....................................................................................................................................................................
* nehodiace sa škrtnite
4.

V súvislosti s rozvodom manželstva nemá môj bývalý manžel /manželka voči mne uloženú povinnosť
(súdnym rozhodnutím alebo dohodou) zabezpečiť pre mňa bytovú náhradu. Rovnako nemám ja uloženú
povinnosť (súdnym rozhodnutím alebo dohodou) zabezpečiť pre bývalého manžela /manželku bytovú
náhradu.
Pozn. Bod 4 sa vzťahuje iba na rozvedených žiadateľov
V ...................................... dňa .........................
Som si vedomý právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
Toto čestné vyhlásenie predkladám ako prílohu žiadosti o nájom bytu.
Kežmarok ..............................

...........................................
podpis žiadateľa
.............................................
podpis žiadateľa
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Príloha č. 3

Zoznam zdravotných postihnutí podľa Prílohy č. 2 zák. č. 443/2010 Z.z.:
1. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza
a) stredne ťažká forma,
b) ťažká forma /triparéza a kvadruparéza/.
2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy – ťažká forma (s nemožnosťou samostatného
pohybu).
3. Čiastočné a úplné mozgové obrny /pyramídového a extrapyramídového pôvodu/
a/ hemiplégia,
b/ paraplégia,
c/ kvadraplégia,
d/ hemiparéza ťažkého stupňa,
e/ paraparéza ťažkého stupňa,
f/ kvadraparéza ťažkého stupňa.
4. Poškodenie miechy
a/ hemiplégia,
b/ paraplégia,
c/ kvadraplégia,
d/ hemiparéza ťažkého stupňa,
e/ paraparéza ťažkého stupňa,
f/ kvadraparéza ťažkého stupňa.
5. Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba – ťažký stupeň postihnutia chrbtice
s ankylózou bedrových kĺbov.
6. Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.),
zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinologické
a/ stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti,
b/ ťažká forma (imobilita).
7. Myasténia gravis, myastenický syndróm – ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti.
8. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny.
9. Strata oboch dolných končatín v stehne.
10. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi
amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa.
11. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom.
12. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb.
13. Strata oboch dolných končatín v predkolení.
14. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov
a/ v priaznivom postavení,
b/ v nepriaznivom postavení.
15. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení.
16. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov
a) v priaznivom postavení,
b) v nepriaznivom postavení.
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Podpis

Dôvodová správa
Novelizovaním zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.597/2003 Z.z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
a súviasiacich nariadení vlády koncom roku 2012 došlo k zmene
v oblasti financovania
regionálneho školstva zo strany štátu. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné pristúpiť k prehodnoteniu
a aktualizovaniu platného VZN Mesta Kežmarok o určení výšky príspevku na činnosť materskej
školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia, ktoré uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa/žiaka.
Komisia školstva súhlasí s predloženým návrhom dodatku k VZN.

Návrh na uznesenie :
MsZ v Kežmarku schvaľuje Dodatok č.4 k VZN č. 2/2008 v znení VZN č. 6/2009 o určení výšky
príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia.
.

Návrh Dodatku č.4
k VZN Mesta Kežmarok č. 2/2008 v znení VZN č. 6/2009
a Dodatkov č. 1, 2 a 3

o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy
a školského zariadenia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
§ 28 ods. 5, § 49 ods.4, § 114 ods. 6, § 116 ods.6 a § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu :
Všetky paragrafy (ďalej len §) v pôvodnom znení VZN sa stávajú článkami (ďalej len čl.)
Čl.1 Predmet úpravy bude znieť :
„Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku mesačného príspevku,
ktorý je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do
osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len
„zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka
a) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole (ďalej len
„MŠ“),
b) na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole (ďalej
len „ZUŠ“),
c) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ďalej len
„ŠKD“),
d) d) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času (ďalej len
„CVČ“),
e) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (ďalej len „ŠJ“).“
Čl.2 Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole bude znieť :
„(1) Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu
výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa :
a) vo veku do 3 rokov
50 eur
b) vo veku od 3 rokov - v celodennej výchovnej starostlivosti
13 eur
- v poldennej výchovnej starostlivosti
10 eur

(2) Príspevok podľa odseku 1, písm. a) uhrádza zákonný zástupca do konca mesiaca, v ktorom
dieťa dovŕši vek 3 roky.
(3) Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré
a) má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
b) nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza
zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
(4) Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne
školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy alebo poštovou poukážkou.“
Čl.3 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole bude znieť :
„(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom prispieva žiak
alebo zákonný zástupca mesačne
a) za žiaka vo veku od 3 do 25 rokov
- v prípravnej individuálnej forme štúdia
3,5 eur
- v individuálnej forme štúdia
6 eur
- v individuálnej forme štúdia – 2.nástroj (obligátny)
3 eur
- v prípravnej skupinovej forme štúdia
3,5 eur
- v skupinovej forme štúdia
4,5 eur
b) za žiaka vo veku nad 25 rokov
- v individuálnej forme štúdia
25 eur
- v individuálnej forme štúdia – 2.nástroj (obligátny)
12,5 eur
- v skupinovej forme štúdia
25 eur
(2) Ak žiak odovzdá niektorému odboru ZUŠ vzdelávací poukaz, prispieva žiak alebo zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v danom odbore ZUŠ zriadenej
mestom mesačne za žiaka
- v prípravnej individuálnej forme štúdia
0,5 eur
- v individuálnej forme štúdia
3 eur
- v prípravnej skupinovej forme štúdia
0,5 eur
- v skupinovej forme štúdia
1,5 eur
(3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zákonný zástupca alebo
žiak uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy
alebo poštovou poukážkou.“

Čl. 4 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnost školského klubu
detí bude znieť :
„(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD zriadeného mestom prispieva
zákonný zástupca mesačne
- za žiaka 1.-4. ročníka
10 eur
- za žiaka 5.-6. ročníka
13 eur
(2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD zákonný zástupca uhrádza
v hotovosti priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy alebo
poštovou poukážkou.“
Zrušuje sa §5 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
strediska záujmovej činnosti
Čl.5 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného
času bude znieť :
„(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ pri základnej škole zriadeného
mestom prispieva zákonný zástupca alebo žiak mesačne
- za žiaka materskej alebo základnej školy
1 eur
- za žiaka strednej školy
5 eur
- za zárobkovo činnú osobu
20 eur
- za osobu bez zdaniteľného príjmu
5 eur
(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ zriadeného obcou prispieva
zákonný zástupca alebo žiak mesačne
- za žiaka materskej alebo základnej školy s trvalým pobytom
na území mesta Kežmarok
2 eur
- za žiaka strednej školy
5 eur
- za zárobkovo činnú osobu
20 eur
- za osobu bez zdaniteľného príjmu
5 eur
(3) V prípade, ak žiak odovzdá CVČ vzdelávací poukaz, prispieva na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou CVČ zriadeného mestom zákonný zástupca alebo žiak mesačne
- za žiaka materskej alebo základnej školy s trvalým pobytom
na území mesta Kežmarok
0 eur
- za žiaka strednej školy
2 eur
(4) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva zákonný zástupca za
žiaka materskej alebo základnej školy s trvalým pobytom v inej obci mesačne 2 eur, ak príslušná
obec uzavrie s mestom Kežmarok dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ.
V prípade, ak tento žiak odovzdá CVČ vzdelávací poukaz, prispieva zákonný zástupca mesačne 0
eur.

(5) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva zákonný zástupca za
žiaka materskej alebo základnej školy s trvalým pobytom v inej obci mesačne 8 eur, ak príslušná
obec neuzavrie s mestom Kežmarok dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ.
V prípade, ak tento žiak odovzdá CVČ vzdelávací poukaz, prispieva zákonný zástupca mesačne 5
eur.
(6) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti CVČ zákonný zástupca alebo žiak uhrádza
v hotovosti priamo do pokladne CVČ alebo bezhotovostným prevodom na účet CVČ alebo
poštovou poukážkou.“
Čl.6 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni bude znieť :
„(1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu
SR na internetovej stránke a prispieva na úhradu režijných nákladov podľa rozhodnutia riaditeľa
školy :
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 ŠJ pri materských školách paušálne čiastkou na jedného
stravníka mesačne v rozpätí 0 eur až 2,00 eur
f) na úhradu režijných nákladov v ŠJ pri základných školách paušálne čiastkou na jedného
stravníka mesačne v rozpätí 0 eur až 2,00 eur.
(2) Dospelí stravníci uhrádzajú náklady na nákup potravín podľa odseku 1, písm.d.
(3) V prípade zabezpečenia stravovania účastníkom jednorázových alebo príležitostných akcií,
ktoré organizuje škola, sa príspevok podľa odseku 1, písm e) a f) neuhrádza.
(4) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do
pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy alebo poštovou poukážkou.“
Čl. 7 Záverečné ustanovenia bude znieť:
„(1) Pri duálnom zobrazení peňažných súm v tomto VZN bol použitý konverzný kurz jedno euro =
30,126 Sk.
(2) VZN 2/2008 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa
09.10.2008 uznesením č. 174/2008 a nadobudlo účinnosť dňom 27.októbra 2008.
(3) VZN 6/2009 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa
08.10.2009 uznesením č. 147/2009 a nadobudlo účinnosť dňom 27.októbra 2009.

(4) Dodatok č.1 k VZN č.2/2008 v znení VZN č.6/2009 schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 22.09.2011 uznesením č.193/2011 a nadobudol účinnosť
dňom 1.novembra 2011.
(5) Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie VZN č.2/2008 v znení VZN
č.6/2009, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných Dodatkom č.1.
(6) Dodatok č.2 k VZN č.2/2008 v znení VZN č.6/2009 a Dodatku č.1 schválilo Mestské
zastupiteľstvo
v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 28.06.2012 uznesením č.106/2012
a nadobudol účinnosť dňom 1.septembra 2012.
(7) Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie VZN č.2/2008 v znení VZN
č.6/2009 a Dodatku č.1, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných Dodatkom č.2.
(8) Dodatok č.3 k VZN č.2/2008 v znení VZN č.6/2009 a Dodatkov č.1, 2 schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 uznesením č. 251/2012
a nadobudol účinnosť dňom 1.januára 2013.
(9) Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie VZN č.2/2008 v znení VZN
č.6/2009 a Dodatkov č.1, 2, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných Dodatkom č.3.
(10) Dodatok č.4 k VZN č.2/2008 v znení VZN č.6/2009 a Dodatkov č.1,2,3 schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 21.03.2013 uznesením č. /2013.
(11) Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie VZN č.2/2008 v znení VZN
č.6/2009 a Dodatkov 1,2,3, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných Dodatkom č.4.“
Čl. 8 Účinnosť bude znieť :
„Dodatok č.4 k VZN č.2/2008 v znení VZN č.6/2009 a Dodatkov č.1,2,3 o určení výšky
príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia nadobúda
účinnosť dňom 1.mája 2013 okrem čl.3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 01.septembra 2013.“

Ing. Igor Šajtlava
Primátor mesta Kežmarok

Ing. Ladislav Faix
Prednosta MsÚ Kežmarok

Návrh Dodatku č.4 k VZN č.2/2008 v znení VZN č.6/2009 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa
06.03.2013.
Návrh Dodatku č.4 k VZN č.2/2008 v znení VZN č.6/2009 bol zvesený z úradnej tabule
dňa ......................
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Názov materiálu

Návrh Dodatku č.9 k Zriaďovacej listine Základnej
školy-Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
a návrh Dodatku č.7 k Zriaďovacej listine Základnej
školy, Nižná brána 8, Kežmarok

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
- Návrh Dodatku č.9 k ZL ZŠ-Grundschule, Hradné nám.
38, Kežmarok
- Návrh Dodatku č.7 k ZL ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok
Predkladá ( meno)

Ing. Renáta Kroková

Materiál prerokovaný

V komisii školstva dňa 27.02.2013

Počet strán

5

Podpis

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Zákonom č. 324/2012 Z.z., ktorý v Čl. IX mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon), sa doterajšie školské strediská záujmovej činnosti zriadené do
31.12.2012 zo zákona stali s účinnosťou od 01.01.2013 centrami voľného času. Z tohto dôvodu je
potrebné vykonať zmenu v zriaďovacej listine škôl.

Návrh na uznesenia :
1.Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie zmenu Zriaďovacej listiny Základnej
školy - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok vykonanú Dodatkom č.9.
2.Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie zmenu Zriaďovacej listiny Základnej

MESTO KEŽMAROK

školy, Nižná brána 8, Kežmarok vykonanú Dodatkom č.7.

Číslo :

V Kežmarku, 21.03.2013

Návrh Dodatku č.9
k Zriaďovacej listine Základnej školy - Grundschule, Hradné
námestie 38, Kežmarok,
č.97/522 sekr. zo dňa 18.12.1997

Mesto Kežmarok na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku zo dňa
21.03.2013 uznesením č. /2013, podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 22, ods.3 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
vydáva
tento Dodatok č.9 k Zriaďovacej listine Základnej školy - Grundschule, Hradné námestie 38,
Kežmarok v súvislosti so zmenou školského strediska záujmovej činnosti na centrum voľného
času v zmysle zákona č. 324/2012 Z.z., Čl. IX, § 161b, ods. 1
Subjekty, ktoré sú súčasťou školy sa menia nasledovne :
Doterajšie subjekty :
- Školský klub detí, Hradné námestie 38, Kežmarok ako súčasť Základnej školy –
Grundschule, Hradné námestie 38,Kežmarok
- Školské stredisko záujmovej činnosti, Hradné námestie 38, Kežmarok ako súčasť
Základnej školy – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok, č. rozhodnutia MŠ SR
o zaradení do siete : CD-2006-10460/22730-2:098 zo dňa 18.08.2006
- školská knižnica, Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
Nové subjekty :
- Školský klub detí, Hradné námestie 38, Kežmarok ako súčasť Základnej školy –
Grundschule, Hradné námestie 38,Kežmarok
- Centrum voľného času, Hradné námestie 38, Kežmarok ako súčasť Základnej školyGrundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok,
- školská knižnica

MESTO KEŽMAROK

Dodatok č.9 k zriaďovacej listine sa vydáva na dobu neurčitú.

Ing.Igor Šajtlava
primátor mesta

Číslo:

V Kežmarku dňa 21.03.2013

Dodatku č.7
k Zriaďovacej listine Základnej školy, Nižná brána 8,
Kežmarok
č.20748/13638/001 zo dňa 21.03.2002
Mesto Kežmarok na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku zo dňa
21.03.2013 uznesením č. /2013 podľa zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 22 ods. 3 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
vydáva
tento Dodatok č.7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok
v súvislosti so zmenou školského strediska záujmovej činnosti na centrum voľného času
v zmysle zákona č. 324/2012 Z.z. Čl. IX, § 161b, ods. 1

Subjekty, ktoré sú súčasťou školy sa menia nasledovne :
Doterajšie subjekty :
- Školský klub detí, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána 8,
Kežmarok ,
- Školská jedáleň, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána 8,
Kežmarok,
- Výdajná školská jedáleň, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána
8, Kežmarok s miestom prevádzkovania Základná škola, Hradné námestie 38, Kežmarok,
č. rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete : CD-2005-12704/20238-3:098 zo dňa 13.07.2005
- Školské stredisko záujmovej činnosti, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy,
Nižná brána 8, Kežmarok, č. rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete : CD-2007-9106/186751:098 zo dňa 24.05.2007

MESTO KEŽMAROK

- školská knižnica
Nové subjekty :
- Školský klub detí, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána 8,
Kežmarok ,
- Školská jedáleň, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána 8,
Kežmarok,
- Výdajná školská jedáleň, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy, Nižná brána
8, Kežmarok s miestom prevádzkovania Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38,
Kežmarok, č. rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete : CD-2005-12704/20238-3:098 zo dňa
13.07.2005,
- Centrum voľného času, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť Základnej školy,
Nižná brána 8, Kežmarok,
- školská knižnica
Dodatok č.7 k zriaďovacej listine sa vydáva na dobu neurčitú.

Ing.Igor Šajtlava
primátor mesta

MESTO KEŽMAROK
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Predkladá

Prednosta MsÚ Kežmarok
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Názov materiálu

Návrh na zmenu zapisovateľky
Komisie výstavby, životného prostredia,
dopravy a verejných služieb pri MsZ v
Kežmarku

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá

Ing. Ladislav Faix, prednosta MsÚ Kežmarok

Materiál prerokovaný

V porade vedenia Mestského úradu Kežmarok

Počet strán

2

Podpis

Dôvodová správa
Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, ktoré sa konalo dňa 27.
12. 2010, bola uznesením 289/2010 za zapisovateľku Komisie výstavby, životného
prostredia, dopravy a verejných služieb pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku zvolená
Ing. Eva Kelbelová, pracovníčka oddelenia výstavby, životného prostredia a stavebného
poriadku. Z dôvodu, že Ing. Eva Kelbelová zastáva od 1. 9. 2011 funkciu vedúcej Oddelenia
výstavby, životného prostredia a stavebného poriadku MsÚ Kežmarok a na jej miesto
nastúpila na oddelenie od 1. 2. 2013 Ing. Adriana Kurtiňáková, bývala pracovníčka
spoločného stavebného úradu, navrhujeme preto odvolať Ing. Evu Kelbelovú z funkcie
zapisovateľky komisie výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb a zvoliť
za zapisovateľku Ing. Adrianu Kurtiňákovú.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) odvoláva
zapisovateľku Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných
služieb pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku Ing. Evu Kelbelovú
b) schvaľuje
zapisovateľku Komisie výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných
služieb pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku Ing. Adrianu Kurtiňákovú

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá

Oddelenie školstva

Na rokovanie dňa

21.03.2013

K bodu programu
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Názov materiálu

Návrh rozdelenia dotácií pre športové kluby mesta
Kežmarok okrem MŠK na rok 2013 v zmysle VZN
č. 1/2010

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
- Návrh rozdelenia dotácií
Predkladá ( meno)

Ing.Renáta Kroková

Materiál bol prerokovaný

v Komisii mládeže a športu dňa 06.03.2013

Počet strán

3

Podpisy

Návrh rozdelenia dotácií pre športové kluby mesta
Kežmarok okrem MŠK na rok 2013 podľa VZN č. 1/2010
V súlade s VZN č. 1/2010 o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2013 požiadali tri
športové kluby. Oddelenie školstva následne vykonalo bodové hodnotenie týchto žiadosti a
predložilo Komisii mládeže a športu návrh rozdelenia dotácií pre tieto športové kluby.
Návrh rozdelenia dotácií bol prerokovaný v Komisii mládeže a športu na jej zasadnutí
dňa 06.03.2013.
Návrh rozdelenia dotácií je uvedený v prílohe.

Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre športové kluby
okrem MŠK z rozpočtu mesta na rok 2013 v súlade s VZN č. 1/2010 podľa priloženého
návrhu.

Mesto Kežmarok
Oddelenie školstva MsÚ Kežmarok
Návrh rozdelenia dotácií pre ostatné športové kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta na rok 2013 podľa VZN č.1/2010

Por.č. ŠK
1.
TJ Severka Kežmarok

Počet získaných bodov
284

Dotácia
(€)
1 010,–

80% dotácie
(€)
808

20% dotácie
(€)
202

2.

AK Elán pri ZSŠOaS Kežmarok

535

1 900,–

1 520

380

3.

ŠK IAMES Kežmarok

307

1 090,–

872

218

1 126

4 000,–

3 200,–

Spolu:

Poznámky:
Na rok 2013 bolo uznesením MsZ č. 255/2012 zo dňa 13.12.2012 pre uvedené VZN schválených 4 000,-€.
Hodnota jedného bodu je 4 000 € : 1 126 = 3,552 €

V Kežmarku dňa 11.03.2013

Spracoval: Mgr. Iveta Kušmíreková

800,–
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Názov materiálu

Návrh rozdelenia dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu
mesta Kežmarok na rok 2013 podľa VZN č.2/2010

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
- Návrh rozdelenia dotácií
Predkladá

Ing.Renáta Kroková

Materiál prerokovaný

v Komisii kultúry a spoločenského života dňa 06.03.2013

Počet strán

3

Podpisy

Návrh rozdelenia dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu
mesta Kežmarok na rok 2013 podľa VZN č.2/2010

Oddelenie školstva MsÚ Kežmarok k určenému termínu 28.02.2013 podľa VZN č.
2/2010 prijalo žiadosti o dotáciu na rok 2013 od troch kultúrnych klubov. Následne bolo
vykonané bodovanie týchto žiadostí komisiou v súlade s uvedeným VZN.
V rámci rozpočtu mesta Kežmarok bola uznesením MsZ č. 255/2012 zo dňa 13.12.
2012 schválená dotácia pre kultúrne kluby na rok 2013 vo výške 9 000,- €. Tým bola známa
hodnota 1 bodu, čo sa premietlo do konkrétneho návrhu na dotácie pre tri kultúrne kluby.

Návrh rozdelenia dotácií je uvedený v prílohe.

Uvedený návrh bol dňa 06.03.2013 prerokovaný na zasadnutí Komisie kultúry
a spoločenského života, ktorá odporučila prerokovať ho v Mestskom zastupiteľstve.

Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby
z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2013 podľa VZN č. 2/2010 podľa priloženého návrhu.

Mesto Kežmarok
Oddelenie školstva MsÚ Kežmarok
Návrh
na rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2013 podľa VZN č. 2/2010

Por.č. Kultúrny klub

Počet získaných bodov

Návrh dotácie na r. 2013
(€)

1.

OZ Klub priateľov Magury Kežmarok

2.

OZ FS Goralik Kežmarok

396

0, -

1 475, -

3.

OZ Domov Kežmarok

165

820,-

615,-

2 416

9 000, –

9 000,–

Spolu:

1 855

Dotácia na r. 2012
(€)
8 180,-

Poznámky: 1. V rozpočte mesta Kežmarok na rok 2013 je pre uvedené VZN k dispozícii 9 000,– €.
Hodnota jedného bodu je 9 000 € : 2 416 b. = 3 725 €/b.
2. Rozdelenie dotácií navrhla Komisia kultúry a spoločenského života na svojom zasadnutí dňa 06.03.2013.

V Kežmarku dňa 12.03.2013
Spracovala: Mgr. Iveta Kušmíreková

6 910,-

MESTO KEŽMAROK
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Predkladá (názov oddelenia)
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Názov materiálu

Návrh na predĺženie nájmu bytu a ukončenie nájmu
bytu v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8
v Kežmarku

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie

Predkladá

Mgr. Monika Ružbaská, vedúca oddelenia sociálnych vecí

Materiál prerokovaný

na zasadnutí komisie sociálnej a bytovej

Počet strán

3

Podpis

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Spravbytherm s.r.o. požiadal Mestský úrad v Kežmarku o vyjadrenie k nájomníčke, ktorej skončila
nájomná zmluva na dobu určitú a o vyjadrenie k nájomníčke, ktorej končí nájomná zmluva na dobu
určitú. Jedná sa o nájomníčky na ulici Baštová 8 v Kežmarku:
Meno a priezvisko:

Anna Ulíková
Emília Slovíková

č. bytu:

14
2

Nedoplatok:

0€
0€

Dňa 31.12.2012 skončila platnosť nájomnej zmluvy Anne Ulíkovej, ktorá obýva 1-izbový
byt v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku. Trvanie tejto nájomnej
zmluvy bolo viazané na trvanie zmluvy o poskytnutí opatrovateľskej služby.
Keďže nájomníčka má zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby uzatvorenú na dobu
neurčitú, je zároveň potrebné s týmto zosúladiť aj nájom bytu. V týchto prípadoch ide o osobitný
režim zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov
a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov, kde je nájom bytu viazaný na poskytovanie
opatrovateľskej služby nájomcovi, a preto sa na ne nevzťahuje zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (§ 9a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb.).
Vzhľadom na to, že nájomníčka nemá voči Mestu Kežmarok, ani voči Spravbythermu, s.r.o.
Kežmarok nedoplatky za nájom bytu a za plnenia s nájmom bytu spojené, ani iné nedoplatky,
oddelenie sociálnych vecí jej navrhuje predĺžiť nájomnú zmluvu na dobu určitú do 31.12.2014.
Dňa 31.03.2013 končí platnosť nájomnej zmluvy pani Emílii Slovíkovej a jej manželovi
Dušanovi Slovíkovi, ktorí obývajú 1-izbový byt v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8
v Kežmarku. Trvanie tejto nájomnej zmluvy bolo viazané na trvanie zmluvy o poskytovaní
opatrovateľskej služby minimálne jednému z manželov.
Keďže nájomníčka, a ani jej manžel doposiaľ nepožiadali o poskytovanie opatrovateľskej
služby, napriek tomu že pán Slovík je odkázaný na poskytovanie opatrovateľskej služby, na ktorú
bol posúdený, menovaní nespĺňajú podmienky predĺženia zmluvy o nájme tohto bytu, na ktorý bol
viazaný. V týchto prípadoch ide o osobitný režim zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých
pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov, kde je
nájom bytu viazaný na poskytovanie opatrovateľskej služby nájomcovi, a preto sa na ne nevzťahuje
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (§ 9a ods. 9 zák. č. 138/1991
Zb.).
Vzhľadom na to, že nájomníčka má voči Mestu Kežmarok nedoplatky, oddelenie
sociálnych vecí jej navrhuje nepredĺžiť nájomnú zmluvu.

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej zo dňa 05.03.2013: Komisia k návrhu oddelenia
sociálnych vecí nemá výhrady a mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť predĺženie zmluvy o
nájme pre Annu Ulíkovu na dobu určitú do 31.12.2014 a odporúča mestskému zastupiteľstvu
neschváliť predĺženie zmluvy o nájme nájomníčke Emílii Slovíkovej.

MESTO KEŽMAROK

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 14 s príslušenstvom, byt 1. kategórie,
nachádzajúceho sa na 1. poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,
na dobu určitú do 31.12.2014 nájomníčke Anne Ulíkovej, bytom Kežmarok, Baštová 8.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
neschvaľuje
predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 2 s príslušenstvom, byt 1. kategórie,
nachádzajúceho sa na 3. poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,
nájomníčke Emílii Slovíkovej, bytom Kežmarok, Baštová 8.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
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Názov materiálu

Návrh na pridelenie bytov v Dome s opatrovateľskou
službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie

Predkladá

Mgr. Monika Ružbaská, vedúca oddelenia sociálnych vecí
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MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Spravbytherm s.r.o. oznámil Mestskému úradu v Kežmarku uvoľnenie dvoch bytov na
ulici Baštová 8 v Kežmarku. Jedná sa o 1-izbový byt s príslušenstvom č. 21, I. kategórie, na prízemí
a o 1-izbový byt s príslušenstvom č. 12, I. kategórie, na II. poschodí.
Dňa 03.06.2012 bola Mestskému úradu v Kežmarku doručená žiadosť pani Evy
Majzlovej, trvale bytom Nižná brána 1, Kežmarok o pridelenie jednoizbového bytu v Dome
s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku. Menovaná si dňa 04.03.2013 podala na
Mesto Kežmarok žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu.
Žiadateľka je invalidná dôchodkyňa a potrebuje pomoc inej osoby. Svoju žiadosť
odôvodňuje tým, že v decembri 2011 sa prisťahovala od svojich rodičov do spoločnej domácnosti
k svojmu synovi s rodinou. Od toho času začali v rodine vznikať vážne nezhody medzi žiadateľkou
a jej nevestou, čo sa odrazilo aj na žiadateľkinom zhoršenom zdravotnom stave. Žiadateľka sa
odsťahovala od syna naspäť k rodičom na ul. Poľnú v Kežmarku, kde býva doteraz. Rodičia
žiadateľky majú pokročilý vek a nepriaznivý zdravotný stav a uvažujú o odchode do zariadenia pre
seniorov, pretože dcéra im nevie poskytnúť potrebnú pomoc, ktorú vyžadujú.
Dňa 16.11.2012 bola Mestskému úradu v Kežmarku doručená žiadosť pani Margity
Mirgovej, trvale bytom Martina Lányiho 5, Kežmarok o pridelenie jednoizbového bytu v Dome
s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku. Menovaná si dňa 04.03.2013 podala na
Mesto Kežmarok žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu.
Žiadateľka je starobná dôchodkyňa. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že byt, ktorý obýva je
vlastníctvom syna a ten žiada o uvoľnenie bytu. Byt má obývať vlastníkov syn s rodinou.
Žiadateľka vo svojej žiadosti uvádza, že vzhľadom na svoj vek (74 rokov) a nepriaznivý zdravotný
stav potrebuje opateru inej osoby.

Stanovisko oddelenia sociálnych vecí: od 31.10.2012 je v Dome s opatrovateľskou
službou na ul. Baštová 8, uvoľnený 1-izbový byt s príslušenstvom, nachádzajúci sa na prízemí. Ide
o nájomný byt v dome osobitného určenia, ktorý nepodlieha režimu zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a nájom bytu má byť podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zák. č.
189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami
v znení neskorších predpisov viazaný na poskytovanie opatrovateľskej služby nájomcovi.
Vzhľadom na sociálnu a bytovú situáciu žiadateľky, oddelenie sociálnych vecí navrhuje žiadosti
pani Majzlovej vyhovieť a prideliť jej byt v DOS na dobu jedného roka do 31.03.2014.
V Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 je od 28.11.2012, uvoľnený 1-izbový
byt s príslušenstvom, nachádzajúci sa na 2. poschodí. Ide o nájomný byt v dome osobitného
určenia, ktorý nepodlieha režimu zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a nájom bytu má byť podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zák. č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých
pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov viazaný
na poskytovanie opatrovateľskej služby nájomcovi. Vzhľadom na sociálnu a bytovú situáciu
žiadateľky, oddelenie sociálnych vecí navrhuje žiadosti pani Mirgovej vyhovieť a prideliť jej byt
v DOS na dobu jedného roka do 31.03.2014.

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej zo dňa 05.03.2013: Komisia k návrhu oddelenia
sociálnych vecí nemá výhrady a po prerokovaní odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť
nájom bytu č. 21 na ulici Baštová 8 v Kežmarku na dobu jedného roka pre Evu Majzlovú, trvale

MESTO KEŽMAROK
bytom Nižná brána 1 v Kežmarku, z dôvodu potreby vyriešenia jej sociálnej a bytovej situácie
a zároveň odporúča schváliť nájom bytu č. 12 na ulici Baštová 8, v Kežmarku na dobu jedného roka
pre Magdalénu Mirgovú, trvale bytom Martina Lányiho 5 v Kežmarku, z dôvodu potreby
vyriešenia jej sociálnej a bytovej situácie.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
uzavretie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 21 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci
sa na prízemí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku, Eve Majzlovej,
bytom Kežmarok, Nižná brána 1, na dobu určitú do 31.03.2014.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
uzavretie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 12 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci
sa na 2. poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku, Magdaléne
Mirgovej, bytom Kežmarok, Martina Lányiho 5, na dobu určitú do 31.03.2014.

MESTO KEŽMAROK
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupite stva
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Návrh na odpredaj asti pozemkov KN-E 1090, KN-E
1091, KN-E 1093 - TREI Real Estate SK Three, s.r.o

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 : 29.1.2013
V komisii výstavby, ŽP, dopravy a VS: 4.9.2012
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Dôvodová správa:

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Spolo nos TREI Real Estate SK Three s.r.o. so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
požiadala d a 12.11.2012 o prevod vlastníctva pozemkov KN-E 1090 o výmere 452 m2 , KNE 1091 o výmere 488 m2 a KN-E 1093 o výmere 16 m2 v súvislosti s pripravovaným
investi ným zámerom Vendo Park – obchodné centrum Kežmarok Uvedené pozemky majú
slúži na výstavbu obchodného centra v rámci sídliska Juh – komplexu obchodov
s dopravným zázemím statickej a dynamickej dopravy a sprievodnými plochami parkovej
zelene. Zámer stavby bol prerokovaný v Komisii výstavby, ŽP, dopravy a verejných služieb
pri MsZ v Kežmarku. Stavba bude realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve mesta len
iasto ne. V zmysle záväznej asti platnej územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu
mesta Kežmarok a Urbanistickej štúdie ob ianskej vybavenosti a bytových domov JUH
Kežmarok je dotknuté územie ur ené pre dostavbu ob ianskej vybavenosti vytvárajúcu
námestie so sprievodnými plochami zelene a dopl ujúcimi plochami pre rekrea ný šport.
Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a VS zo d a 4.9.2012:
Komisia na základe vykonanej prezentácie návrhu zo strany žiadate a odporú a mestu
Kežmarok vstúpi do rokovania so žiadate om vo veci dostavby ob ianskej vybavenosti
sídlisk Juh. Pri spracovaní stanoviska k predloženému návrhu požaduje zakomponova
požiadavku rešpektovania riešenia zásobovania obchodov a služieb z komunikácie slúžiacej
pre zásobovanie TESCA. Vzh adom na nevyužité parkovacie kapacity pri TESCU
a Kauflande žiada zníži parkovacie miesta na minimum v prospech plôch verejnej zelene.
Plochy verejnej zelene s oh adom na centrálnu polohu lokality rieši parkovou úpravou
s doplnením prvkov drobnej architektúry. Sú asne odporú a mestu Kežmarok vstúpi
s investorom do rokovania vo veci možnosti finan ného príspevku na riešenie dopravnej
situácie na sídlisku JUH, prípadne dobudovania športových zariadení.
Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a VS zo d a :6.3.2013
Komisia odporú a odpredaj pozemkov. Komisia žiada zruši navrhovaný výjazd na hlavnú
komunikáciu a žiada využi jestvujúci vjazd od Tesca a ak je potrebné aj rozšíri jestvujúci
vjazd.
Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP: Totožné so stanoviskom komisie.

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH : 29.1.2013
Komisia
financií, správy mestského majetku a LH odporú a Mestskému zastupite stvu Kežmarok
schváli odpredaj asti pozemkov KN-E 1090, o výmere 452 m2 druh pozemku orná pôda,
KN-E 1091 o výmere 488 m2 druh pozemku orná pôda a KN-E 1093 o výmere 16 m2 ,druh
pozemku orná pôda spolo nosti TREI Real Estate SK Three s.r.o. so sídlom Vysoká 2/B, 811
06 Bratislava za cenu 90,- eur/m2.

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Návrh na uznesenie

Mestské zastupite stvo Kežmarok

a) rozhoduje
že odpredaj asti pozemkov KN-E 1090 o výmere 452 m2 , KN-E 1091 o výmere 488 m2
a KN-E 1093 o výmere 16 m2 spolo nosti TREI Real Estate SK Three s.r.o. so sídlom
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava je prípadom hodným osobitného zrete a z dôvodu zámeru
spolo nosti realizova na uvedených pozemkoch stavbu Vendo park – obchodné
centrum Kežmarok

b) s ch v a u j e
odpredaj asti pozemkov a to : z parcely KN-E 1090 diel „9“ o výmere 353 m2
pri leneného do novovytvorenej parcely KN-C 668/75 , druh pozemku orná pôda
o výmere 738 m2, diel „29“ o výmere 81 m2 pri leneného do novovytvorenej parcely
KN-C 670/100, druh pozemku ostatná plocha o výmere 170 m2, diel „36“o výmere 18
m2 pri leneného do novovytvorenej parcely KN-C 3125/9, druh pozemku ostatná
plocha o výmere 32 m2, z parcely KN-E 1091 diel „10“ o výmere 385 m2 pri leneného
do novovytvorenej parcely KN-C 668/75 , druh pozemku orná pôda o výmere 738 m2,
diel „30“ o výmere 89 m2 pri leneného do novovytvorenej parcely KN-C 670/100, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 170 m2, diel „37“o výmere 14 m2 pri leneného do
novovytvorenej parcely KN-C 3125/9, druh pozemku ostatná plocha o výmere 32 m2,
z parcely KN-E 1093 diel „39“ o výmere 16 m2 pri leneného do novovytvorenej parcely
KN-C 3126/7 druh pozemku ostatná plocha o výmere 16 m2 , pod a geometrického
plánu .32/2012 – k.ú. Kežmarok vypracovaného Ing. Antonom Olekšákom ,
GEOMERA, Spišská Belá , úradne overeného Katastrálnym úradom, správou katastra
v Kežmarku d a 31.10.2012, spolo nosti TREI Real Estate SK Three s.r.o. so sídlom
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, I O 46507990 za cenu 90,- eur/m2 .
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupite stva
v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie d a
21.3.2013
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Názov materiálu

Predkladá ( meno)

Materiál prerokovaný

Návrh na odpredaj pozemku – Andrej Kerp ár s manž.
Belinského 20, Bratislava

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
- Situáciu
Ing. Agáta Perignáthová

V komisii výstavby a ŽP:
V komisii finan nej: -

- 6.3.2013
4.3.2013

Po et strán
Podpis

Dôvodová správa:
Andrej

Kerp ár, Belinského 20, Bratislava, požiadal o odkúpenie asti pozemku KN-E

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

1470/2 o výmere 67 m2, k.ú. Kežmarok pod a geometrického plánu .55/2012. Tento
pozemok, ktorý je medza , priamo nadväzuje na pozemok, ktorého je žiadate bezpodielovým
spoluvlastníkom. Zárove požiadal o odkúpenie asti pozemku 6634/1 o výmere cca 20 m2,
na výstavbu prístrešku na parkovanie vozidla.
Stanovisko komisie výstavby a ŽP : 6.3.2013
Komisia odporú a odpreda pozemok p. .
2
KN-C 1470/02 o výmere 67m , k.ú. Kežmarok pod a geometrického plánu .55/2012 ako
prípad osobitného zrete a, nako ko pozemok nadväzuje na nehnute nosti vo vlastníctve
žiadate a a tvorí s nimi nedelite ný celok. Komisia neodporú a odpreda as pozemku p. .
KN-E 6634/1 o výmere cca 20 m2, k.ú. Kežmarok za ú elom výstavby prístrešku na
parkovanie vozidla z dôvodu vjazdu na pozemok .

Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP :6.3.2013

Totožné so stanoviskom komisie

Stanovisko finan nej komisie : 4.3.2013 Komisia financií, správy mestského majetku
a lesného hospodárstva odporú a MsZ schváli odpredaj asti parcely KN-E 1470/2 , k.ú.
Kežmarok o výmere 67 m2 pre Andreja Kerp ára s manž., bytom Belinského 20, Bratislava
za cenu 14,30 eur/m2.

Návrh na

uznesenie

Mestské zastupite stvo Kežmarok
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 ného majetku - as parcely KN-E
1470/2, orná pôda, o výmere 67 m2, k.ú. Kežmarok do vlastníctva Andreja Kerp ára
s manž., bytom Belinského 20 Bratislava je prípadom hodným osobitného zrete a,
z dôvodu, že tento pozemok je medza, ktorá priamo nadväzuje na pozemok vo vlastníctve
žiadate ov a tvorí s ich nehnute nos ami celok .
schva uje
odpredaj pozemku, as parcely KN-E 1470/2 diel „1“ o výmere 66 m2 pri leneného do
parcely KN-C 2546/1, zastavaná plocha s výmerou 241 m2, a diel „2“ o výmere 1 m2
pri leneného do parcely KN-C 2546/2, zastavaná plocha s výmerou 27 m2 , pod a
geometrického plánu .55/2012, k.ú. Kežmarok, vypracovaného geodetom Ing.Pavlom
Brutovským pre Andreja Kerp ára s manž., bytom Belinského 20 Bratislava za cenu
14,30 eur/m2.
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Názov materiálu

Návrh na odpredaj pozemku pre Ing. Jána Šoltésa,
Skalná 15, Svit

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

Materiál prerokovaný

V Komisii výstavby a ŽP: 04.12.2012
V Komisii finančnej: 04.03.2013

Počet strán
Podpis

MESTO KEŽMAROK
Dôvodová správa
Ing. Ján Šoltés, bytom Skalná 15, Svit, požiadal dňa 29.10.2012 Mesto Kežmarok
o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 588/2 o výmere 5m2, k.ú. Kežmarok, z dôvodu
majetkovoprávneho usporiadania vzhľadom na to, že predmetný pozemok je zastavaný
stavbou - objekt Hlavné námestie č.36 (Predajňa „101 Drogerie“) vo vlastníctve žiadateľa.
Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a verejných služieb zo dňa 04.12.2012:
Komisia odporúča pozemok odpredať, nakoľko požadovaná časť pozemku nadväzuje na
pozemok vo vlastníctve žiadateľa a tvorí s jeho nehnuteľnosťami celok, pozemok je zastavaný
stavbou žiadateľa.
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva zo dňa
4.3.2013: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ
schváliť odpredaj časti parcely KN-C 588/2 o výmere 5m2 pre Ing. Jána Šoltésa, Skalná 15,
Svit za cenu 57,10 €/m2.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
s ch v a ľ u j e
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 pís.b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, odpredaj pozemku parcely č. KN C 588/2, k.ú. Kežmarok o výmere
5m2, pričleneného ako diel „3“ o výmere 5m2 k parcele č. KN C 587/2 o výmere 338 m2,
druh pozemku zastavané plochy, podľa geometrického plánu č. 72/2012 ( GP vyhotovil
geodet Ing. Pavel Brutovský), pre žiadateľa: Ing. Ján Šoltés, bytom ul. Skalná č. 15, 059
21 Svit, za cenu 57,10 eur/m2, z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa.

MESTO KEŽMAROK

MESTO KEŽMAROK

MESTO KEŽMAROK
Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

21.03.2013

K bodu programu
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Názov materiálu

Návrh na odpredaj hnuteľného majetku Nemocnici Dr.
Vojtecha Alexandra v Kežmarku,n.o.

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie

Predkladá ( meno)

Ing. Agáta Perignáthová

Materiál prerokovaný

V komisii financií, správy majetku a lesného hospodárstva

Počet strán
Podpis

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa:

Mesto Kežmarok nadobudlo hnuteľný majetok uvedený v prílohe na základe Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.2005-OPZI-32A-PO-0033. Tento majetok
bol daný do výpožičky Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.
Všetok hnuteľný majetok nemocnice nadobudnutý v súvislosti s prechodom
zriaďovateľskej pôsobnosti k Nemocnici s poliklinikou MUDr. Vojtecha Alexandra
v Kežmarku bol bezplatne odovzdaný do vlastníctva neziskovej organizácie Nemocnica Dr.
Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.
Vzhľadom na to, že tento majetok užívala a v súčasnosti aj užíva Nemocnica Dr. Vojtecha
Alexandra v Kežmarku, n.o. a od nadobudnutia vlastníctva tohto majetku uplynulo viac ako
päť rokov, počas ktorých prevod vlastníctva bez písomného súhlasu MVaRR SR nebol
možný, navrhujeme odpredaj hnuteľného majetku.
Majetok v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. bol odpísaný a jeho
účtovná zostatková cena je 0,- eur.
Stanovisko komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva :
Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť odpredaj hnuteľného majetku uvedeného v prílohe za
cenu 3047,- eur.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
odpredaj hnuteľného majetku uvedeného v prílohe za cenu 3047,- eur, slovom
tritisícštyridsaťsedem eur, Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. IČO :
37886436, sídlo Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok.

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

21.03.2013

K bodu programu
19
Názov materiálu
Návrh na odkúpenie pozemkov do majetku mesta
Kežmarok od Tatranského podniku a.s., Kežmarok,
Slavkovská 19, Kežmarok

Materiál obsahuje:
- Dôvodová správa
- Návrh na uznesenie
- Snímok z mapy

Predkladá

Materiál prerokovaný
Počet strán
Podpis

Ing. Agáta Perignáthová

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________

Dôvodová správa
Okresný súd Prešov rozhodol o zrušení spoločnosti Tatranský podnik a.s. Kežmarok.
Vzhľadom na to, že táto spoločnosť vlastní aj pozemky p.č. 1691/2 o výmere 119m2 a 1692/1
o výmere 505m2 , ktoré sa nachádzajú v k.ú. Kežmarok, súd nariadil likvidáciu spoločnosti,
v rámci ktorej je povinnosťou spoločnosti tieto pozemky speňažiť.
Keďže pozemky sa sčasti nachádzajú pod objektom Strednej umeleckej školy, ktorý je
vo vlastníctve mesta a okrem toho sa na časti pozemkov nachádza komunikácia, ktorá tvorí
prístup k pozemkom rôznych vlastníkov v bývalom areáli TPMP, š.p. navrhujeme, aby Mesto
Kežmarok odkúpilo tieto pozemky od spoločnosti Tatranský podnik a.s. Kežmarok
v likvidácii za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 39/2013.

.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
s ch v a ľ u j e
odkúpenie pozemkov do majetku Mesta Kežmarok - parcely č. KN C 1691/2 o výmere
119 m2 a KN C 1692/1 o výmere 505 m2, k.ú. Kežmarok, spolu za cenu 5 600,00 eur, od
vlastníka pozemkov: Tatranský podnik a.s. Kežmarok so sídlom Slavkovská 19,
Kežmarok, IČO 31 665 306.

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Materiál na zasadnutie Mestského zastupite stva
v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie d a

21.3.2013

K bodu programu

Názov materiálu

Predkladá ( meno)

Materiál prerokovaný

Po et strán
Podpis

Návrh na prenájom pozemku – Mária Pisar íková,
Garbiarska 18, Kežmarok

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
- Situáciu
Ing. Agáta Perignáthová

V komisii výstavby a ŽP:
V komisii finan nej: -

-

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Dôvodová správa :

Vlastní ka bytu v bytovom dome s. . 963 na ul. Pod tra ou v Kežmarku Mária
Pisar íková trvale bytom Garbiarska .18, Kežmarok požiadala o prenájom asti pozemku
KN-C 2187 ( pod a geometrického plánu . 14280922-087/95 parcela KN-C 2187/4 ) ,
záhrada o výmere 212 m2 , k.ú. Kežmarok . Tento pozemok užíva ako záhradku, tak ako ho
užíval aj predchádzajúci vlastník tohto bytu.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupite stvo Kežmarok

rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona .138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom asti pozemku KN-C 2187, záhrada o výmere 212 m2,
k.ú. Kežmarok, pre vlastníka bytu bytového domu s. . 963 na ul. Pod tra ou 8 v Kežmarku
Máriu Pisar íkovú, trvale bytom Garbiarska 18, Kežmarok
je prípadom hodným
osobitného zrete a, z dôvodu že ide o prenájom pozemku, ktorý sa prenajímal ako záhrada aj
u predchádzajúceho vlastníka tohto bytu.
s ch v a u j e
prenájom pozemku KN-C 2187/4 záhrada o výmere 212 m2 , pod a geometrického plánu
.14280922-087/95 ,k.ú. Kežmarok za ú elom zriadenia záhrady pre vlastníka bytu
v bytovom dome s. . 963 na ul. Pod tra ou 8 v Kežmarku Máriu Pisar íkovú, trvale bytom
Garbiarska 18, Kežmarok, na dobu neur itú, za cenu 0,17 €/m2/rok.

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

21.3.2013

K bodu programu
21
Názov materiálu

Návrh na predĺženie nájmu bytov – Gen. Štefánika 1049/14

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie

Predkladá

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

Materiál prerokovaný

V komisii sociálnej a bytovej dňa 5.3.2013

Počet strán

Podpis

Dôvodová správa
Spravbytherm s.r.o. požiadal MsÚ o vyjadrenie k nájomcom, ktorým končí nájomná
zmluva na dobu určitú. Jedná sa o nájomcov bytov na ulici Gen. Štefánika 1049/14
v Kežmarku:

Meno a priezvisko:

Gen. Štefánika 1049/14
Lucia Lopatovská
Petronela Povecová
Valéria Gáborová
Veronika Kleinová
Ema Rusnačíková
Ondrej Cehula
Jana Tondrová
Ján Vaverčák
Ľudmila Harmanová

č. bytu:

5
8
9
12
7
10
27
29
31

Nedoplatok:

0
702 €
0
626 €
0
0
0
0
0

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 5.3.2013: Komisia po prerokovaní odporúča
schváliť predĺženie nájmu bytov nájomcom na ulici Gen. Štefánika 1049/14 o jeden rok.
Nájomcom, ktorí majú dlh na nájomnom komisia súhlasí s predĺžením nájmu, ak do
6.3.2013 uhradia nedoplatok na nájomnom.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 5 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden rok
Lucii Lopatovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 5 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Lucii Lopatovskej,
trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na jeden rok.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 9 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden rok
Valérii Gáborovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 9 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Valérii Gáborovej,
trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na jeden rok.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 7 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden rok
Eme Rusnačíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a schvaľuje
nájom bytu č. 7 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eme Rusnačíkovej,
trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na jeden rok.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 10 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden
rok
Ondrejovi Cehulovi, trvale bytom Lanškrounská 1605/24, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a schvaľuje
nájom bytu č. 10 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ondrejovi Cehulovi,
trvale bytom Lanškrounská 1605/24, Kežmarok na jeden rok

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 27 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden
rok
Jane Tondrovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a schvaľuje
nájom bytu č. 27 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eme Rusnačíkovej,
trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na jeden rok.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 29 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden
rok
Jánovi Vaverčákovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a schvaľuje
nájom bytu č. 29 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jánovi Vaverčákovi,
trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na jeden rok.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 31 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden
rok
Ľudmile Harmanovej, trvale bytom Karola Kuzmányho 1537/1, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a schvaľuje
nájom bytu č. 31 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ľudmile Harmanovej,
trvale bytom Karola Kuzmányho 1537/1, Kežmarok na jeden rok.

Návrh na uznesenie:

a)
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 12 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden
rok
Veronike Kleinovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 12 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Veronike Kleinovej,
trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na jeden rok.

b)
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok :
n e s ch v a ľ u j e
nájom bytu č. 12 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Veronike Kleinovej,
trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca nedodržiava
podmienky uvedené v nájomnej zmluve.

.

Návrh na uznesenie:

a)
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 8 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden rok
Petronele Povecovej, trvale bytom Mesto Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu zmysle zákona
č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 8 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Petronele Povecovej,
trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na jeden rok.

b)
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok :
n e s ch v a ľ u j e
nájom bytu č. 8 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Petronele Povecovej,
trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca nedodržiava
podmienky uvedené v nájomnej zmluve.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

21.3.2013

K bodu programu
22
Názov materiálu

Návrh na nájom bytu č. 21, Gen. Štefánika 1049/14

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie

Predkladá

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

Materiál prerokovaný

V komisii sociálnej a bytovej dňa 5.3.2013

Počet strán

Podpis

Dôvodová správa
Spravbytherm s.r.o. oznámil MsÚ v Kežmarku uvoľnenie bytu č. 21 na ulici Gen.
Štefánika 1049/14 v Kežmarku. Jedná sa o 1-izbový byt s príslušenstvom, na II. poschodí, II.
kategórie.

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 5.3.2013 : Komisia po prerokovaní odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 21 na ulici Gen. Štefánika 1049/14,
v Kežmarku na dobu jedného roka pre Veroniku Ničpanovú a jej tri nezaopatrené deti, trvale
bytom Lanškrounská 1608/16, z dôvodu, že žiadateľka žije dlhodobo v podnájmoch s ďalšími
príbuznými a je potrebné vyriešiť jej bytovú situáciu aj vzhľadom k maloltým deťom.
Žiadateľka je zamestnaná.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku
Veronike Ničpanovej, trvale bytom Lanškrounská 1608/16, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o osamelú matku s tromi nezaopatrenými deťmi, ktorá
žije dlhodobo v podnájmoch s ďalšími príbuznými a je potrebné vyriešiť jej bytovú situáciu aj
vzhľadom k maloletým deťom
a schvaľuje
nájom bytu č. 21, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Veronike Ničpanovej, trvale bytom
Lanškrounská 1608/16, Kežmarok, na dobu jedného roka.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupite stva
v Kežmarku
Predkladá

Majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie d a

21.03.2013

K bodu programu
Názov materiálu

Návrh na zriadenie vecného bremena
- Podtatranská vodárenská spolo nos , a.s., Hrani ná 17,
Poprad
– František Fedák, Mlyn eky 12

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie

Predkladá

Ing. Agáta Perignáthová

Materiál prerokovaný

V komisii financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva: 04.03.2013
V komisii výstavby a ŽP: 6.3.2013

Po et strán
Podpis

MESTO KEŽMAROK
_____________________________________________________________________________________

Dôvodová správa
Spolo nos GEOPLAN s.r.o., ktorá na základe zmluvy o dielo zastupuje Podtatanskú
vodárenskú spolo nos , a.s. ako investora stavby Odkanalizovanie obcí Vrbov a Vlková,
líniová tavba, kat. územie Vlková, Vrbov, Kežmarok predložila d a 11.12.2012 a 27.02.2013
žiados o podpísanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti s
touto stavbou. Stavba je verejnoprospešnou líniovou stavbou regionálneho významu
a prispeje k zlepšeniu životnej úrovne obyvate ov dotknutých obcí. Investorom stavby je
Podtatranská vodárenská spolo nos , a.s.
Ú elom stavby je vybudovanie splaškovej kanalizácie, ktorá privedie splaškové vody
z obcí Vrbov a Vlková do kanaliza ného systému mesta Kežmarok. Stavba nemá negatívny
vplyv na životné prostredie, slúži k ochrane povrchových a podzemných vôd..
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva zo d a
06.03.2013: Komisia súhlasí so zriadením vecného bremena na uvedených pozemkoch.
Stanovisko odd. územného plánovania , ŽP a SP: Totožné so stanoviskom.
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva zo d a
4.3.2013: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporú a MsZ
schváli zriadenie vecného bremena na pozemkoch v súvislosti so stavbou „Odkanalizovanie
obcí Vrbov a Vlková, líniová stavba, kat. územie Vlková, Vrbov a Kežmarok“ pre
Podtatranskú vodárenskú spolo nos Poprad. Vecné bremeno sa zria uje bezodplatne.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupite stvo Kežmarok
schva uje
bezodplatné zriadenie vecného bremena na asti parciel KN C 3161, KN C 1311/1, KN
C 1310, KN C 1309/1, KN E 884/9, KN E 5218, KN E 5219/1, KN E 5221, KN E 5279,
KN E 5280, KN E 6624/1, KN E 6774/1, KN E 883/2 v prospech vlastníka stavby
„Odkanalizovanie obcí Vrbov a Vlková, líniová stavba, kat. územie Vlková, Vrbov,
Kežmarok“ - Podtatranská vodárenská spolo nos , a.s., Hrani ná 662/17, 058 01
Poprad, I O 36485250, s povinnos ou povinného Mesta Kežmarok:
a) strpie uloženie kanaliza ného potrubia pre stavbu „ Odkanalizovanie obcí
Vrbov a Vlková, líniová stavba, kat, územie Vlková, Vrbov a Kežmarok“,
b) strpie vjazd a vstup, prejazd a prechod cez predmetné nehnute nosti pri
umiest ovaní, prevádzke, údržbe a opravách inžinierskych sietí, rešpektova
pásmo ich ochrany v zmysle § 19 ods 2 zákona .442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

21.marec 2013

K bodu programu

24

Názov materiálu

Návrh na zvýšenie nájomného

- návrh na zvýšenie nájomného za prenájom časti
nebytových priestorov v Nemocnici Dr.V.Alexandra,
Huncovská č.42, Kežmarok, n.o. pre spoločnosť Dialcorp
s.r.o.Kežmarok,Huncovská 42, Kežmarok, IČO: 62061127

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá

Materiál prerokovaný
Počet strán
Podpis

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

Dôvodová správa :
MsZ v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 06.04.2006 prijalo uznesenie
č.108/2006 v ktorom schvaľuje
prenájom
nebytových priestorov
časti objektu
nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., Huncovská 42, v Kežmarku (na
prízemí a I. poschodí) za účelom zriadenia dialyzačného pracoviska v rozsahu podľa
projektu, stavebných úprav spracovaného firmou DOMINO PROJEKT Ing. Juraj Šuty, na
obdobie desať rokov, za cenu
podľa VZN mesta, pre firmu DIALCORP, s.r.o.,
Huncovská č.42, Kežmarok. Doterajšie nájomné je 33.19 €/m2/rok. Mesto Kežmarok
prenajíma spoločnosti DIALCORP s.r.o. nebytové priestory o výmere 383 m2.
Po rokovaní primátora mesta Kežmarok Ing. Igora Šajtlavu s Karlom Knopom
vedúcim Organizačnej zložky Kežmarok, Mesto Kežmarok navrhuje navýšenie nájomného
za prenajaté nebytové priestory.
Na základe tejto skutočnosti je potrebné uvedené uznesenie č.108/2006
zo dňa 06.04.2006 zmeniť.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
s ch v a ľ u j e
nájomné za prenájom nebytových priestorov časti objektu nemocnice Dr. Vojtecha
Alexandra Kežmarku n. o., Huncovská 42, v Kežmarku, (na prízemí a I. poschodí)
na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.44/2006/OM, pre spoločnosť
Dialcorp s.r.o. Kežmarok, Huncovská 42, Kežmarok, IČO: 62061127 vo výške 50
€/m2/rok.
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Materiál na zasadnutie
Mestského zastupite stva v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie d a

21.3.2013

K bodu programu

25

Názov materiálu

Návrh na výpoži ku asti pozemku KN-C 3296/6
- Tomáš Žemba, Horská 35 Svit

Materiál obsahuje:
- dôvodová správu
- snímok z mapy
- zastavovacia štúdia
Predkladá

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

Materiál prerokovaný

Komisia výstavby, ŽP, dopravy a VP

Po et strán
Podpis

6.6.2012
6.3.2013

MES TO
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Dôvodová správa:
Tomáš Žemba, Horská 550/35 Svit požiadal d a 15.8.2012 a 6.12.2012 (žiados doplnená
4.3.2013) o odpredaj asti pozemku KN-C 3296/6, k.ú. Kežmarok na rozšírenie budúcej miestnej
komunikácie pre pripravovanú IBV Kamenná ba a – Slne né údolie. Žiados bola predložená
komisii výstavby, ŽP a verejných prác, ktorá odpredaj pozemku neodporú a. Komisii odporú a
pozemok po as výstavby miestnej komunikácie da do výpoži ky s podmienkou odovzdania
pozemku a komunikácie po zrealizovaní bezodplatne do majetku mesta. Mestský úrad Kežmarok
s uvedeným stanoviskom oboznámil žiadate a. Tomáš Žemba svoju žiados doplnil d a
4.3.2013 vyjadrením k stanovisku komisie. Vo vyjadrení uviedol, že súhlasí s bezplatným
odovzdaním stavby miestnej komunikácie a verejného osvetlenia v pripravovanej IBV Kamenná
ba a – Slne né údolie po zrealizovaní uvedených stavieb.
Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a verejných služieb 6.6.2012: Komisii odporú a
pozemok po as výstavby miestnej komunikácie da do výpoži ky žiadate ovi s podmienkou
odovzdania pozemku a komunikácie po zrealizovaní bezodplatne do majetku a správy mesta
Kežmarok.
Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a verejných služieb 6.3.2013: Komisia súhlasí
s prevzatím komunikácie a verejného osvetlenia v pripravovanej IBV Kamenná ba a – Slne né
údolie do majetku a správy mesta Kežmarok.
Stanovisko oddelenia ÚP, ŽP a SP: Totožné so stanoviskom komisie.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupite stvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm.c) zákona .138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že výpoži ka asti pozemku parc. . KN-C 3296/6, pre Tomáša
Žembu, Horská 550/35, Svit je prípadom hodným osobitného zrete a, z dôvodu, že ide o
pozemok, na ktorom žiadate zrealizuje výstavbu miestnej komunikácie v rámci stavby
IBV Kamenná ba a – Slne né údolie a ktorú po ukon ení výstavby bezplatne prevedie do
vlastníctva mesta Kežmarok
s ch v a u j e
výpoži ku asti pozemku parc. . KN-C 3296/6, k.ú. Kežmarok o výmere 1000 m2 pre ú ely
výstavby miestnej komunikácie v rámci stavby IBV Kamenná ba a – Slne né údolie pre
Tomáša Žembu, Horská 550/35, Svit, do 31.12.2015, s podmienkou, že túto miestnu
komunikáciu bezplatne prevedie po ukon ení jej výstavby, najneskôr však do 31.12.2015,
do vlastníctva mesta Kežmarok.
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