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Vyhodnotenie
stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku k 9.5.2013
Z roku 2009 zostali na plnenie v roku 2013 3 uznesenia.
Stav k 9.5.2013 :
- v priebežnom plnení sú evidované 2 uznesenia :
uznesenia č. : 23, 174.
Z roku 2010 zostalo na plnenie v roku 2013 5 uznesení.
Stav k 9.5.2013 :
- 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 9.5.2013 :
- 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 9.5.2013 :
- v priebežnom plnení je evidovaných 10 uznesení :
uznesenia č. : 10, 95, 140, 158, 162, 209, 237, 254, 257, 261.
V roku 2013, k 9.5.2013, bolo Mestským zastupiteľstvom prijatých 58 uznesení.
Stav k 9.5.2013 :
- v priebežnom plnení je evidovaných 16 uznesení :
uznesenia č. : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 26, 39, 40, 41, 42, 53, 54, 57.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu
plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 9.5.2013, za
kontrolované obdobie roka 2013 a predchádzajúce obdobia.

Kežmarok 30.4.2013
Ing. Gnojčáková Ľudmila
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INFORMÁCIA
o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnými finančnými kontrolami v roku 2012 a o výsledku následnej
finančnej kontroly, 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 o výsledkov
splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnými finan čnými
kontrolami v roku 2012 a informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly,
vykonaných v priebehu I. polroka 2013.
A)
Kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnými
finančnými kontrolami v roku 2012, s cieľom preverenia splnenia povinnosti
kontrolovaných subjektov 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, vykonané v priebehu mesiaca apríl 2013, sa týkali opatrení
prijatých v súlade so správou o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2011
a zápisnicou č. 6/2012, správou č. 6/2011 a zápisnicou č. 7/2012 a správou č.
1/2012.
Konštatujem, že opatrenia prijaté v náväznosti na zápisnicu o prerokovaní správy
o výsledku následnej finančnej kontroly :
č. 6/2012 - 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 Nižná
Brána 8, Kežmarok, ako opakovane riešené opatrenia, týkajúce sa výberu
dodávateľa na realizáciu dodávky mäsa a mäsových výrobkov boli, v posunutom
termíne plnenia splnené a sú účinné pre rok 2013 – zápisnica č. 1/2013.
Výber dodávateľov na zabezpečenie dodávky mäsa a mäsových výrobkov
prebiehal zadávaním zákaziek s nízkou hodnotou, na základe jednotlivo
vymedzených komodít, v súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V rámci kontrolovanej skupiny „mäso a mäsové výrobky“ boli stanovené komodity
na samostatnú dodávku a zabezpečenie hovädzieho mäsa, na samostatnú dodávku
bravčového mäsa a na samostatnú dodávku mäsových výrobkov.

Výber dodávateľov bol realizovaný cez prieskum trhu, s posudzovaním
doručených ponúk od oslovených dodávateľov za príslušnú komoditu,
s prihliadnutím, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli
primerané kvalite a cene obstarávaného tovaru.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že obdobným postupom, realizáciou zákaziek
s nízkou cenou, bol zabezpečený aj nový výber dodávateľov na všetky nakupované
komodity ZŠ, pre rok 2013. Išlo o ďalšie nakupované komodity – mlieko, mliečne
výrobky, zelenina, ovocie, trvanlivé potraviny - cereálie, nápoje, sirupy, ostatné
trvanlivé potraviny, ryby, hydina, mrazené výrobky - polotovary, vajcia, pekárenské
výrobky - chlieb, sendvič.
č. 7/2012 - 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 Dr.
Daniela Fischera 2 Kežmarok, ako opakovane riešené opatrenia, týkajúce sa výberu
dodávateľa na realizáciu dodávky mäsa a mäsových výrobkov boli, v posunutom
termíne plnenia zabezpečené a splnené len čiastočne – zápisnica č. 2/2013.
Kontrolou bolo zistené, že výber dodávateľov na zabezpečenie dodávky mäsa
a mäsových výrobkov prebiehal len na samostatnú dodávku a zabezpečenie
hovädzieho mäsa – hovädzie zadné a na samostatnú dodávku mäsových výrobkov,
zadávaním zákaziek s nízkou hodnotou, cez prieskum trhu, s posudzovaním
doručených ponúk od oslovených vybraných dodávateľov za príslušnú komoditu.
Ďalej bolo zistené, že aj napriek skutočnostiam vedúcim k zrušeniu výberu
dodávateľa v roku 2012 za komoditu mäso a mäsové výrobky, realizovanú
prostredníctvom elektronickej aukcie, pre nesplnenie osobného postavenia
uchádzača, bol vedúcou Jedálne základnej školy, v rámci prieskumu trhu, ako jeden
z dodávateľov, opätovne oslovený a vybraný ten istý dodávateľ, pre účasť ktorého
bola zrušená súťaž a u ktorého boli a aj v súčasnosti sú evidované dlhy – daňové
nedoplatky a exekučné výkony rozhodnutia voči mestu Kežmarok.
Ďalší oslovení dodávatelia neboli z regiónu - okresu Kežmarok (Bardejov, Svit).
V rámci kontrolovanej skupiny „mäso a mäsové výrobky“, ku dňu kontroly, nebol
zabezpečený výber dodávateľa na komoditu „bravčové mäso, ktorého ročné objemy
vyžadovali realizáciu podprahovej zákazky verejného obstarávania.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že obdobným postupom, realizáciou zákaziek
s nízkou cenou, bol zabezpečený aj nový výber dodávateľov na všetky ďalšie
nakupované komodity ZŠ, pre rok 2013. Išlo o nakupované komodity – cereálie,
sterilizované potraviny, trvanlivé potraviny, hydina, mlieko, mliečne výrobky, mliečny
rez Pingui, zelenina, ovocie, ryby, mrazená zelenina, pekárenské výrobky, vajcia,
mrazené múčne polotovary.
Na základe uvádzaných skutočností bola kontrolovanému subjektu opätovne
uložená povinnosť zabezpečiť priebeh verejného obstarávania plne v súlade s §99
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

č. 1/2012 - na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou
zostavenia účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o.
Kežmarok, týkajúce sa preukázateľného zabezpečenia inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, v súlade s ustanoveniami §29 a §30
zákona o účtovníctve, boli splnené – zápisnica č. 3/2013.
Konštatujem, že kontrolovaný subjekt :
- vypracoval inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za
rok 2012 v súlade s príkazom riaditeľa organizácie a ďalšími nevyhnutými pokynmi
s ňou súvisiacimi,
- zabezpečil dodržanie náležitosti inventúrnych súpisov majetku, určených
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov, § 30 ods. 2,
ktorý určuje ich povinný obsah, inventúrne súpisy majetku sú prehľadne spracované,
úplné, preukázne a správne,
- inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti bola vykonaná v súlade s § 29
ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, štyrikrát za účtovné obdobie,
- prírastky majetku resp. úbytky majetku sú položkovite identifikované cez zoznam
prírastkov resp. úbytkov majetku ku dňu inventarizácie a za rok,
- majetok evidovaný v podsúvahovej evidencií je doložený, preukázaný,
- inventarizačné zápisy z čiastkových inventarizačných komisií vykonaných
fyzických inventúr a vykonaných dokladových inventúr boli vypracované a predložené
ku kontrole,
- výsledky inventarizácie za rok 2012 boli prehodnotené a uzavreté v hlavnej
inventarizačnej komisií kontrolovaného subjektu.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu
o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnou finančnou kontrolou :
- č. 5/2011 a zápisnicou č. 6/2012 - zápisnicu č. 1/2013, vykonanou na Základnej
škole Nižná Brána č. 8, Kežmarok,
- č. 6/2011 a zápisnicou č. 7/2012 - zápisnicu č. 2/2013, vykonanou na Základnej
škole Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok,
- č. 1/2012 - zápisnicu č. 3/2013, vykonanou na Technických službách, s.r.o.
Kežmarok, Poľná 1 Kežmarok.

B)
Následná finančná kontrola organizačného, funkčného a platového zatrieďovania
vybranej skupiny zamestnancov – B/2012, vykonaná v priebehu mesiaca apríl 2013,
na Mestskom úrade Hlavné námestie 1, Kežmarok, za kontrolované obdobie roka
2012, bola ukončená záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2013.
S prihliadnutím na rešpektovanie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom zákone a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dodržiavanie Nariadenia vlády č.

578/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a uplatňovanie
NV SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri
výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní, uplatňovanie
Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z., osobitne §§ 182 – 184 – zodpovednosť
zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, na správnosť uplatňovania
schválenej organizačnej štruktúry – organizačného poriadku Mestského úradu
Kežmarok, platného pre rok 2012 a uplatňovanie zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite, zabezpečenia zmlúv, dodatkov, dohôd
a ostatných operácií predbežnou finančnou kontrolou bol predmet kontroly
zameraný na preverenie skutkového stavu podkladových – personálnych
a mzdových materiálov, dokladov zamestnancov, na správnosť posúdenia plnenia
kvalifikačných predpokladov zamestnanca pre výkon práce vo verejnom záujme, na
vzdelanie, uplatňovanie katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri
výkone práce vo verejnom záujme, alebo katalógu pracovných činností s prevahou
fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, na platové triedy a správnosť
zaraďovania zamestnancov do platových tried, na platové stupne a správnosť
zaraďovania zamestnancov do platových stupňov, na správnosť určenia platu
zamestnanca - tarifný plat, zvýšenie tarifného platu zamestnancovi obce, osobný
príplatok, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, osobný plat, určenie
hmotnej zodpovednosti za zverený úsek majetku a pod.
Vybraným kontrolovaným subjektom boli všetci vedúci zamestnanci, ďalší
zamestnanci mestského úradu, u ktorých došlo v priebehu roka 2012 k organizačným
zmenám a novoprijatí zamestnanci v roku 2012. Úplne bolo odkontrolovaných 24
zamestnancov.
Konštatujem, že 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. 3/2013.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej finančnej kontroly organizačného, funkčného a platového
zatrieďovania vybranej skupiny zamestnancov – záznam č. 3/2013, vykonanej
na Mestskom úrade Hlavné námestie 1, Kežmarok, za kontrolované obdobie
roka 2012.

Kežmarok 2.5.2013
Ing. Gnojčáková Ľudmila
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Dôvodová správa
Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Kežmarok
a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2012 boli prerokované hlavnou
inventarizačnou komisiou dňa 8.4. 2013. Výsledky inventarizácie boli spracované v samostatných
tabuľkových prehľadoch okrem Mesta Kežmarok aj za tieto organizácie:
- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok,
- Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok,
- Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok,
- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok,
- Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok,
- Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok,
- Materská škola, Severná 5, Kežmarok,
- Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok,
- Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok,
- Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok,
- Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok,
- Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok,
- Centrum voľného času, Kežmarok,
- Zariadenie pre seniorov, Kežmarok.
V prílohách sú uvedené aj zistené inventarizačné rozdiely a spôsob ich vysporiadania za:
- Mesto Kežmarok,
- Materskú školu, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok,
- Základnú umeleckú školu Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok,
- Zariadenie pre seniorov, Kežmarok.
Stanovisko komisie financií, správy majetku a LH:
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva berie na vedomie
výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vrátane vysporiadania
inventarizačných rozdielov Mesta Kežmarok a jeho nasledovných príspevkových a rozpočtových
organizácií za rok 2012:
- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok,
- Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok,
- Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok,
- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok,
- Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok,
- Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok,
- Materská škola, Severná 5, Kežmarok,
- Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok,
- Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok,
- Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok,
- Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok,
- Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok,
- Centrum voľného času, Kežmarok,
- Zariadenie pre seniorov, Kežmarok.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie výsledky inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vrátane vysporiadania
inventarizačných rozdielov Mesta Kežmarok a jeho nasledovných príspevkových
a rozpočtových organizácií za rok 2012:
- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok,
- Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok,
- Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok,
- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok,
- Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok,
- Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok,
- Materská škola, Severná 5, Kežmarok,
- Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok,
- Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok,
- Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok,
- Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok,
- Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok,
- Centrum voľného času, Kežmarok,
- Zariadenie pre seniorov, Kežmarok.
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29.4. 2013

Počet strán

11

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 rozdelenie časti rezervy v školstve a upresnenie
spôsobu financovania rekonštrukcie budovy voľného času – časť bude vyfinancovaná
z nevyčerpaných finančných prostriedkov na rekonštrukciu z roku 2012 a časť z účelovo viazaných
prostriedkov pre školstvo. Okrem toho je navrhnutý presun nevyčerpaných finančných prostriedkov na
spolufinancovanie rekonštrukcie knižnice. Podrobnejšie informácie o všetkých návrhoch sa
nachádzajú v jednotlivých prílohách.
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. 2/2013 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 prvku programového rozpočtu 9.3.1 Centrum
voľného času vo výške 109 252 eur,
b) zníženie financovania kapitálových výdavkov podprogramu programového rozpočtu
9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo o 52 000 eur,
c) financovanie kapitálových výdavkov projektu programového rozpočtu 11.3.3
Rekonštrukcia domu Hlavné nám. 64 na knižnicu vo výške 29 000 eur.

Návrh na uznesenie:
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok
pre rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 2/2013 podľa predloženého návrhu.
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu
nasledovne:
a) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 9.3.1
Centrum voľného času vo výške 109 252 eur,
b) zníženie
financovania
kapitálových
výdavkov
podprogramu
programového rozpočtu 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo
o 52 000 eur,
c) financovanie kapitálových výdavkov projektu programového rozpočtu
11.3.3 Rekonštrukcia domu Hlavné nám. 64 na knižnicu vo výške 29 000
eur.

R O Z P O Č E T PRE ROK 2013 - v €
Rozpočtové opatrenie č. 2 - 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

Úprava č.2
1 808

Spolu v €
10 198 668

Rozp.org.
573 234

Bežné výdavky
4 850 352

Úprava č.1
252 858

Úprava č.2
1 808

Spolu v €
5 105 018

Rozp. org.
5 212 365

Rozdiel v €
454 519

Kapitálové príjmy
1 704 386

Úprava č.1
28 020

Úprava č.2
0

Spolu v €
1 732 406

Rozp.org.

Kapitálové výdavky
1 919 409

Úprava č.1
301 698

Úprava č.2
138 252

Spolu
2 359 359

Rozp. org.
309 454

Rozdiel v €
-936 407

Finančné príjmy
948 815

Úprava č.1
117 381

Úprava č.2
86 252

Spolu v €
1 152 448

Finančné výdavky
670 560

Úprava č.1
0

Úprava č.2
0

Spolu
670 560

614 557

88 060

13 083 522

554 556

140 060

8 134 937

Spolu
12 380 905

Spolu

Kežmarok, 24. 04. 2013
Spracovali: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena

573 234

7 440 321

Rozdiel v €
481 888

Spolu

Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom
zodpovedným za zostavenie rozpočtu
dňa:
Podpis:
Predbežná kontrola vykonaná vedúcim
ekonomického oddelenia
dňa:
Podpis:

5 521 819

0

Rozpočtové organizácie + ZPS - rozpočtové opatrenie č. 2 pre rok 2013 - v €
- návrh na rokovanie MsZ

Vlastné príjmy RO+ZPS
573 234

Úprava č.1
0

Úprava č.2

Kapitálové príjmy RO+ZPS

Úprava č.1
0

Úprava č.2

0

0

573 234

Spolu v €
573 234

Kežmarok, 24. 04. 2013
Spracovali: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena

573 234

Bežné výdavky RO+ZPS
5 170 591

Úprava č.1
41 774

Úprava č.2
0

Kapitálové výdavky RO+ZPS

343 227

Úprava č.1
18 227

Úprava č.2
-52 000

309 454

5 513 818

60 001

-52 000

5 521 819

Spolu v €
5 212 365

Spolu

Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom
zodpovedným za zostavenie rozpočtu
dňa:
Podpis:
Predbežná kontrola vykonaná vedúcim
ekonomického oddelenia
dňa:
Podpis:

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

Rozpočtové opatrenie č. 2/2013

-

návrh

Bežné príjmy
Názov položky

Kód prog. rozp.

312001
312001

Matričný úrad
Registrácia ovyvateľstva

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

51 635
5 540

1 790
18

53 425
5 558

Spolu

1 808

Bežné výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

4.3

Matričný úrad

4.5

Registrácia obyvateľstva

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

57 135
5 540

1 790
18

58 925
5 558

Spolu

1 808

Kapitálové príjmy
Ekonom. Klas.

Názov položky

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

Spolu

0

Kapitálové výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

9.3.1
11.3.3.

Centrum voľného času
Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia knižnice v KK

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0
727 342

109 252
29 000

109 252
756 342

Spolu

138 252

Príjmy finančných operácií
Ekonom. klas.
454

Názov položky
Rezervný fond

Spolu

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

347 197

86 252

433 449

86 252
Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom
zodpovedným za zostavenie rozpočtu
dňa:
Podpis:

Kežmarok, 24. 04. 2013
Spracovala: Semanová Blažena

Predbežná kontrola vykonaná vedúcim
ekonomického oddelenia
dňa:
Podpis:

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie organizačno-správne
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu na rok 2013
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Úprava rozpočtu je predkladaná na základe oznámenia MV SR o výške finančných
prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík
a úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

Bežné príjmy
Ekonom. klas.

312001
312001

Názov položky

Matričný úrad
Registrácia obyvateľstva
Spolu

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

51 635
5 540

1 790
18
1 808

53 425
5 558

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

57 135
5 540

1 790
18
1 808

58 925
5 558

Bežné výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

4.3
4.5

Matričný úrad
Registrácia obyvateľstva
Spolu

V Kežmarku, dňa 24. 04.2013

Predkladá: Ing. Marta Lacková
vedúca odd. O-S

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie RRaCR
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Ekonomické oddelenie
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu na rok 2013
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Úprava súvisí s realizáciou projektu Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia mestskej knižnice v Kežmarku.
V dôsledku zlého technického stavu objektu počas rekonštrukcie vznikli mimoriadne výdavky.
Na ich zabezpečenie boli v roku 2012 v rozpočte plánované výdavky, ktoré neboli použité a presunuté
do rezervného fondu. Tieto prostriedky je potrebné čerpať v roku 2013.

Kapitálové výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

11.3.3.

Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia knižnice v KK

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

727 342

29 000

756 342

Spolu

V Kežmarku, dňa 24. 04.2013

29 000

Predkladá:

Ing. Bodnárová Gabriela
vedúca odd. RRaCR

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

Ekonomické oddelenie
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu na rok 2013
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Vzhľadom k potrebe presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2012 vznikla potreba zapojenia
rezervného fondu do rozpočtu. V navrhnutom čerpaní rezervného fondu je zapracované použitie rezervného
fondu na financovanie rekonštrukcie budovy Centra voľného času vo výške 57 252 eur (z celkovej sumy
109 252 je priamy presun z roku 2012 suma 57 252, suma 52 000 sa použije z účelovo viazaných prostriedkov pre školstvo). Okrem toho je v navrhnutý presun financovania rekonštrukcie knižnice z vlastných zdrojov
vo výške 29 000 eur.

Príjmy finančných operácií
Ekonom. klas.
454

Názov položky
Rezervný fond

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

347 197

86 252

433 449

Spolu

V Kežmarku, dňa 24. 04. 2013

86 252

Predkladá:

Ing. Miroslav Karpiš
vedúci ekonomického odd.

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

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2013
Odôvodnenie:
Zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti súvisia s rozpustením1/2 rezervy určenej pre OK na rok 2013.
Zmena výšky KP súvisí s financovaním rekonštrukcie budovy CVČ, pôvodne na rekonštrukciu bola vyčlenená
suma 140 000,- €, no celá rekonštrukcia budovy stála 192 000,- €. Časť rekonštrukcie celkovo vo výške
82 748,- € bola realizovaná v roku 2012, zvyšok bude uhradený z FP z rezervného fondu (57 252) a
z FP účelovo viazaných pre školstvo (52 000).

Bežné výdavky rozpočtových organizácií v €:
Kód

Názov položky

položky
9.2.2

ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD

z toho:

ZŠ, Hradné námestie 38
ŠKD, Hradné námestie 38

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

794 323

768

795 091

757 307

0

757 307

34 692

768

35 460

ŠJ, Hradné námestie 38

2 324

0

2 324

1 194 147

2 991

1 197 138

1 039 151

0

1 039 151

44 755

900

45 655

110 241

2 091

112 332

851 423

2 449

853 872

743 234

0

743 234

ŠKD Nižná brána 8

32 656

742

33 398

ŠJ Nižná brána 8

75 533

1 707

77 240

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

2 741
6 326
4 857
7 013
4 196
3 774
3 332
433
361
-39 241
0

116 026
285 043
208 055
301 327
178 114
168 347
143 906
18 635
15 501
39 233
4 320 288

9.2.1

ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD

z toho:

ZŠ, Dr. Fischera 2
ŠKD, Dr. Fischera 2
ŠJ, Dr. Fischera 2

9.2.3

ZŠ Nižná brána 8 s jedálňou a ŠKD

z toho:

ZŠ Nižná brána 8

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 9.10

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
Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

SPOLU

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v €:
Ekon.

Názov položky

klas.

Prvok 9.10

Účelovo viazané prostriedky pre školské zariadenia

SPOLU

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

361 454

-52 000
-52 000

309 454

Kapitálové výdavky v €:
Ekon.

Názov položky

klas.

Prvok 9.3.1

Pôvodný

Požadovaná

Upravený

návrh

úprava /+ -/

návrh

Centrum voľného času

0

SPOLU

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková
V Kežmarku, dňa 24. 04. 2013

Predkladá:

109 252
109 252

109 252

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

MESTO

KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá ( názov oddelenia )

Ekonomické oddelenie

Na rokovanie dňa

9.5. 2013

K bodu programu

7

Názov materiálu

Zmena splatnosti finančných výpomocí poskytnutých
spoločnostiam Spravbytherm s.r.o. a Kežmarok Invest,
s.r.o.

Materiál obsahuje:
1. Dôvodovú správu
2. Návrh na uznesenie
Predkladá ( meno)

Ing. Miroslav Karpiš

Materiál prerokovaný

V komisii financií, správy mestského majetku a LH
29.4. 2013

Počet strán

2

Podpis

MESTO

KEŽMAROK

Dôvodová správa
Dňa 10.12. 2009 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku poskytnutie bezúročnej
finančnej výpomoci spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 107 600 eur, ktorou bola
prefinancovaná časť investičných nákladov rekonštrukcie kotolne Sever I. Táto finančná výpomoc je
splatná 31.12. 2013. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Spravbytherm, s.r.o. vkladá vlastné zdroje do
ďalšej modernizácie tepelného hospodárstva (zrekonštruované boli už ďalšie dve kotolne), navrhujeme
presun splatnosti tejto finančnej výpomoci do roku 31.12. 2017.
Dňa 8.3. 2007 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku poskytnutie bezúročnej finančnej
výpomoci spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. vo výške 1 484 000 Sk (49 259,78 €), ktorou bola
prefinancovaná časť investičných nákladov I. etapy výstavby priemyselnej zóny. Táto finančná
výpomoc je splatná 31.5. 2013. Vzhľadom k finančným možnostiam spoločnosti Kežmarok Invest,
s.r.o. (priemyselná zóna, ktorú spravuje spoločnosť Kežmarok Invest, s.r.o., nie je plne obsadená) však
nebude možné túto finančnú výpomoc splatiť v plnej výške. Vzhľadom k tejto skutočnosti navrhujeme
presun splatnosti časti finančnej výpomoci vo výške 40 000 eur do 31.12. 2017.

Stanovisko komisie financií, správy majetku a LH:
1) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zmenu splatnosti finančnej výpomoci poskytnutej
spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 107 600 eur na základe uznesenia MsZ č. 215/2009
na 31.12. 2017.
2) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť poskytnutie bezúročnej finančnej výpomoci spoločnosti
Kežmarok Invest, s.r.o. vo výške 40 000 € so splatnosťou do 31.12. 2017, za účelom splatenia
finančnej výpomoci poskytnutej spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. na základe uznesenia
MsZ č. 47/2007.

Návrh na uznesenie:
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu splatnosti finančnej
výpomoci poskytnutej spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 107 600 eur na
základe uznesenia MsZ č. 215/2009 na 31.12. 2017.
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje poskytnutie bezúročnej finančnej
výpomoci spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. vo výške 40 000 € so splatnosťou do
31.12. 2017, za účelom splatenia finančnej výpomoci poskytnutej spoločnosti
Kežmarok Invest, s.r.o. na základe uznesenia MsZ č. 47/2007.

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá

Oddelenie územného plánovania, životného prostredia
a stavebného poriadku

Na rokovanie dňa

9.5. 2013

K bodu programu

8

Názov materiálu

„Zmena Územného plánu mesta Kežmarok –
IBV Kežmarok – Pradiareň “
-súhlas na začatie procesu obstarania zmeny

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá

Materiál prerokovaný

Počet strán 1
Podpis

Ing. Eva Kelbelová, vedúca oddelenia

vo vedení , v komisii výstavby

Dôvodová správa :
Územný plán obce Kežmarok bol vypracovaný firmou ARKONA Košice- Ing. arch.
Viktorom Malinovským , schválený bol mestským zastupiteľstvom dňa 26.11.2002 č. uzn . 135/2002 .
Záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 3/2002 z 27.12.2002 .
Dňa 18.4 .2013 obdržalo Mesto Kežmarok žiadosť Construction Development s.r.o. ,
Herlianska 1070/87, Vranov nad Topľou o udelenie súhlasu na začatie procesu obstarania zmeny
Územného plánu obce Kežmarok pre realizáciu stavby „ IBV Kežmarok- Pradiareň “ na pozemkoch
p.č. KN C 6882/1, 6840/2, 6841, 6882/5, 6840/4 k.ú. Kežmarok.
Uvedené pozemky sú v zmysle záväznej časti Územného plánu obce Kežmarok schváleného
uznesením MsZ č. 135/2002 zo dňa 26.11.2002 a zmeny ÚPN obce lokalita Pradiareň schválenej
uznesením č. 106/2011 zo dňa 14.4.2011 určené pre priemysel.
Návrh bol prerokovaný v Komisii výstavby , ŽP, dopravy a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so začatím procesu obstarania zmeny
Územného plánu obce Kežmarok „ IBV Kežmarok- Pradiareň “ na pozemkoch p.č. KN
C 6882/1, 6840/2, 6841, 6882/5, 6840/4 k.ú. Kežmarok, na náklady žiadateľa.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

09.máj 2013

K bodu programu

9

Názov materiálu

Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru:
v objekte Dr. D. Fischera 5 v Kežmarku - Kolis s.r.o.
Štefanikova 874/11, 058 01 Poprad, IČO 45 279 969

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

Materiál prerokovaný
Počet strán
Podpis

Dôvodová správa:

2

Dňa 17.04.2013 požiadala spol. KOLIS s.r.o. Štefanikova 874/11, 058 01 Poprad, IČO
45 279 969 o predĺženie prenájmu nebytového priestoru
v objekte Dr.D.Fischera 5
v Kežmarku, kde prevádzkuje stomatologickú ambulanciu.
Predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte Dr. Daniela Fischera 5
Kežmarok, pre spoločnosť KOLIS s.r.o. Štefánikova 874/11 058 Poprad, IČO 45 279 969,
navrhujeme posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu že ide o nájomcu,
ktorý v predmetnom nebytovom priestore prevádzkuje stomatologickú ambulanciu (niekdajší
obvod MUDr. Kochana).
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie prenájmu nebytového priestoru
v objekte
Dr.D.Fischera 5 v Kežmarku, pre spoločnosť KOLIS s.r.o. Štefanikova 874/11, 058 01
Poprad, IČO 45 279 969, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide
o dlhodobého nájomcu, ktorý v predmetnom nebytovom priestore prevádzkuje
stomatologickú ambulanciu.
s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte Dr.D.Fischera 5 v Kežmarku, pre
spoločnosť KOLIS s.r.o. Štefanikova 874/11, 058 01 Poprad, IČO 45 279 969, na dobu
neurčitú, za cenu 1124.45 eur/rok.
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Dôvodová správa:
Dňa 17.04.2013 požiadal František Tomala, Továrenská 626/6, 059 01 Spišská Belá,
IČO 43 244 246 o prenájom časti pozemku p.č. KN-C 3142, k.ú. Kežmarok, pod dreveným
predajným stánkom na Hviezdoslavovej ul. v Kežmarku. Stánok s predajom mäsa a údenín
bol pôvodne vlastníctvom Dariny Neupauerovej a tá ho odpredala žiadateľovi.
Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 3142 - miestnej komunikácie, k. ú. Kežmarok
o výmere 16 m2, pod predajným stánkom, so sortimentom mäso-údeniny, bez predaja
alkoholických nápojov, navrhujeme posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre
Františka Tomalu, 059 01 Spišská Belá, Továrenská 626/6, IČO 43244246, z dôvodu, že ide
o pozemok nachádzajúci sa pod predajným stánkom, ktorého je žiadateľ vlastníkom.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 3142, zast.pl. a
nadvorie – miestna komunikácia, k. ú. Kežmarok o výmere 16 m2, pre Františka
Tomalu, Továrenská 626/6, 059 01 Spišská Belá, IČO 43 244 246, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o pozemok nachádzajúci sa pod
stavbou
predajného stánku, ktorého je žiadateľ vlastníkom.
s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 3142, zast.pl. a nadvorie, k. ú. Kežmarok
o výmere 16 m2, pre Františka Tomalu, Továrenská 626/6, 059 01 Spišská Belá, IČO 43
244 246 na dobu neurčitú, za cenu 408 eur/rok.
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Dôvodová správa:
Spoločnosť TREI Real Estate SK Three s.r.o. so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
požiadala dňa 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
investičným zámerom Vendo Park – obchodné centrum Kežmarok Uvedené pozemky majú
slúžiť 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
čiastočne. V zmysle záväznej časti platnej územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu
mesta Kežmarok a Urbanistickej štúdie občianskej vybavenosti a bytových domov JUH
Kežmarok je dotknuté územie určené pre dostavbu občianskej vybavenosti vytvárajúcu
námestie so sprievodnými plochami zelene a doplňujúcimi plochami pre rekreačný šport.
Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a VS zo dňa 4.9.2012:
Komisia na základe vykonanej prezentácie návrhu zo strany žiadateľa odporúča mestu
Kežmarok vstúpiť do rokovania so žiadateľom vo veci dostavby občianskej vybavenosti
sídliska Juh. Pri spracovaní stanoviska k predloženému návrhu požaduje zakomponovať
požiadavku rešpektovania riešenia zásobovania obchodov a služieb z komunikácie slúžiacej
pre zásobovanie TESCA. Vzhľadom na nevyužité parkovacie kapacity pri TESCU a
Kauflande žiada znížiť parkovacie miesta na minimum v prospech plôch verejnej zelene.
Plochy verejnej zelene s ohľadom na centrálnu polohu lokality riešiť parkovou úpravou s
doplnením prvkov drobnej architektúry. Súčasne odporúča mestu Kežmarok vstúpiť s
investorom do rokovania vo veci možnosti finančného príspevku na riešenie dopravnej
situácie na sídlisku JUH, prípadne dobudovania športových zariadení.
Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a VS zo dňa :6.3.2013
Komisia odporúča odpredaj pozemkov. Komisia žiada zrušiť navrhovaný výjazd na hlavnú
komunikáciu a žiada využiť jestvujúci vjazd od Tesca a ak je potrebné aj rozšíriť 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 odporúča Mestskému zastupiteľstvu Kežmarok
schváliť odpredaj časti 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 spoločnosti TREI Real Estate SK Three s.r.o. so sídlom Vysoká 2/B, 811
06 Bratislava za cenu 90,- eur/m2.
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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
a) rozhoduje
že odpredaj časti pozemkov KN-E 1090 o výmere 452 m2 , KN-E 1091 o výmere 488 m2
KN-E 1093 o výmere 16 m2 spoločnosti TREI Real Estate SK Three s.r.o. so
sídlomVysoká 2/B, 811 06 Bratislava je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu
zámeru spoločnosti realizovať na uvedených pozemkoch stavbu Vendo park – obchodné
centrum Kežmarok
b) s ch v a ľ u j e
odpredaj časti pozemkov a to : z parcely KN-E 1090 diel „9“ o výmere 353 m2
pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 668/75 , druh pozemku orná pôda o
výmere 738 m2, diel „29“ o výmere 81 m2 pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C
670/100, druh pozemku ostatná plocha o výmere 170 m2, diel „36“o výmere 18 m2
pričleneného 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 pričleneného do
novovytvorenej parcely KN-C 668/75 , druh pozemku orná pôda o výmere 738 m2, diel
„30“ o výmere 89 m2 pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 670/100, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 170 m2, diel „37“o výmere 14 m2 pričleneného 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 pričleneného do novovytvorenej parcely
KN-C 3126/7 druh pozemku ostatná plocha o výmere 16 m2 , podľa geometrického
plánu č.32/2012 – k.ú. Kežmarok vypracovaného Ing. Antonom Olekšákom ,
GEOMERA, Spišská Belá , úradne overeného Katastrálnym úradom, správou katastra
v Kežmarku dňa 31.10.2012, spoločnosti TREI Real Estate SK Three s.r.o. so sídlom
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO 46507990 za cenu 90,- eur/m2 .
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Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej
súťaže na odpredaj bytu č.33 a spoluvlastníckeho podielu
na spoločných častiach a zariadeniach domu na ul.
M.Lányiho č.17 a spoluvlastníckeho podielu na
pozemku KN-C 1538, Kežmarok
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Dôvodová správa
Mesto Kežmarok na základe uznesenia mestského zastupiteľstva vyhlásilo obchodnú
verejnú súťaž na uvoľnený byt č.33 na ul. Martina Lányiho č. 17 v Kežmarku. V obchodnej
verejnej súťaži zatiaľ nebol doručený ani jeden súťažný návrh. Mestský úrad Kežmarok
z uvedeného dôvodu dáva návrh na schválenie zmeny súťažných podmienok obchodnej
verejnej súťaže na odpredaj vlastníctva bytu č. 33, vrátane spoluvlastnícke podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu čs.1365 a spoluvlastníckeho podielu na
pozemku KNC 1538. na ul. Martina Lányiho č.17 v Kežmarku s tým, že obchodná verejná
súťaž bude vyhlásená opätovne. Predmetom zmeny je úprava: kúpnej ceny, a zábezpeky.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
zrušuje
uznesenie č. 142/2012 zo dňa 28.06.2012 (podmienky obchodnej verejne súťaže na byt
č.33, M.Lányiho 17, Kežmarok).

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytu vo vlastníctve mesta
Kežmarok a to bytu č.33 s príslušenstvom na ul. Martina Lányiho 1365/17, Kežmarok,
vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku KN-C 1538, k.ú. Kežmarok vo výške
3560/217086, podľa predloženého návrhu.
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MESTO Kežmarok
Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok
(ďalej len vyhlasovateľ)
vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb., v platnom znení,
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 až § 288
Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľnosti - bytu č. 33, vrátane spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu čs.1365 na ul. Martina
Lányiho č.17 a spoluvlastnícky podiel na pozemku KN-C 1538, v Kežmarku.
Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Kežmarok
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta
Sídlo:
Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok
IČO:
00326283
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.,
číslo účtu :
6608185127/1111
Predmet predaja na základe súťaže:
1.Jednoizbový byt č.33 na prízemí s príslušenstvom na ul. Martina Lányiho č.17, v bytovom
dome súpisné číslo 1538, postavenom na pozemku KN-C 1538, k.ú. Kežmarok.
2.Spoluvlastnícky podiel vo výške 3560/217086 na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku KN-C 1538, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, zapísané na Katastrálnom úrade Prešov, Správe katastra
Kežmarok v liste vlastníctva č.2339. Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa
súťaže.
Podmienkou zaradenia do súťaže je návrh na kúpu nehnuteľnosti (bytu vrátane
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu
a pozemku v celosti.
Minimálna kúpna cena: 20 425 eur
Slovom: Dvadsaťtisícštyristodvadsaťpäť eur.
Minimálna kúpna cena je stanovená s prihliadnutím na znalecký posudok č. 46/2012,
vypracovaný znalcom Ing. Radomírom Bičárom vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty
nehnuteľností ( byt č. 33 vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu súp.č. 1365) a spoluvlastnícky podiel k pozemku,
zapísaných na LV č.2339, nachádzajúcich sa v obci Kežmarok, katastrálne územie Kežmarok,
pre účel prevodu nehnuteľností podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších
predpisov, znížená o 5% .
Zábezpeka:
Sumu 2 000eur (slovom: dvetisíc eur) uloží navrhovateľ ako zábezpeku na účet vyhlasovateľa
v UniCredit Bank, č.ú. 6608185127/1111, variabilný symbol 136533 najneskôr do konca
lehoty na podanie návrhov.
Nevybraným navrhovateľom bude zábezpeka vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho
návrhu, najneskôr do 30-ich dní od doručenia písomného oznámenia výsledkov súťaže.
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Víťazovi súťaže bude zaplatená súťažná zábezpeka započítaná do kúpnej
ceny. Nesplatenú časť kúpnej ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a
zloženou zábezpekou) uhradí kupujúci podľa vlastného súťažného návrhu, najneskôr však do
30 dní od podpísania kúpnej zmluvy.
Počas obdobia od vloženia zábezpeky do lehoty na jej vrátenie, resp. do doby použitia na
úhradu kúpnej ceny nie je nárok na úrok (suma zložená na zábezpeku je bezúročná).
Podmienky súťaže:
1. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti:
- u fyzickej osoby meno a priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej
osoby, telefonický kontakt
- u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej
(oprávnených) konať jej menom, originál, alebo overenú fotokópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra, prípadne iného registra, nie staršieho ako tri mesiace, telefonický
kontakt, čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas
súťaže nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol proti
nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
- doklad o zaplatení súťažnej zábezpeky vo výške 2 000eur na účet vyhlasovateľa,
- špecifikáciu nehnuteľností – predmet kúpy
- číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny nehnuteľností (cenu uviesť ako
výslednú sumu za všetky nehnuteľnosti, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna kúpna cena,
- spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, najneskôr však do 30 dní od podpísania
kúpnej zmluvy
- označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena,
- označenie bankového spojenia, na ktorý bude vrátená zábezpeka v prípade, že návrh
uchádzača nebude úspešný
- čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho
organizáciám a zariadeniam,
- čestné vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s podstatnými
náležitosťami zmluvy a nasledovnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) v kúpnej zmluve bude zapracovaný spôsob a lehota zaplatenia kúpnej ceny, záväzok
kupujúceho zaplatiť úrok z omeškania pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny
vo výške stanovenej Nariadením vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podmienka, že návrh na
vklad podá predávajúci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a správneho poplatku za návrh
na vklad vlastníckeho práva,
b) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje
právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej
ceny v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny, ktorý si navrhne kupujúci a ak
predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) zistí, že kupujúci (navrhovateľ) uviedol nepravdivé údaje
v návrhu do súťaže alebo v jeho prílohách
2. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady,
ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, musia
byť úradne preložené do slovenského jazyka.
3. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním

MESTO KEŽMAROK
_____________________________________________________________________________________

stanovenej lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom,
musí byť písomne doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov.
4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po
termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Predložené návrhy
nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.
5. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je viazaný
návrhom až do 30 dní po schválení výsledku súťaže Mestským zastupiteľstvom mesta
Kežmarok.
6.Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia
kúpnej zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže Mestským
zastupiteľstvom mesta Kežmarok. V prípade, že do desiatich kalendárnych dní od vyzvania na
uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca
nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
7. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
8. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy sa bude vyhlasovateľ riadiť podmienkami súťaže a
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností bude podaný po zaplatení celkovej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
9. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky
súťaže.
Termín a miesto predkladania návrhov:
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v
zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
- presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa
- heslo „Obchodná verejná súťaž – byt č.33, M. Lányiho, Kežmarok
- označenie „Neotvárať“
- adresa príjemcu:
Mestský úrad Kežmarok
Hlavné námestie č.1
060 01 Kežmarok
Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do ........ do ........
hod.
Vyhodnotenie návrhov:
a) Miesto určené pre podávanie súťažných návrhov označí došlé návrhy podacím číslom,
dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
b) Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná
najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení
súťažných návrhov je vylúčená.
c) Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov
a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie
súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok
súťaže, nebude do súťaže zaradený.
d) O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a
sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny,
spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie návrhov a
podpíšu protokol.
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Zo súťaže sa vylučujú :
- súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,
- súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže
bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, proti navrhovateľovi
bol pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
- návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek finančné záväzky po lehote splatnosti a iné
záväzky po uplynutí lehoty na plnenie voči vyhlasovateľovi súťaže alebo jeho organizáciám a
zariadeniam,
- návrhy navrhovateľov, v ktorých vyhlasovateľ súťaže zistí, že navrhovateľ uviedol
nepravdivé údaje v návrhu do súťaže alebo v jeho prílohách.

Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov:
Kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky, je
- najvyššia cenová ponuka
Komisia pre vyhodnotenie súťaže môže spôsob vyhodnotenia prispôsobiť a upraviť pred
otváraním obálok so súťažnými návrhmi. Spôsob hodnotenia musí byt uvedený v zápisnici z
vyhodnotenia súťažných návrhov.
Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotí súťažné návrhy podľa uvedeného kritéria a určí
poradie navrhovateľov.
Termín a spôsob vyhlásenia výsledkov súťaže:
Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom
odovzdaným pošte na doručenie najneskôr dňa ............
Obhliadka nehnuteľností:
Obhliadku nehnuteľností je možné dohodnúť na tel. č.. 4660121 alebo 0905903016.
Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
b) meniť uverejnené podmienky súťaže,
c) zrušiť súťaž,
d) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľov na
doplnenie a vykonanie opravy,
e) vyzvať navrhovateľov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia
výhodnejšej ponuky (užšia súťaž),
f) predlžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

Kežmarok dňa ..............

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta
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Na rokovanie dňa
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Názov materiálu

Návrh na predĺženie nájmu bytov - Gen. Štefánika 1049/14
- Košická 2466/5,7,9

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 9.4.2013

Počet strán

Podpis

Dôvodová správa
Dňa 30.6.2013 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom bytov na ulici Gen.
Štefánika 1049/14 a Košická 2466/5, 7, 9 v Kežmarku. Podľa zákona č. 443/2010 §12, čl. 3
má nájomca právo na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní
podmienok uvedených v nájomnej zmluve a zákona č. 443/2010, § 12, čl. 3. Z uvedeného
dôvodu predkladá Mestský úrad Kežmarok návrh na schválenie nájmu bytu nasledujúcim
nájomcom :
Meno a priezvisko:

č. bytu: Nedoplatok:

Gen. Štefánika 1049/14
Ján Brija

18

0

2
3
4

0
0
0

Košická 2466/5, 7, 9
Anna Kačmaráková
Ing. Marek Kuffa
Monika Pixová
Jozef Vido
5
Ing. Andrea Kurtiniaková
Ľubomír Radič
Vladimír Tomaškovič 9
Michal Koršňák
Lucia Sebešová
Mária Groholová
Ondrej Grohola
Martina Kopkášová
Stanislav Grohola
Tomáš Kovalčík
Mgr. Daniel Žiška
Peter Budzák
19
Martin Korec
20
Milan Javorský
Rastislav Spusta
Renáta Schnágerová 23
JUDr. Martina Strižovská
Marcel Maňák
25
František Sebeš
Lucia Reľovská

0
6
7

0
0
0

11
12
13
14
15
16
17
18

0
- 450 €
0
- 166 €
0
- 2 509,28 €
0
0
0
0

21
22

0
0
0

24

0
0

26
27

- 2 612,48 €
- 931,34 €

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 9.4.2013: Komisia po prerokovaní odporúča
schváliť predĺženie nájmu bytu nájomcovi na ulici Gen. Štefánika 1049/14 o jeden rok
a nájomcom na ulici Košická 2466/5,7,9.
Nájomcom, ktorí majú dlh na nájomnom komisia súhlasí s predĺžením nájmu, ak do
9.5.2013 uhradia nedoplatok na nájomnom.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. 18 na ul. Gen. Štefánika 1049/14
o jeden rok
Jánovi Brijovi s manželkou Editou, 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. 18 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jánovi Brijovi
s manželkou Editou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na jeden rok.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. 2 na ul. Košická 2466/5 o tri roky
Anne Kačmarákovej, trvale bytom Košická 2466/5, 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. 2 na ul. Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Anne Kačmarákovej,
trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok na tri roky.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. 3 na ul. Košická 2466/5 o tri roky
Ing. Marekovi Kuffovi s manželkou Zuzanou, trvale bytom Zochova 1706/53, 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. 3 na ul. Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Bc. Marekovi Kuffovi,
trvale bytom Zochova 1706/53, Kežmarok na tri roky.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. 4 na ul. Košická 2466/5 o tri roky
Monike Pixovej, trvale bytom Košická 2466/5, 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. 4 na ul. Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Monike Pixovej, trvale
bytom Košická 2466/5, Kežmarok na tri roky.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. Košická 2466/5 o tri roky
Jozefovi Vidovi s manželkou Janou, trvale bytom Košická 2466/5, 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. Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Jozefovi Vidovi
s manželkou Janou, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok na tri roky.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. 6 na ul. Košická 2466/5 o tri roky
Ing. Adriane Kurtiniakovej, trvale bytom Košická 2466/5, 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. 6 na ul. Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Ing. Adriane
Kurtinakovej, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok na tri roky.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. Košická 2466/5 o tri roky
Ľubomírovi Radičovi s manželkou Renátou, trvale bytom Košická 2466/5, 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. Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Ľubomírovi Radičovi
s manželkou Renátou, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok na tri roky.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. Košická 2466/5 o tri roky
Vladimírovi Tomaškovičovi s manželkou Martou, trvale bytom Košická 2466/5,
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. Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Vladimírovi
Tomaškovičovi s manželkou Martou, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok na tri
roky.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. 11 na ul. Košická 2466/7 o tri roky
Michalovi Koršňákovi s manželkou Andreou, trvale bytom Košická 2466/7, 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. 11 na ul. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Michalovi Koršňákovi
s manželkou Andreou, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok na tri roky.

a)
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. Košická 2466/7 o tri roky
Lucii Sebešovej s manželom Rudolfom, trvale bytom Košická 2466/7, 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. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Lucii Sebešovej
s manželom Rudolfom, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok na tri roky.

b)
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
neschvaľuje
nájom bytu č. 14 na ul. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Lucii Sebešovej, trvale
bytom Košická 2466/7, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca nedodržiava podmienky
uvedené v nájomnej zmluve.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. 13 na ul. Košická 2466/7 o tri roky
Márii Groholovej, trvale bytom Košická 2466/7, 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. 13 na ul. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Márii Groholovej, trvale
bytom Košická 2466/7, Kežmarok na tri roky.

a)
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. 14 na ul. Košická 2466/7 o tri roky
Ondrejovi Groholovi s manželkou Klaudiou, trvale bytom Košická 2466/7, 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. 14 na ul. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Ondrejovi Groholovi
s manželkou Klaudiou, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok na tri roky.

b)
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
neschvaľuje
nájom bytu č. 14 na ul. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Ondrejovi Groholovi,
trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca nedodržiava podmienky
uvedené v nájomnej zmluve.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. 15 na ul. Košická 2466/7 o tri roky
Martine Kopkášovej s manželom Richardom, trvale bytom Tatranská 1012/42,
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. 15 na ul. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Martine Kopkášovej
s manželom Richardom , trvale bytom Tatranská 1012/42, Kežmarok na tri roky.

a)
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. 16 na ul. Košická 2466/7 o jeden rok
Stanislavovi Groholovi, trvale bytom Košická 2466/7, 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. 16 na ul. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Stanislavovi Groholovi,
trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok na jeden rok.

b)
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
neschvaľuje
nájom bytu č. 16 na ul. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Stanislavovi Groholovi,
trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca nedodržiava podmienky
uvedené v nájomnej zmluve.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. 17 na ul. Košická 2466/7 o tri roky
Tomášovi Kovalčíkovi s manželkou Zuzanou, trvale bytom Košická 2466/7, 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. 17 na ul. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Tomášovi Kovalčíkovi
s manželkou Zuzanou, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok na tri roky.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. 18 na ul. Košická 2466/7 o tri roky
Mgr. Danielovi Žiškovi, trvale bytom Tolstého 4, Poprad, 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. 18 na ul. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Mgr. Danielovi Žiškovi,
trvale bytom Tolstého 4, Poprad na tri roky.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. 19 na ul. Košická 2466/9 o tri roky
Petrovi Budzákovi s manželkou Darinou, trvale bytom Košická 2466/9, 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. 19 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Petrovi Budzákovi
s manželkou Darinou, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok na tri roky.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. 20 na ul. Košická 2466/9 o tri roky
Martinovi Korecovi s manželkou Marcelou, trvale bytom Košická 2466/9, 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. 20 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Martinovi Korecovi
s manželkou Marcelou, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok na tri roky.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. 21 na ul. Košická 2466/9 o tri roky
Milanovi Javorskému, trvale bytom Záhradná 34, Spišský Štvrtok, 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. 21 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Milanovi Javorskému,
trvale bytom Záhradná 34, Spišský Štvrtok na tri roky.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. 22 na ul. Košická 2466/9 o tri roky
Rastislavovi Spustovi s manželkou Alenou, trvale bytom Košická 2466/9, 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. 22 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Rastislavovi Spustovi s
manželkou Alenou, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok na tri roky.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. 23 na ul. Košická 2466/9 o tri roky
Renáte Schnágerovej s manželom Miroslavom, trvale bytom Gen. Štefánika 1046/26,
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. 23 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Renáte Schnágerovej
s manželom Miroslavom, trvale bytom Gen. Štefánika 1046/26, Kežmarok na tri roky.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. 24 na ul. Košická 2466/9 o tri roky
JUDr. Martine Strižovskej, trvale bytom Nad Medzou 3047/12, Spišská Nová Ves 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. 24 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi JUDr. Martine
Strižovskej, trvale bytom Nad Medzou 3047/12, Spišská Nová Ves na tri roky.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. 25 na ul. Košická 2466/9 o tri roky
Marcelovi Maňakovi s manželkou Ingrid, trvale bytom Pod lesom 1427/5, 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. 25 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Marcelovi Maňakovi
s manželkou Ingrid, trvale bytom Pod lesom 1427/5, Kežmarok na tri roky.

a)
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :

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. 26 na ul. Košická 2466/9 o jeden rok
Františkovi Sebešovi s manželkou Alenou, trvale bytom Gen. Štefánika 980/56,
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. 26 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Františkovi Sebešovi
s manželkou Alenou, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok na jeden rok
b)
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
n e s ch v a ľ u j e
nájom bytu č. 26 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Františkovi Sebešovi
s manželkou Alenou, trvale bytom Gen. Štefánika 980/56, Kežmarok, z dôvodu, že
nájomca nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve.

a)
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
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. Košická 2466/9 o jeden rok
Lucii Reľovskej s manželom Matúšom, trvale bytom Košická 2466/9, 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. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Lucii Reľovskej
s manželom Matúšom, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok na jeden rok

b)
Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
n e s ch v a ľ u j e
nájom bytu č. 27 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Lucii Reľovskej
s manželom Matúšom, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca
nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve.
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Návrh na nájom bytov na ul. Lanškrounská 2501/1, 1A Kežmarok
Dôvodová správa
V súčasnej dobe sa realizuje výstavba nových nájomných bytov v 18 bytovom
obytnom dome na ulici Lanškrounská 1 a 1A, z čoho je 1 byt bezbariérový.
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej : Komisia po prerokovaní odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť nájom bytov na dobu troch rokov týmto žiadateľom :
Marek Zubal s manželkou Ivanou, trvale bytom Bardejovská 1720/1, Kežmarok
Ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu spoločne s rodičmi v byte,
ktorá sa snaží svoju bytovú situáciu riešiť najdlhšie spomedzi všetkých uchádzačov o mestský
nájomný byt.
Miroslav Podolský s manželkou Luciou, trvale bytom Karola Kuzmányho 1578/27,
Kežmarok
Ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva dlhodobo v podnájmoch
a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.
Róbert Maniak s manželkou Marcelou, trvale bytom Starý trh 479/34, Kežmarok
Ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v nevyhovujúcich bytových
pomeroch a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.
Tomáš Šimoňák s manželkou Danielou, trvale bytom Karola Kuzmányho 1587/37,
Kežmarok
Ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá obýva jednu izbu v byte rodičov
žiadateľa a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.
Matúš Baláž s manželkou Luciou, trvale bytom Toporcerova 1311/15, Kežmarok
Ide o žiadateľa s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorý sa dlhodobo snaží vyriešiť
svoju nevyhovujúcu bytovú situáciu.
Lucia Tomasová s manželom Pavlom, trvale bytom Petržalská 1634/15, Kežmarok
Ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, žijúcu v spoločnej domácnosti
s rodičmi a je vhodné riešiť ich bytovú situáciu.
Peter Garstka s manželkou Máriou, trvale bytom Petržalská 1632/5, Kežmarok
Ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorej sa ukončil nájom v bezbariérovom
byte na Košickej 2485/11 a je potrebné vyriešiť ich bytovú situcáiu. Pridelením bytu dôjde
reálne iba k výmene bytu.
Zuzana Kováčová s manželom Pavlom, trvale bytom Petržalská 1642/20, Kežmarok
Ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v nevyhovujúcich
podmienkach spolu s rodičmi a súrodencami v jednej domácnosti a je potrebné vyriešiť ich
bytovú situáciu.
Gabriela Babiarová
s manželom Františkom, trvale bytom Petržalská 1638/6,
Kežmarok
Ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva dlhodobo v podnájmoch a je
potreba vyriešiť ich bytovú situáciu.
Lucia Lopatovská, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok
Ide o rodinu s tromi nezaopatrenými deťmi, ktorá v súčasnosti býva v malometrážnom
nájomnom byte na ulici Gen. Štefánika 14 v Kežmarku. Pridelením bytu dôjde reálne iba
k výmene bytu.

Jaroslava Šimšajová s manželom Martinom, trvale bytom Gen. Štefánika 1192/36,
Kežmarok
Ide o manželov žijúcich v spoločnej domácnosti s rodičmi, pričom jeden z nich je
ťažko zdravotne postihnutý.
Regina Spuchláková, trvale bytom Levočská 1765/3, Kežmarok
Ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva spolu s rodičmi
a ďalšími príbuznými v byte rodičov a je potreba vyriešiť ich bytovú situáciu.
Renáta Malíková, trvale bytom Sloveská Ves 277, prechodný pobyt Gen. Štefánika
1049/14, Kežmarok
Ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá v súčasnosti býva
v malometrážnom nájomnom byte na Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku. Pridelením bytu
dôjde reálne iba k výmene bytu.
Miroslava Piervolová, trvale bytom Bardejovská 1719/5, Kežmarok
Ide o žiadateľku s jedným nezaopatreným dieťaťom, žijúcu v spoločnej domácnosti
s príbuznými a je potrebné riešiť jej bytovú situáciu.
Jana Hozzová, trvale bytom Karola Kuzmányho 1579/ 29, Kežmarok
Ide o osamelú matku s tromi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva striedavo
v podnájmoch, resp. jednej izbe u rodičov a je potreba vyriešiť ich bytovú situáciu .
Ondrej Cehula , trvale bytom Lanškrounská 1605/24, Kežmarok
Ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá v súčasnosti býva v nájomnom
byte na Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku. Pridelením bytu dôjde reálne iba k výmene
bytu.
Jozef Kovalčík, trvale bytom Toporcerova 1311/15, Kežmarok
Ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorý pracuje v Kežmarku v oblasti
záchraného systému a je potrebné riešiť ch bytovú situáciu.
Tibor Rak, trvale bytom Toporcerová 1311/15, Kežmarok
Ide o rozvedeného žiadateľa, ktorý tvorí rodinu so svojou družkou a jej dieťaťom a t.č.
rieši svoju bytovú otázku. Komisia zatiaľ neeviduje žiadateľa, ktorý by spĺňal zákonom
predpísané zdravotné postihnutie do bezbariérového bytu, preto navrhuje byt dočasne obsadiť
uvedeným žiadateľom. Túto možnosť v prípade neexistencie zdravotne postihnutého
žiadateľa stanovuje zákon.
Vzhľadom k tomu, že navrhovaný žiadateľ nespĺňa podmienky pridelenia bezbariérového
bytu podľa VZN 1/2013 a MsÚ neeviduje žiadateľa podľa uvedených podmienok,
s menovaným je možné uzavrieť nájom bytu na dobu jedného roka.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 1 na ul. Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku
Tiborovi Rakovi, trvale bytom Toporcerova 1311/15, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rozvedeného žiadateľa, ktorý tvorí rodinu so
svojou družkou a jej dieťaťom a t.č. rieši svoju bytovú otázku
a

schvaľuje

nájom bytu č. 1, Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Tiborovi Rakovi, trvale bytom
Toporcerova 1311/15, Kežmarok, na dobu jedného roka.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 2 na ul. Lanškrounská 2501/1
v Kežmarku Marekovi Zubalovi s manželkou Ivanou, trvale bytom Bardejovská 1720/1,
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným
nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu spoločne s rodičmi v byte, ktorá sa snaží svoju
bytovú situáciu riešiť najdlhšie spomedzi všetkých uchádzačov o mestský nájomný byt
a

schvaľuje

nájom bytu č. 2, Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Marekovi Zubalovi s manželkou
Ivanou, trvale bytom Bardejovská 1720/1, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 3 na ul. Lanškrounská 2501/1
v Kežmarku Miroslavovi Podolskému s manželkou Luciou, trvale bytom Karola
Kuzmányho 1578/27, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že
ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva dlhodobo v podnájmoch
a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 3, Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Miroslavovi Podolskému s manželkou
Luciou trvale bytom Karola Kuzmányho 1578/27, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 4 na ul. Lanškrounská 2501/1
v Kežmarku Róbertovi Maniakovi s manželkou Marcelou, trvale bytom Starý trh
479/34, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu
s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v nevyhovujúch bytových pomeroch a je
potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 4, Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Róbertobvi Maniakovi s manželkou
Marcelou trvale bytom Starý trh 479/34, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 5 na ul. Lanškrounská 2501/1
v Kežmarku Zuzane Kováčovej s manželom Pavlom, trvale bytom Petržalská 1642/20,
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s dvomi
nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v nevyhovujúch podmienkach spolu s rodičmi
a súrodencami v jednej domácnosti a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 5, Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Zuzane Kováčovej s manželom
Pavlom, trvale bytom Petržalská 164/20, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 6 na ul. Lanškrounská 2501/1
v Kežmarku Tomášovi Šimoňákovi s manželkou Danielou, trvale bytom Karola
Kuzmányho 1587/37, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že
ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá obýva jednu izbu v byte rodičov
žiadateľa a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 6, Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Tomášovi Šimoňákovi s manželkou
Danielou, trvale bytom Karola Kuzmányho 1578/37, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 7 na ul. Lanškrounská 2501/1
v Kežmarku Petrovi Garstkovi s manželkou Máriou, trvale bytom Petržalská 1632/5,
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, ide o rodinu s dvomi
nezaopatrenými deťmi, ktorej sa ukončil nájom v bezbariérovom byte na Košickej
2485/11 a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 7, Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Petrovi Garstkovi s manželkou
Máriou, trvale bytom Petržalská 1632/5, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 8 na ul. Lanškrounská 2501/1
v Kežmarku Ondrejovi Cehulovi, trvale bytom Lanškrounská 1605/24, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa
z dôvodu, že ide o rodinu s jedným
nezaopatreným dieťaťom, ktorá v súčasnosti býva v nájomnom byte na ul. Gen.
Štefánika 1049/14 v Kežmarku
a

schvaľuje

nájom bytu č. 8, Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Ondrejovi Cehulovi, trvale bytom
Lanškrounská 1605/24, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 na ul. Lanškrounská 2501/1
v Kežmarku Jozefovi Kovalčíkovi s manželkou Vladimírou, trvale bytom Vrbov 330 je
prípadom hodným osobitného zreteľa
z dôvodu, že ide o žiadateľa s jedným
nezaopatreným dieťaťom, ktorý pracuje v Kežmarku v oblasti záchranného systému
a je potrebné riešiť ich bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 9, Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Jozefovi Kovalčíkovi s manaželkou
Vladimírou, trvale bytom Vrbov 330, na dobu troch rokov.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 10 na ul. Lanškrounská 2501/1A
v Kežmarku Jaroslave Šimšajovej s manželom Jaroslavom, trvale bytom Gen. Štefánika
1192/36, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide
o manželov žijúcich v spoločnej domácnosti s rodičmi, pričom jeden z nich je ťažko
zdravotne postihnutý
a

schvaľuje

nájom bytu č. 10, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Jaroslave Šimšajovej s manželom
Martinom, trvale bytom Gen. Štefánika 1192/36, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 11 na ul. Lanškrounská 2501/1A
v Kežmarku Matúšovi Balážovi s manželkou Luciou, trvale bytom Toporcerova 1311/15,
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným
nezaopatreným dieťaťom, ktorí sa dlhodobo snažia vyriešiť svoju nevyhovujúcu bytovú
situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 11, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Jaroslave Matúšovi Balážovi
s manželkou Luciou, trvale bytom Toporcerova 1311/15, Kežmarok, na dobu troch
rokov

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 12 na ul. Lanškrounská 2501/1A
v Kežmarku Gabriele Babiarovej s manželom Františkom, trvale bytom Petržalská
1638/6, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu
s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva dlhodobo v podnájmoch a je potreba
vyriešiť ich bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 12, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Gabriele Babiarovej s manželom
Františkom, trvale bytom Petržalská 1638/6, Kežmarok, na dobu troch rokov

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 13 na ul. Lanškrounská 2501/1A
v Kežmarku Lucii Lopatovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s tromi nezaopatrenými
deťmi, ktorá býva v malometrážnom nájomnom byte na ulici Gen. Štefánika 1049/14
v Kežmarku
a

schvaľuje

nájom bytu č. 13, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Lucii Lopatovskej, trvale bytom
Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu troch rokov

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 14 na ul. Lanškrounská 2501/1A
v Kežmarku Regine Spuchlákovej, trvale bytom Levočská 1765/3, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa
z dôvodu, že ide o rodinu s jedným
nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva spolu s rodičmi a ďalšími príbuznými v byte
rodičov a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 14, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Regine Spuchlákovej, trvale bytom
Levočská 1765/3, Kežmarok, na dobu troch rokov

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 15 na ul. Lanškrounská 2501/1A
v Kežmarku Jane Hozzovej, trvale bytom Karola Kuzmányho 1579/29, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s tromi
nezaopatrenými deťmi, ktorá býva striedavo v podnájmoch, resp. jednej izbe u rodičov
a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 15, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Jane Hozzovej, trvale bytom
Karola Kuzmányho 1579/29, Kežmarok, na dobu troch rokov

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 16 na ul. Lanškrounská 2501/1A
v Kežmarku Renáte Malíkovej, trvale bytom Slovenská Ves 277, je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným
dieťaťom, ktorá v súčasnosti býva v malometrážnom nájomnom byte na Gen. Štefánika
1049/14 v Kežmarku
a

schvaľuje

nájom bytu č. 16, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Renáte Malíkovej, trvale bytom
Slovenská Ves 277, na dobu troch rokov

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 17 na ul. Lanškrounská 2501/1A
v Kežmarku Lucii Tomasovej s manželom Pavlom, trvale bytom Petržalská 1634/15
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, ide o rodinu s jedným
nezaopatreným dieťaťom, žijúcu v spoločnej domácnosti s rodičmi a je potrebné riešiť
ich bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 17, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Jane Hozzovej, trvale bytom
Petržalská 1634/15, Kežmarok, na dobu troch rokov

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 18 na ul. Lanškrounská 2501/1A
v Kežmarku Miroslave Piervolovej, trvale bytom Bardejovská 1719/5, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, ide o osamelú matku s jedným
nezaopatreným dieťaťom, žijúcu v spoločnej domácnosti s príbuznými a je potrebné
riešiť ich bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 18, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Miroslave Piervolovej, trvale
bytom Bardejovská 1719/5, Kežmarok, na dobu troch rokov

Návrh na nájom bytu č. 3, Gen. Štefánika 1049/14
Dôvodová správa
Pani Emília Slovíková, trvale bytom Baštova 1588/8, Kežmarok požiadala
o prenájom bytu na ulici Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku, nakoľko už nespĺňa podmienky
nájmu v Dome s opatrovateľskou službou.

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 9.4.2013 : Komisia po prerokovaní odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 3, Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku pre
Emíliu Slovíkovú, z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá už nespĺňa podmienky nájmu v Dome
s opatrovateľskou službou a je potrebné vyriešiť jej bytovú situáciu aj vzhľadom k jej
finančnej situácii.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 3 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku
Emílii Slovíkovej, trvale bytom Baštová 1588/8, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá už nespĺňa podmienky nájmu
v Dome s opatrovateľskou službou a je potrebné vyriešiť jej bytovú situáciu aj
vzhľadom k jej finančnej situácii
a

schvaľuje

nájom bytu č. 3, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Emílii Slovíkovej, trvale bytom
Baštová 1588/8, Kežmarok na dobu jedného roka.

Návrh na nájom bytu č. 5, Gen. Štefánika 1049/14
Dôvodová správa
Pani Anna Rusnačíková s manželom Jánom, trvale bytom Mesto Kežmarok
požiadali o prenájom bytu na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku. Obaja sú dôchodcovia,
ktorí bývajú dlhodobo v podnájmoch.

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 9.4.2013 : Komisia po prerokovaní odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 5, Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku pre
Annu Rusnačíkovú s manželom Jánom, trvale bytom Mesto Kežmarok, z dôvodu, že obaja sú
dôchodcovia, ktorí bývajú dlhodobo v podnájmoch a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu
aj vzhľadom k ich finančnej situácii.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 5 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku
Anne Rusnačíkovej s manželom Jánom, trvale bytom Mesto Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že obaja sú dôchodcovia, ktorí bývajú dlhodobo
v podnájmoch a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu aj vzhľadom k ich finančnej
situácii
a

schvaľuje

nájom bytu č. 5, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Anne Rusnačíkovej s manželom
Jánom, trvale bytom Mesto Kežmarok na dobu jedného roka.

Návrh na nájom bytu č. 22, Gen. Štefánika 1049/14
Dôvodová správa
Pani Mária Venglarčíková, trvale bytom Jána Chalupku 986/5, Kežmarok požiadala
o prenájom bytu na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku. Žiadateľka je poberateľkou
invalidného dôchodku, doteraz bývala u pestúnskych rodičov.

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 9.4.2013 : Komisia po prerokovaní odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 22, Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku pre
Máriu Venglarčíkovú, trvale bytom Jána Chalupku 986/5, ktorá je poberateľkou invalidného
dôchodku, doteraz bývala u pestúnskych rodičov a je potreba vyriešiť jej bytovú situáciu.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 22 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku
Márii Venglarčíkovej, trvale bytom Jána Chalupku 986/5, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o poberateľku invalidného dôchodku, ktorá
doteraz bývala u pestúnskych rodičov a je potreba vyriešiť jej bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 22, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Márii Venglarčíkovej, trvale
bytom Jána Chalupku 986/5, Kežmarok na dobu jedného roka.

Návrh na nájom bytu č. 8, Gen. Štefánika 1049/14
Dôvodová správa
Na základe toho, že nájomcovi bytu č. 8, Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku
uznesením č. 51/2013 MsZ neschválilo nájom bytu z dôvodu, že nájomca nedodržiava
podmienky uvedené v nájomnej zmluve, po presťahovaní a odovzdaní bytu správcovi, uvoľní
sa byt č. 8 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku. Jedná sa o 1-izbový byt
s príslušenstvom, II. kategórie, na prízemí.
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 9.4.2013 : Komisia po prerokovaní odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 8 na ulici Gen. Štefánika 1049/14,
v Kežmarku na dobu šesť mesiacov pre Dušana Zatkovského, trvale bytom Weilburská
2396/3, Kežmarok z dôvodu, že nájomca nedodržiaval podmienky uvedené v nájomnej
zmluve na ul. Weilburská 2396/3, Kežmarok, ale snaží sa riešiť svoju nepriaznivú sociálnu
situáciu.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 8 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku
Dušanovi Zatkovskému, trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že nájomca nedodržiaval podmienky uvedené
v nájomnej zmluve na ul. Weilburská 2396/3, Kežmarok, ale snaží sa riešiť svoju
nepriaznivú sociálnu situáciu.

a

schvaľuje

nájom bytu č. 8, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Dušanovi Zatkovskému, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok na dobu šesť mesiacov.

Návrh na nájom bytu č. 1, Košická 2485/11
Dôvodová správa
Pani Katarína Kušmireková, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok
požiadala o pridelenie bezbariérového bytu, nakoľko sa stará o zdravotne postihnutého
rodinného príslušníka.

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 9.4.2013 : Komisia po prerokovaní odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 1, Košická 2485/11 v Kežmarku pre
Katarínu Kušmirekovú, ktorá sa stará o zdravotne postihnutého rodinného príslušníka,
spĺňajúceho podmienky na pridelenie bezbariérového bytu.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 1 na ul. Košická 2485/11 v Kežmarku Kataríne
Kušmirekovej , trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14 Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o žiadateľku, ktorá sa stará o zdravotne
postihnutého rodinného príslušníka, spĺňajúceho podmienky na pridelenie
bezbariérového bytu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 1, Košická 2485/11, Kežmarok Kataríne Kušmirekovej, trvale bytom
Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu troch rokov.

