MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Kežmarok 12.09.2013
Číslo spisu: 110/2013/7

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 09. 2013

Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

MUDr. Ján Hencel
Katarína Šišková
Mgr. Boris Švirloch

Ďalší prítomní:

Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta
Ing. Ladislav Faix – prednosta úradu
Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta
Ing. Eva Kelbelová – vedúca odd. ÚP, ŽP a SP
Ing. Agáta Perignáthová - vedúca majetkov. odd. a správy majetku
Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR
Ing. Renáta Kroková - vedúca odd. školstva
Ing. Marta Lacková – vedúca odd. OS
Ing. Miroslav Karpiš - vedúci ekonomického odd.
JUDr. Viera Mačáková – právnička mesta
Mgr. Monika Ružbaská – vedúca odd. sociálnych vecí
Ing. Milan Slota – náčelník MsP
Ing. Jozef Krok - TS, s.r.o. Kežmarok
Mgr. Gabriela Kantorková – riaditeľka MsKs, Kežmarok
Ing. Miloslav Nadányi – riaditeľ STZ, Kežmarok
Ing. Marián Bešenej – riaditeľ Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok
Mgr. Beáta Oravcová – riaditeľka CVČ
Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ Hradná, Kežmarok
Mgr. Milan Halama - riaditeľ ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok
Bc. Janka Backárová – riaditeľka MŠ K. Kuzmányho, Kežmarok
Elena Malinová - riaditeľka MŠ Možiarska, Kežmarok
Ján Levocký – ZUŠ A. Cígera, Kežmarok
PaedDr. Elena Hricová – Zariadenie pre seniorov
Ing. Eva Grotkovská – VPS Mesta Kežmarok

Ing. Pavel Pitoňák – P – BD Kežmarok
Ing. Stanislav Škára P – BD Kežmarok
Ján Režňák – Nemocnica Kežmarok
PhDr. Marta Sabolová – riaditeľka SOŠ Garbiarska, Kežmarok
Jana Tyrpáková - zapisovateľka
ostatní hostia

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3) Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v KK k 12.09.2013, za kontrolované
obdobie roka 2013 a predchádzajúce obdobia
4) a) Informácia o výsledku splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnou finančnou kontrolou v roku 2011
b) Informácia a výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v priebehu I. polroka
2013
c) Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných
v priebehu II. polroka 2013
5) Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 4/2013
6) Zmena uznesenia MsZ č. 132/2013
7) Monitorovacia správa Mesta Kežmarok za I. polrok 2013
8) Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
poskytované v Zariadení opatrovateľskej služby v Kežmarku
9) Návrh na zrušenie VZ č. 1/1991 o poľnohospodárskej výrobe vykonávanej samostatne
hospodáriacimi roľníkmi
10) Prerokovanie zahraničnej služobnej cesty do partnerského mesta Lanškroun v dňoch 1315.09.2013
11) Návrh na schválenie člena dozornej rady spoločnosti Spravbytherm, s.r.o.
12) Návrh na odpredaj pozemkov:
- KN-C 3243/9, 3243/8, 3243/7 a 3241/4 pre PEKÁREŇ GROS s.ro., Kamenná baňa,
Kežmarok
- KN-C 2708 pre Ladislava Šteca s manželkou, Kamenná baňa 21 Kežmarok
- KN-C 1928/2 pre SEVERKU KEŽMAROK, s.r.o., Garbiarska 19, Kežmarok
- pre Ing. Jána Šoltésa s manželkou, Skalná 15, Svit
- KN-E 2381 pre Zdenka Vdovjaka s manželkou, Obrancov mieru 1513/11, Kežmarok
13) Prenájom nebytových priestorov:
- Mestská športová hlava Vlada Jančeka, Nižná brána, KK – SOŠ, Gabriarska 1,
Kežmarok
- unimobuniek v areáli bývalého kúpaliska na ul. Biela voda 2, KK – Súkromná stredná
odborná škola
14) Návrh na nájom bytu:
- byt č. 16, Košická 2466/7, Kežmarok
- byt č. 24, Košická 2466/9, Kežmarok
- byt č. 10, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok

15) Návrh na opakovaný nájom bytu č. 6., 19., 25., 28., Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok
16) Návrh na výpožičku časti pozemku, k.ú. Kežmarok pre S-DRINK, s.r.o., Pradiareň 44,
Kežmarok
17) Návrh na zriadenie vecného bremena:
- IKA TRANS, spol. s r.o., Kežmarok, rozšírenie vecného bremena
- Východoslovenská distribučná, a.s., Košice
- S DRINK, s.r.o., Kežmarok – zmena uznesenia
- S DRINK, s.r.o., Kežmarok
18) Návrh na uzavretie zmluvy o užívaní poľovného revíru
19) Návrh na odpredaj majetku mesta Domovu sociálnych služieb v Ľubici
20) Rôzne
21) Interpelácie
22) Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor
mesta. Na úvod privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.
hlasovanie za program rokovania
za: 11 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová, Švedlár,
Víznerová, Zubal
neprítomní: Figlár, Hencel, Šišková, Švirloch

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Nevlazla, p. Švedlár
za: 9, proti: 0 , zdržal sa: 2
za: Baráthová, Holopová, Kredátus, Levická, Novotný, Rochová, Saturyová, Víznerová, Zubal
zdržal sa: Nevlazla, Švedlár
neprítomní: Figlár, Hencel, Šišková, Švirloch

- za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Holopová, Bc. Saturyová
- zapisovateľka: Jana Tyrpáková

3.Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
k 12.9.2013, za kontrolované obdobie roka 2013 a predchádzajúce obdobia.
Ing. Gnojčáková Ľudmila
- informovala o predloženom návrhu

a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plneni a
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 12.9.2013, za kontrolované obdobie roka
2013 a predchádzajúce obdobia.
b) Zrušuje uznesenie č. 132/2013 - bod B).
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 11 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová, Švedlár,
Víznerová, Zubal
neprítomní: Figlár, Hencel, Šišková, Švirloch
Prijaté uznesenia dostali č. 167,168/2013
4.

a) Informácia o výsledku splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnou finančnou kontrolou v roku 2011.
b) Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v priebehu I. polroka
2013.
c) Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v priebehu II.
polroka 2013.
Ing. Gnojčáková Ľudmila
- informovala o predloženom návrhu
a)
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku splnenia
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou č.
6/2011, zápisnicou č. 7/2012 a zápisnicou č. 2/2013 – zápisnicu č. 4/2013, vykonanou na
Základnej škole Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok.
b)
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti hospodárenia s finančnými
prostriedkami pridelenými na činnosť základnej umeleckej školy a jej majetku – správu č.
3/2013, vykonanú na Základnej umeleckej škole Antona Cígera, Hviezdoslavova 12
Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2012.
c)
1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti zúčtovania dotácií, pridelených
mestu, na zabezpečenie zákonom vymedzených pôsobnosti a činnosti – záznam č. 4/2013,
vykonanej na Mestskom úrade Hlavné námestie 1, Kežmarok, za kontrolované obdobie
roka 2012.

2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti zabezpečovania pokladničných
operácií mesta v mene Eur a ostatných zahraničných menách – záznam č. 5/2013,
vykonanej na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie I.
polroka 2013.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová,
Švedlár, Víznerová, Zubal
neprítomní: Hencel, Šišková, Švirloch
Prijaté uznesenia dostali č.169,170,171, 172/2013
5.Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 4/2013
Ing. Karpiš

- informoval o predloženom návrhu
Ing. Zubal
- okolo rekonštrukcie knižnice sú veľké presuny peňazí - informoval sa, ako je to vzhľadom k
rozpočtu mesta, či je výsledok kladný alebo záporný
- požiadal o informáciu k stavu ohľadom zimného štadióna
Ing. Kapiš
- vysvetlil fin. situáciu ohľadom rekonštrukcie knižnice
p. primátor
- informoval prítomných s rokovaniami, týkajúcimi sa zimného štadióna
Ing. Levická
- informovala sa ohľadom dodržania termínov, týkajúcich sa dokončenia rekonštrukcie knižnice
vzhľadom k poskytnutým prostriedkom z EÚ
p. primátor
- napriek tomu, že došlo k predĺženiu termínov, nie je predpoklad, že sa táto stavba vzhľadom k
pokračovaniu prác, ktoré momentálne prebiehajú stihne dokončiť, informoval o vykonávaných
denných kontrolách - poznamenal, že stav nie je dobrý a začíname sa pripravovať aj na právny
spor
Mgr. Holopová
- k požiadavke pre kino Iskra - informovala sa, či budeme kupovať staré sedačky, a tým
modernizovať, alebo to presunieme do rozpočtu na rok 2014 s tým, že sa zakúpia nové sedačky
pre kino

p. primátor
- informoval o dobrom stave sedačiek, ktoré napriek tomu, že sú štvorročné, vyzerajú ako nové –
na základe prieskumu trhu, ktorý si spravilo MsKS, nové sedačky tohto istého typu by stáli
najmenej 54 tis. Eur
MUDr. Novotný
– informoval sa ohľadom opravy fasády polikliniky
p. primátor
- verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva sa podpísala, každú chvíľu by sa malo začať
s prácami
Po diskusii prebehlo hlasovanie za predložený návrh uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok
2013 rozpočtovým opatrením č. 4/2013 podľa predloženého návrhu.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová,
Švedlár, Víznerová, Zubal
neprítomní: Hencel, Šišková, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 173/2013
6. Zmena uznesenia MsZ č. 132/2013

Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje časť „B“ uznesenia č. 132/2013.
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje hospodárenie príspevkovej
organizácie Mesta Kežmarok - Správy telovýchovných zariadení mesta Kežmarok za
rok 2012 s nasledovným vysporiadaním výsledku hospodárenia:
Prebytok hospodárenia roku 2012:
34 557,33 €
Rozdelenie: prevod do rezervného fondu
34 557,33 €

hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová,
Švedlár, Víznerová, Zubal
neprítomní: Hencel, Šišková, Švirloch
Prijaté uznesenia dostali č. 174,175/2013

7. Monitorovacia správa Mesta Kežmarok za 1. polrok 2013
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
PhDr. Baráthová
- informovala sa, či sa už podarilo nájsť kronikára
p. prednosta
- odpovedal, že po výjdení výzvy v novinách sa ohlásili dvaja uchádzači – bližšie informácie
budú oznámené
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie monitorovaciu správu Mesta
Kežmarok za 1. polrok 2013.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová,
Švedlár, Víznerová, Zubal
neprítomní: Hencel, Šišková, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 176/2013
8. Návrh VZN č. /2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto
služby poskytované v Zariadení opatrovateľskej služby v Kežmarku
Mgr. Monika Ružbaská
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenie č. 2 /2013
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby poskytované
v Zariadení opatrovateľskej služby v Kežmarku.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová,
Švedlár, Víznerová, Zubal
neprítomní: Hencel, Šišková, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 177/2013
9. Návrh na zrušenie VZN č. 1/1991 o poľnohospodárskej výrobe vykonávanej samostatne
hospodáriacimi roľníkmi
JUDr. Viera Mačáková
- informovala o predloženom návrhu

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku z r u š u j e Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Kežmarok č.1/1991 o poľnohospodárskej výrobe vykonávanej samostatne hospodáriacimi
roľníkmi.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová,
Švedlár, Víznerová, Zubal
neprítomní: Hencel, Šišková, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 178/2013

10. Prerokovanie zahraničnej služobnej cesty do partnerského mesta Lanškroun v dňoch
13-15.09.2013
MUDr.Novotný
– požiadal p. primátora, aby sa počas služobnej cesty v partnerskom meste Lanškroun
informoval ohľadom olympiády partnerských miest
p. primátor
- vysvetlil,že k organizovaniu olympiády partnerských miest pre tento rok sa zaviazolo
partnerské mesto Hajdúszóboszló, momentálne viac informácii nemáme, ďalej informoval o
náplni zahr. služobnej cesty
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje v dňoch 13.-15.9.2013 zahraničnú služobnú
cestu primátorovi Mesta Kežmarok Ing. Igorovi Šajtlavovi s manželkou a poslancovi Milan
Nevlazlovi s manželkou do partnerského mesta Lanškroun
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 11 , proti: 0 , zdržal sa: 1
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Novotný, Rochová, Saturyová, Švedlár,
Víznerová, Zubal
zdržal sa: Nevlazla
neprítomní: Hencel, Šišková, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 179/2013

11. Návrh na schválenie člena dozornej rady spoločnosti Spravbytherm, s.r.o.
p. primátor
- otvoril diskusiu k predloženému bodu programu
Ing. Zubal
– navrhol za člena dozornej rady spoločnosti Spravbytherm, s.r.o. Ing. Pitoňáka (podpredseda
predstavenstva Bytového družstva, Kežmarok ), zdôvodnil svoj návrh
Ing. Levická
– vzhľadom k tomu, že je dôležité, aby ceny tepla boli prepočítavané a aby fungovala
spolupráca, súhlasila s návrhom p. Zubala, ale pripomienkovala, že členom dozornej rady
spoločnosti Spravbytherm, s.r.o. by mal byť aj poslanec MsZ – navrhla za členov oboch
navrhovaných kanditátov
Bc. Saturyová
- pripomienkovala, že by v DR spoločnosti Spravbytherm, s.r.o. mal byť poslanec MsZ
- na to, aby mestská spoločnosť Spravbytherm, s.r.o. spolupracovala lepšie a kvalitnejšie s
odberateľmi tepla, nevidí dôvod, aby tam bol človek z konkurenčnej správcovskej spoločnosti
- pýtala sa , či je v spoločnosti BD poslanec MsZ
Ing. Zubal
– poznamenal, že ide o výrobu tepla, považuje argumenty poslankyne Saturyovej za nesprávne –
BD nie je konkurenčná spoločnosť, pretože nemá v náplni práce výrobu tepla
Bc. Saturyová
- členstvo poslanca MsZ v DR spoločnosti Spravbytherm, s.r.o. je opodstatnené
Ing. Zubal
- poznamenal, že nakoľko aj on aj p. Švedlár sú posalnci MsZ, vzdá sa svojho mandátu v
prospech členstva p. Pitoňáka v DR spoločnosti Spravbytherm, s.r.o.
p. primátor
- vyzdvihol prácu p. Pitoňáka, no súhlasil s vyjadrením poslankyne Saturyovej,
- poznamenal, že Spravbytherm je sto percentná s.r.o. - čka mesta, nie je na mieste meniť Štatút
mesta, členom DR by mal byť poslanec, ktorý dostal dôveru ľudí
- podotkol, že v meste Kežmarok máme 7 kotolní, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch
zrekonštruované – 3 kotolne sme prerobili na biomasu, v súčasnej dobe sa pripravuje projekt na
ďalšiu kotolňu,
- poukázal na zmenu spôsobu v uvádzaní cien, čo je pre ľudí zložitejšie, poznamenal, že mesto už
dlhodobo ceny za teplo nezvyšuje, napriek tomu, že máme pri porovnateľných typoch kotolní
jedny z najnižších cien na Slovensku
- po diskusii požiadal o hlasovanie za návrh p. poslanca Zubala

hlasovanie za návrh p. poslanca Zubala
za: 1 , proti: 5 , zdržal sa: 6
za: Zubal
proti: Figlár, Kredátus, Nevlazla, Novotný, Saturyová
zdržali sa: Baráthová, Holopová, Levická, Rochová, Švedlár, Víznerová
neprítomní: Hencel, Šišková, Švirloch
Návrh p. poslanca Zubala neprešiel.
a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vzdanie sa Adriany
Saturyovej, nar. ............., r.č. ......................., trvale bytom Slovenská republika,
Košická 20, Kežmarok, PSČ 060 01, funkcie člena dozornej rady spoločnosti
Spravbytherm, s.r.o..
b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Juraja Švedlára, nar......................,
r.č. ..................................., trvale bytom Slovenská republika, Priekopa 15, Kežmarok,
PSČ 060 01, do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Spravbytherm, s.r.o..
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 7 , proti: 1 , zdržal sa: 4
za: Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Saturyová
proti: Zubal
zdržali sa: Baráthová, Rochová, Švedlár, Víznerová
neprítomní: Hencel, Šišková, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 180/2013

12.
1. Návrh na odpredaj pozemkov KN-C 3243/9, 3243/8, 3243/7 a 3241/4 pre PEKÁREŇ
GROS, spol.s.r.o., Kamenná baňa 1309, Kežmarok
2. Návrh na odpredaj pozemku KN-C 2708 pre Ladislava Šteca s manželkou, Kamenná
baňa 21, Kežmarok
3. Návrh na odpredaj pozemku KN-C 1928/2 pre SEVERKU KEŽMAROK s.r.o.,
Garbiarska 19, Kežmarok
4. Návrh na odpredaj pozemku KN-C 587/2 pre Ing.Jána Šoltésa s manželkou, Skalná
15, Svit
5. Návrh na odpredaj časti pozemku KN-E 2381 pre Zdenka Vdovjaka s manželkou,
Obrancov mieru 1513/11,Kežmarok
Ing. Agáta Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu

1.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písm.b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení odpredaj časti pozemku parc. č. KN-E 1161/1 diel „1“ o výmere 4m2 časti
pozemku KN-E 6576/3 diel „6“ o výmere 78m2, časti pozemku KN-E 1161/4 diel „8“
o výmere 52m2, pričlenených k novovytvorenej parcele č. KN-C 3243/7, druh pozemku
zastavaná plocha o výmere 134m2, časti pozemku par.č. KN-E 1161/1 diel „3“ o výmere
8m2, časť pozemku KN-E 6576/3 diel „7“ o výmere 34m2, časti pozemku KN-E 1161/4 diel
„9“ o výmere 54m2 pričlenených k novovytvorenej parcele KN-C 3243/8 druh pozemku
zastav. plocha o výmere 96m2, časti pozemku KN-E 1161/1 diel „4“ o výmere207m2, časti
pozemku KN-E 6576/3 diel „5“ o výmere 42m2, časti pozemku KN-E 1161/4 diel „10“
o výmere 3m2 pričlenených k novovytvorenej parcele KN-C 3243/9 druh pozemku zastav.
plocha o výmere 252m2, a časti pozemku KN-E 1161/1 diel „2“ o výmere 5m2, pričlenených
k novovytvorenej parcele KN-C 3241/4 druh pozemku zastav. plocha o výmere 5m2,
k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 59/2013 (GP vyhotovil Ing. Pavel Brutovský
), pre PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o., 060 01 Kežmarok, Kamenná baňa 1309, IČO
31677258, za cenu 21,90eur/m2, z dôvodu že pozemky sú zastavané stavbou vo vlastníctve
žiadateľa.
2.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písm.b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení odpredaj časti pozemku parc.č KN-E 1392/14 diel „ 1“ o výmere 3m2
pričlenených k parcele KN-C 2708 o výmere 206m2, druh pozemku zastv. plocha, k.ú.
Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 61/2013 (GP vyhotovil Ing. Pavel Brutovský), pre
Ladislava Šteca s manželkou Lýdiou Štecovou, Kamenná baňa 21, Kežmarok, za cenu
14,30eur/m2, z dôvodu, majetkovoprávneho usporiadania pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve žiadateľa.
3.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľnosti časti pozemku par.č. KN-C 1928,
novovytvorená parcela KN-C 1928/2 o výmere 488m2, do vlastníctva žiadateľa: SEVERKA
KEŽMAROK s,r,o., 060 01 Kežmarok, Garbiarska 19, IČO 36506800 je prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok je v susedstve nehnuteľností vo vlastníctve
uvedenej spoločnosti a na predmetnom pozemku spoločnosť plánuje úpravu súčasnej
plochy parkoviska, rozšírenie parkovacích miest a vybudovanie nových prístupových

chodníkov k jestvujúcej predajni i prechodu medzi predajňou a bytovým domom vo
vlastníctve žiadateľa.
s ch v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku par.č. KN-C 1928, novovytvorenej parcely KN-C 1928/2 o výmere
488m2 druh pozemku zastav. plocha, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.
63/2013, (GP vyhotovil Ing. Pavel Brutovský) pre žiadateľa: SEVERKA KEŽMAROK
s.r.o., 060 01 Kežmarok, Garbiarska 19, IČO 36506800, za cenu 8,-eur/m2.
4.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku z r u š u je uznesenie č. 39/2013 zo dňa 21.03.2013
( Ing. Ján Šoltés, Skalná 15, Svit )
5.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písm.b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, odpredaj pozemku parc.č. KN-C 588/2, k.ú. Kežmarok o výmere 5m2,
pričleneného ako diel „3“ o výmere 5m2 k parcele č. KN-C 587/2 o výmere 338 m2, druh
pozemku zastav.plocha, podľa geometrického plánu č. 72/2012 ( GP vyhotovil Ing. Pavel
Brutovský), pre Ing. Jána Šoltésa v spoluvlastníckom podiele ¾ a Ing. Jarmilu Šoltésovú
v spoluvlastníckom podiele ¼, obaja bytom Skalná č.15, Svit, za cenu 57,10 eur/m2,
z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
žiadateľa.
6.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku -časť parcely KN-E
2381 trvalý trávnatý porast o výmere 42 m2 , k.ú. Ľubica do vlastníctva Zdenka Vdovjaka
a manželky Ľubomíry trvale bytom Obrancov mieru 1513/11, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Pozemok priamo nadväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľov.
schvaľuje
odpredaj pozemku, časť parcely KN-E 2381 diel „3“ o výmere 31 m2 pričleneného do
novovytvorenej parcely KN-C 1995/171 orná pôda o výmere 31 m2 , diel „4“ o výmere 9 m2
pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 1995/172 orná pôda o výmere 9 m2 , diel „6“
o výmere 1 m2 pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 1995/173 orná pôda o výmere
1 m2, a diel „8“ o výmere 1 m2 pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 1995/175

orná pôda o výmere 1 m2 podľa geometrického plánu č.70/2013, k.ú. Ľubica,
vypracovaného geodetom Ing.Antonom Olekšákom pre Zdenka Vdovjaka a manželku
Ľubomíru , trvale bytom Obrancov mieru 1513/11, Kežmarok za cenu 3,76 eur/m2 .
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová,
Švedlár, Víznerová, Zubal
neprítomní: Hencel, Šišková, Švirloch
Prijaté uznesenia dostali č.181, 182,183,184,185,186/2013

13.
1. Prenájom NP - Mestská športová hala Vlada Jančeka, ul. Nižná brána s.č.2250 v KK SOŠ, Garbiarska 1, 06001 Kežmarok, IČO 37880012
2. Prenájom unimobuniek v areáli bývalého kúpaliska na ul. Biela voda 2 v Kežmarku Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42088381
Ing. Agáta Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu

1.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte Mestskej športovej
haly Vlada Jančeka, ul. Nižná brána s.č. 2250 v Kežmarku na pozemku p.č. KN-C 1938/20
zastavaná pl. a nádv., k.ú. Kežmarok a to:
- veľkej telocvične - miestnosť č.33 o výmere 680 m2 – na prízemí
- šatne – miestnosť č.17 o výmere 35 m2 – na prízemí
- malej telocvične - miestnosť č. 14 o výmere 120 m2 – na prízemí
- šatne – miestnosť č.14.01 o výmere 21 m2 – na prízemí
pre Strednú odbornú školu, Garbiarska 1, Kežmarok, IČO 37880012 je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom na zabezpečenie vyučovacieho predmetu
povinnej telesnej výchovy a o krúžkovú činnosť ľahkoatletického oddielu ELÁN pre
študentov školy,

s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, ul.
Nižná brána s.č.2250 v Kežmarku na pozemku p.č. KN-C 1938/20, zastavaná pl. a nádv.,
k.ú. Kežmarok a to:
- veľkej telocvične - miestnosť č.33 o výmere 680 m2 – na prízemí
- šatne – miestnosť č.17 o výmere 35 m2 – na prízemí
na dobu neurčitú, s výnimkou školských prázdnin v mesiacoch júl-august, od pondelka do
piatka v čase od 9,30 do 14,00 hod., za cenu 5 eur/hodina
a
- malej telocvične - miestnosť č. 14 o výmere 120 m2 – na prízemí
- šatne – miestnosť č.14.01 o výmere 21 m2 – na prízemí

na dobu neurčitú, s výnimkou školských prázdnin v mesiacoch júl-august, tri dni v týždni
po dve hodiny aj v odpoludňajších hodinách na krúžkovú činnosť ľahkoatletického oddielu
školy ELÁN, za cenu 2 eur/hodina, pre Strednú odbornú školu, Garbiarska 1, Kežmarok,
IČO 37880012.

2.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom ôsmich unimobuniek, ktoré sa nachádzajú v areáli
bývalého kúpaliska na ul. Biela voda 2 v Kežmarku, na pozemku p.č. KN-C 2148,
zastav.ploch.a nádvorie, k.ú. Kežmarok, pre Súkromnú strednú odbornú školu, Biela voda
2, 060 01 Kežmarok, IČO 42088381, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že
škola bude využívať unimobunky ako skladové priestory, ktoré v jestvujúcom objekte školy
z dôvodu využívania všetkých miestností objektu ako učební nemá kde vytvoriť
s ch v a ľ u j e
prenájom ôsmich unimobuniek, nachádzajúcich sa v areáli bývalého kúpaliska na ul. Biela
voda v Kežmarku, na pozemku p.č. KN-C 2148, zastav.ploch.a nádvorie, k.ú. Kežmarok,
pre Súkromnú strednú odbornú školu, Biela voda 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42088381, na
dobu neurčitú, za cenu 5 eur/ks/mesiac.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová,
Švedlár, Víznerová, Zubal
neprítomní: Hencel, Šišková, Švirloch
Prijaté uznesenia dostali č. 187,188/2013

14. Návrh na nájom bytu č. 16, Košická 2466/7
č. 24, Košická 2466/9
č. 10, Gen. Štefánika 1049/14
Ing. Agáta Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
1.
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 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku
Miroslavovi Kvardovi s manželkou Magdalénou, trvale bytom Mesto Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými
deťmi, ktorá býva dlhodobo v podnájmoch a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu
schvaľuje
nájom bytu č. 16, Košická 2466/7, Kežmarok Miroslavovi Kvardovi s manželkou
Magdalénou, trvale bytom Kežmarok, na dobu troch rokov.
2.
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. 24 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku
Denise Vaksmundskej, trvale bytom Mesto Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu, že ide o rozvedenú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá po
rozvode s manželom musela opustiť bývanie, ktoré je vo vlastníctve príbuzných bývalého
manžela
schvaľuje
nájom bytu č. 24, Košická 2466/9, Kežmarok Denise Vaksmundskej, trvale bytom Mesto
Kežmarok, na dobu troch rokov.

3.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
r o z ho d u j e
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 10 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
v Kežmarku Alžbete Pavličkovej, trvale bytom Možiarska 3, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o rozvedenú matku s tromi deťmi, ktorá býva
dlhodobo v podnájmoch a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu
schvaľuje
nájom bytu č. 10, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Alžbete Pavličkovej, trvale bytom
Možiarska 3, Kežmarok, na dobu jedného roka.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová,
Švedlár, Víznerová, Zubal
neprítomní: Hencel, Šišková, Švirloch
Prijaté uznesenia dostali č. 189,190,191/2013
15. Návrh na opakovaný nájom bytu č. 6, 19, 25, 28 – Gen. Štefánika 1049/14
Ing. Agáta Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
1.
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 opakovaný nájom bytu č. 19 v bytovom dome Gen. Štefánika
1049/14 Lenke Stančekovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 19 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Lenke
Stančekovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na jeden rok.

2.
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 opakovaný nájom bytu č. 25 v bytovom dome Gen. Štefánika
1049/14 Monike Haluškovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 25 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Monike
Haluškovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na jeden rok.

3.
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 opakovaný nájom bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika
1049/14 Eve Martonovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eve
Martonovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na jeden rok.

4.
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 opakovaný nájom bytu č. 28 v bytovom dome Gen. Štefánika
1049/14 Denise Makovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.

schvaľuje
nájom bytu č. 28 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Denise
Makovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na jeden rok.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová,
Švedlár, Víznerová, Zubal
neprítomní: Hencel, Šišková, Švirloch
Prijaté uznesenia dostali č. 192,193,194,195/2013
16. Návrh na výpožičku časti pozemku, k.ú. Kežmarok pre S-DRINK, s.r.o., Pradiareň 44,
Kežmarok
Ing. Agáta Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že výpožička časti pozemku parc. č. KN-E 6642, pre S-DRINK, s.r.o.,
Pradiareň 44, Kežmarok, IČO 36455822 je prípadom hodným osobitného zreteľa,
z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý bude slúžiť ako časť komunikácie pre pripravovanú IBV
v Kežmarku, časť Kamenná baňa a ktorú po ukončení výstavby bezplatne prevedie do
vlastníctva mesta Kežmarok
s ch v a ľ u j e
výpožičku časti pozemku parc.č. KN-E 6642, k.ú. Kežmarok o výmere 400m2 pre účely
výstavby miestnej komunikácie v rámci pripravovanej stavby IBV v Kežmarku, časť
Kamenná baňa pre S-DRINK, s.r.o., Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok, IČO 36455822 do
doby ukončenia výstavby miestnej komunikácie na predmetnom pozemku, s podmienkou,
že túto miestnu komunikáciu bezplatne prevedie po ukončení jej výstavby, najneskôr však
do 31.12.2015, do vlastníctva mesta Kežmarok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová,
Švedlár, Víznerová, Zubal
neprítomní: Hencel, Šišková, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č.196/2013

17. Návrh na zriadenie vecného bremena :
- IKA TRANS spol. s r.o. – Kežmarok, rozšírenie vecného bremena
- Východoslovenská distribučná a.s. Košice,
- S DRINK, s.r.o. Kežmarok, - zmena uznesenia
- S DRINK, s.r.o. Kežmarok,
Ing. Agáta Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
1.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
zrušuje
uznesenie č.144/2012 zo dňa 28.06.2012 ( IKA TRANS, spol.s r.o. Kežmarok ).
2.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-E 6697/3 a KN-E 6678/2, k.ú. Kežmarok
z dôvodu umiestnenia plynovodu a teplovodu s príslušenstvom v prospech vlastníka stavby
plynovodu a teplovodu na slúžiacich pozemkoch IKA TRANS, spol.s r.o., Nad traťou 26,
Kežmarok ( IČO 00635081 ) v súvislosti so stavbou :„ Bioplynová stanica Kežmarok „ za
všeobecnú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania nehnuteľnosti podľa znaleckého
posudku, s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok :
a./ trpieť umiestnenie plynovodu a teplovodu s príslušenstvom na slúžiacich pozemkov,
tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne,
b./ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného
cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke , údržbe a opravách uvedeného teplovodu,
plynovodu a ich príslušenstva v súlade s vypracovaným geometrickým plánom pre
zriadenie tohto vecného bremena,
c./ zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného
bremena podľa tejto zmluvy a zák. č. 656/2004 Z.z. o energetike.
Presnú trasu plynovodu a teplovodu určí geometrický plán na zameranie stavby
pre zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2,
vymedzenou dĺžkou plynovodu a teplovodu na slúžiacich pozemkoch a šírkou ich
ochranného pásma.

3.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parcely KN-C 513/1 (KN-E 71/3), k.ú.
Kežmarok v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacom
pozemku - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice ( IČO 36 599 361 ) v súvislosti so
stavbou : „ Elektrická prípojka a hlavný prívod NN pre garáž na pozemku parc.č. KN-C
532, k.ú. Kežmarok „ s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok :
a./ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku,
tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne,
b./ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného
cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke , údržbe a opravách stavby podzemného
elektrického vedenia a jeho príslušenstva,
c./ zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného
bremena podľa tejto zmluvy a zák.č. 656/2004 Z.z. o energetike,
Presnú trasu podzemného elektrického vedenia určí geometrický plán na zameranie
stavby pre zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou
v m2, vymedzenou dĺžkou el. káblov na slúžiacom pozemku a šírkou jeho ochranného
pásma.
4.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku z r u š u j e uznesenie č.148/2013 zo dňa 27.06.2013
( Tomáš Žemba , Horská 35, Svit ).

5.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-C 3296/6 a KN-E 6641/1 z dôvodu
umiestnenia inžinierskych sietí - vodovod, splašková kanalizácia, plynovod, VN a NN
rozvody, telefónne rozvody v prospech budúceho vlastníka inžinierskych sietí S-DRINK,
s.r.o., Pradiareň 44, Kežmarok, IČO 36 455 822 v súvislosti s pripravovanými stavbami:
„IBV Kamenná baňa - Slnečné údolie, Kežmarok“ a „IBV Kežmarok miestna časť
Kamenná baňa“, za všeobecnú hodnotu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného
bremena vo výške 3,-eur/m dĺžky podzemných vedení: vodovod, splašková kanalizácia,
plynovod, VN a NN rozvody, telefónne rozvody, s povinnosťou povinného Mesta
Kežmarok:

a) trpieť umiestnenie podzemných vedení na slúžiacich pozemkoch, tak ako to bude
zakreslené v geometrickom pláne.
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd
oprávneného cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách
stavby podzemných vedení v súlade s vypracovaným geometrickým plánom pre
zriadenie tohto vecného bremena,
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného
bremena,
Presnú trasu inžinierskych sietí určí geometrický plán na zameranie stavby pre zriadenie
vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, vymedzenou
dĺžkou inžinierskych sieti na slúžiacich pozemkoch a šírkou ich ochranného pásma.
6.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časti parcely
KN-E 6642 z dôvodu umiestnenia
inžinierskych sietí - vodovod, kanalizácie, STL.plynovod, VN preložka a NN rozvody,
v prospech budúceho vlastníka inžinierskych sietí
S-DRINK, s.r.o., Pradiareň 44,
Kežmarok, IČO 36 455 822 v súvislosti s pripravovanými stavbami :
„ IBV Kamenná baňa - Slnečné údolie, Kežmarok“ a „IBV Kežmarok miestna časť
Kamenná baňa“, za všeobecnú hodnotu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného
bremena vo výške 3,-eur/m dĺžky podzemných vedení: vodovod, kanalizácie, STL.plynovod,
VN preložka a NN rozvody, s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok:
a) trpieť umiestnenie podzemných vedení na slúžiacom pozemku, tak ako to bude
zakreslené v geometrickom pláne.
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd
oprávneného cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách
stavby podzemných vedení v súlade s vypracovaným geometrickým plánom pre
zriadenie tohto vecného bremena,
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného
bremena,
Presnú trasu inžinierskych sietí určí geometrický plán na zameranie stavby pre zriadenie
vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, vymedzenou
dĺžkou inžinierskych sietí na slúžiacom pozemku a šírkou ich ochranného pásma.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová,
Švedlár, Víznerová, Zubal
neprítomní: Hencel, Šišková, Švirloch

Prijaté uznesenia dostali č.197,198,199,200,201,202 /2013
18. Návrh na uzavretie zmluvy o užívaní poľovného revíru
Ing. Agáta Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Ing. Zubal
- pýtal sa, prečo má MsZ schvaľovať niečo, čo presahuje jeho volebné obdobie
Ing. Perignáthová
- vysvetlila, že to upravuje zákon o poľovníctve
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
súhlasí
a) s uzavretím zmluvy o užívaní uznaného spoločného poľovného revíru Kežmarok
s Poľovníckym združením Zlatá hora Kežmarok, IČO: 35508825, na dobu 15 rokov.
b) s náhradou za užívanie poľovného revíru vo výške určenej na základe sadzobníka na
výpočet nájomného za poľovné pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri, ktorý je prílohou č.
2 zákona č. 274/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová,
Švedlár, Víznerová, Zubal
neprítomní: Hencel, Šišková, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 203/2013
19. Návrh na odpredaj majetku mesta Domovu sociálnych služieb v Ľubici
Ing. Agáta Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prevod vlastníctva majetku mesta – Terasa Stacionár a Šikmá
schodisková plošinaV65 Domovu sociálnych služieb v Ľubici je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o prevod vlastníctva majetku v bývalom zariadení
mesta Kežmarok Denný stacionár Korytnačka v objekte Pod lesom 552/6 subjektu, ktorý
prevádzkuje Domov sociálnych služieb v Kežmarku v objekte, v ktorom sa predmetný
majetok nachádza,
s ch v a ľ u j e
odpredaj majetku Terasa Stacionár za cenu 860 eur a Šikmá schodisková plošina V 65 za
cenu 840 eur, Domovu sociálnych služieb v Ľubici, IČO : 17149975, sídlo: G.Svobodu 139,
059 71 Ľubica.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová,
Švedlár, Víznerová, Zubal
neprítomní: Hencel, Šišková, Švirloch
Prijaté uznesenie dostalo č. 204/2013
20. Rôzne
p. primátor
- poukázal na hodnotenie Inštitútu pre ekonomické reformy – z hľadiska finančnej stability naše
mesto skončilo na 9 mieste zo všetkých miest na Slovensku, na 5. mieste z 50 najväčších miest,
na 1. mieste v PSK – svedčí to o tom, že naša ekon. stabilita je na veľmi dobrej úrovni
- informoval o tom, že je predpoklad, že v krátkej dobe by nám mal byť vrátený od štátu necelý
milión Eur za rekonštrukciu škôl
21. Interpelácie
PhDr. Baráthová
- informovala sa ohľadom historického cintorína, poukázala na zanedbané a zničené záhradky, v
ktorých sú historické náhrobné kamene
- pripomenula návrh na zachovanie starých historických pomníkov
p. primátor
– informoval o tom, že sa uvažuje o vytvorení pamätného miesta, kde budú umiestnené
historické náhrobné tabule

PhDr. Baráthová
- poukázala aj na zničené záhradky, ktoré sú pri múre s erbom
Ing. Krok
- vysvetlil situáciu ohľadom starého cintorína, ktorá bola prerokovaná aj so zástupkyňou
Pamiatkového úradu, p. Bujnovou
- informoval o návrhu, týkajúcom sa zriadenia záhradky ( 1. záhradka pri vchode do cintorína
vľavo ), do ktorej by sa postupne premiestnili historické tabule
- čo sa týka záhradiek pri múroch – porušenie historických pomníkov je ošetrené zmluvne
p.primátor
- doporučil prejednatie tohto problému v komisii kultúry
Bc. Saturyová
- vyjadrila sa k Programu hospodárskeho rozvoja mesta, vyzdvihla prácu ľudí z MsÚ, ktorí na
tom pracujú, tohto cestou im poďakovala a navrhla ich prácu zohľadniť
Ing. Levická
- tlmočila interpeláciu občanov ohľadom rekonštrukcie starého historického cintorína, ďalej
interpeláciu týkajúcu sa zimného štadióna a kúpaliska v Kežmarku
p. primátor
– informácie ohľadom zimného štadióna boli na tomto MsZ podané, čo sa týka krytej plavárne –
chystáme sa spracovať projektovú dokumentáciu v priebehu budúceho roka
Mgr. Holopová
- tlmočila problémy ľudí ohľadom zabývania sa v nových bytoch a spoločnosťou RWE
p.primátor
– preveríme to
Bc. Saturyová
- pýtala sa na momentálny stav cesty pri čističke, ktorá mala byť súčasťou cyklochodníka
Ing. Faix
– informoval o tom, že firma Eurovia čakala tri mesiace, kým nám VÚC potvrdila správnosť
obstarávania, v tomto čase už bola zmluva podpísaná, stavba sa rozbehne ešte teraz na jeseň

22. Záver
Na záver rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť .

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ladislav Faix
prednosta úradu

Mgr. Sylvia Holopová

Bc. Adriana Saturyová

Zapísala: Jana Tyrpáková

