
MESTO  KEŽMAROK 
Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 
 

   
                             Kežmarok   21.03.2013 
                                                  Číslo spisu: 110/2013/2 
 

 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 03. 2013 

 
 

 
Prítomní:    poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
        
 
Ďalší prítomní: Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta 
   Ing. Ladislav Faix – prednosta úradu 
   Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta 
   Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR 
   Ing. Agáta Perignáthová - vedúca majetkov. odd. a správy majetku 

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  
Mgr. Beáta Oravcová – riaditeľka CVČ, Kežmarok 
Ing. Miloslav Nadányi – riaditeľ STZ, Kežmarok 
Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ Hradná, Kežmarok 
Mgr. Milan Halama – riaditeľ ZŠ Dr.Fischera, Kežmarok 
Ján Levocký – ZUŠ A. Cígera, Kežmarok 
Mgr. Elena Malinová – riaditeľka  MŠ Možiarska, Kežmarok 
Ing. Eva Grotkovská – VPS Mesta Kežmarok 

   Bc. Martina Brejková – zapisovateľka 
   ostatní hostia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program:                                                                                                        
 

1) Otvorenie 
2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
3) Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 

v Kežmarku k 21.03.2013, za kontrolované obdobie roka 2013 a predchádzajúce 
obdobia 

4) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok za rok 2012 
5) Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v priebehu I. 

polroka 2013  
6) Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 1/2013 
7) Návrh VZN č. 1/2013 o nájme bytov 
8) Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2008 v znení VZN č. 6/2009 o určení výšky príspevku 

na činnosť škôl a školských zariadení 
9) Návrh Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine Základnej školy – Grundschule, Hradné 

námestie 38, Kežmarok a Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Nižná 
brána 8, Kežmarok 

10) Návrh na zmenu zapisovateľky Komisie výstavby, ŽP a SP 
11) Návrh rozdelenia dotácií pre športové kluby v Meste Kežmarok  
12) Návrh rozdelenia dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2013  
13) Návrh na predĺženie nájmu bytu a ukončenie nájmu bytu v DOS na ul. Baštová 8, 

Kežmarok 
14) Návrh na pridelenie bytov v DOS na ul. Baštová 8, Kežmarok 
15) Návrh na odpredaj pozemkov z majetku Mesta Kežmarok:                                                                    

- návrh na odpredaj časti pozemkov – KN-E 1090, KN-E 1091, KN-E 1093 - TREI 
Real Estate SK Three, s.r.o.                                                                                                                                                  

16) Návrh na odpredaj pozemku – Andrej Kerpčár s manželkou, Belinského 20, Bratislava 
17) Návrh na odpredaj pozemku – Ing. Ján Šoltés, Skalná 15, Svit 
18) Návrh na odpredaj hnuteľného majetku – Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, 

Kežmarok, n.o. 
19) Návrh na odkúpenie pozemku do majetku mesta – Tatranský podnik, a.s., Kežmarok,  

Slávkovská 19, Kežmarok 
20) Návrh na prenájom časti pozemku, k.ú., Kežmarok – Mária Pisarčíková, Garbiarska 

18, Kežmarok                                                                                        
21) Návrh na predĺženie nájmu bytov – Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok 
22) Návrh na nájom bytu, Gen. Štefánika 1049/14, č. bytu 21 
23) Návrh na zriadenie vecného bremena                                                                                                                                        

-  Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 17, Poprad                                                                               
-  František Fedák, Mlynčeky 12 

24) Návrh na zvýšenie nájomného – spoločnosť Dialcorp, s.r.o., Huncovská 42, Kežmarok 
25) Rôzne 
26) Interpelácie 
27) 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. 
Navrhol doplniť bod Rôzne o 2 nové materiály: 
„Návrh na odpredaj bytu č. 27 s príslušenstvom a spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu, na ul. Lanškrounská 1606/22 Kežmarok“ 
„Návrh na zmenu člena Komisie sociálnej a bytovej pri MsZ v Kežmarku“ 
Oboznámil prítomných, že na rokovanie pozval riaditeľa nemocnice MUDr. Mageru  
a predsedu správnej rady nemocnice  Ing. Tvarůžka, aby poinformovali o aktuálnej situácii 
v nemocnici. 
 
Hlasovanie za doplnenie programu  rokovania 
za:  8   , proti:   0   , zdržal sa:  0 
za: Nevlazla, Švedlár,  Baráthová, Kredátus, Figlár, Švirloch,  Saturyová, Levická 
neprítomní: Rochová, Šišková, Zubal, Hencel, Novotný, Holopová, Víznerová 
 
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Švedlár, p. Nevlazla 
 
za:  6  , proti:  0  , zdržal sa:  2 
za: Baráthová, Kredátus,  Figlár, Švirloch , Levická, Saturyová 
zdržal sa: Švedlár, Nevlazla 
neprítomní: Rochová, Šišková, Zubal, Novotný, Hencel, Víznerová, Holopová 
  
- za overovateľov zápisnice boli určení:  Bc. Saturyová, Ing. arch Figlár 
 
- zapisovateľka:   Bc. Martina Brejková 
 
 
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 
v Kežmarku k 21.3.2013, za kontrolované obdobie roka  2013  a  predchádzajúce 
obdobia. 
 
Ing. Gnojčáková 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 21.3.2013, za kontrolované obdobie 
roka 2013 a predchádzajúce obdobia. 
b)  Zrušuje uznesenie č. 257/2010.  
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  9  , proti:  0   , zdržal sa: 0 



za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár,  Levická, Figlár, Švirloch 
neprítomní: Rochová, Šišková, Zubal, Novotný, Holopová, Hencel 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 19/2013, 20/2013 
 
 
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 
 
Ing. Gnojčáková 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
      Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta za rok 2012. 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  9  , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Švirloch 
neprítomní: Rochová, Šišková, Zubal, Novotný, Holopová, Hencel 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 21/2013 
 
 
5. Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v priebehu I. 
polroka 2013  
 
Ing. Gnojčáková 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly zabezpečovania pokladničných operácií mesta v mene Eur 
a ostatných zahraničných menách – správu č. 1/2013, vykonanej na Mestskom úrade, 
Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie II. polroka 2012. 
 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly zabezpečovania zmien rozpočtu a vedenia rozpočtových 
opatrení – záznam č. 1/2013, vykonanej na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 
Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2012. 
 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a  
dodržiavania rozpočtovej klasifikácie v rámci bežných a kapitálových výdavkov – 
záznam č. 2/2013, vykonanej na Správe telovýchovných zariadení mesta Kežmarok,  
Trhovište 4 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2012. 



 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:  
za:  9  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Švirloch 
neprítomní: Rochová, Šišková, Zubal, Novotný, Hencel, Holopová 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 22/2013, 23/2013, 24/2013 
 
 
6. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 1/2013 
 
Ing. Karpiš  
 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mgr. Švirloch 
- vyjadril názor, že je rád, že sa našli peniaze na opravu ciest a informoval sa, ako to vyzerá 
s ulicou Priekopa, či sa počíta aj s jej úpravou 
 
p. primátor 
- vysvetlil, že sa čaká na peniaze, ktoré sa investovali do opravy ZŠ Nižná brána, jedná sa 
o cca 1 mil. eur, ako náhle tieto peniaze prídu, budú sa riešiť aj ostatné komunikácie 
- informoval, že sa začne s kompletnou rekonštrukciou ulíc Huncovská a Michalská, od 
nemocnice až po závory za Tatraľanom 
 
MUDr. Mgr. Víznerová 
- pýtala sa, kedy by sa mohlo začať s realizáciou opráv na ulici Trhovište 
 
p. primátor 
- vysvetlil, že projekt je zaregistrovaný, a ak bude schválený, s realizáciou sa začne najskôr na 
jeseň, dovtedy sa to bude riešiť opravou výtlkov 
 
Ing. Levická 
- informovala sa, či sa v rámci rekonštrukcií a opráv nepočíta aj s osvetlením na severe pri 
garážach 
 
p. primátor 
- vysvetlil, že v prvej fáze je potrebné riešiť prístupové cesty, momentálne na osvetlenie nie 
sú financie 
 
MUDr. Novotný 
- vyjadril názor, že je rád, že sa nezabudlo na Pradiareň 
 

1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok 
pre rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 1/2013 podľa predloženého návrhu so 
zapracovaním pripomienky č.1. 

2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu 
nasledovne: 



a) financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového 
rozpočtu 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb vo výške 58 463 eur, 

b) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov podprogramu 
programového rozpočtu 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 
o 19 919 eur. 

 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:  
za:   10  , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Švirloch,   
      Novotný 
neprítomní: Rochová, Šišková, Hencel, Holopová, Zubal 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 25/2013, 26/2013 
 
 
7. Návrh  všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok, ktorým sa upravuje nájom 
bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
s c h v a ľ u j e 
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve mesta 
Kežmarok 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  10   , proti:  0   , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Švirloch,  
      Novotný 
neprítomní: Rochová, Šišková, Hencel, Holopová, Zubal 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 27/2013 
 
 
8. Návrh Dodatku č.4 k VZN 2/2008 v znení VZN 6/2009 o určení výšky príspevku na 
činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia 
 
Ing. Kroková 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mgr. Švirloch 
- informoval sa ohľadom poplatkov, či ostávajú v pôvodnej výške 



 
Ing. Kroková 
- vysvetlila, že poplatky sa zvyšujú, bola snaha toto zvýšenie ukorigovať tak, aby to nebolo 
neúnosné pre rodičov, ale vzhľadom na zmenu financovania zo strany štátu sme do tohto 
zvyšovania dotlačení, aby tieto zariadenia mohli fungovať 
 
 
      Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Dodatok č.4 k VZN č. 2/2008 v znení 
VZN č. 6/2009 o určení výšky príspevku na činnosť materskej  školy, základnej 
umeleckej školy a školského zariadenia. 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  10  , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Švirloch,  
      Novotný 
neprítomní: Rochová, Šišková, Zubal, Hencel, Holopová 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 28/2013 
 
 
9. Návrh Dodatku č.9 k Zriaďovacej listine Základnej školy-Grundschule, Hradné 
námestie 38, Kežmarok a návrh Dodatku č.7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, 
Nižná brána 8, Kežmarok 
 
Ing. Kroková 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Bc. Saturyová 
- informovala sa, ako to ovplyvni existujúce CVČ, či nové CVČ zaniknú ku koncu školského 
roka alebo ako to bude s ich ďalšou funkčnosťou v ďalšom školskom roku a či sa budú do 
nových CVČ prijímať noví zamestnanci, ako to bude fungovať na školách 
 
Ing. Kroková 
-vysvetlila, že tu nedochádza k vzniku nových Centier voľného času, ale doterajšie školské 
strediská záujmovej činnosti od 01.01.2013 zo zákona prestávajú existovať a len sa 
transformujú na CVČ, takže pojem ako školské stredisko záujmovej činnosti prestane 
existovať, budú len CVČ a táto zmena sa musí urobiť v Zriaďovacej listine  a to sa robí 
dodatkom 
- nie sú to nové školské zariadenia , sú to už dnes existujúce 
- momentálne máme v Kežmarku jedno mestské CVČ, ďalšie dve CVČ sú pri školách a jedno 
CVČ pri ZŠ s MŠ Sv. Kríža, je potrebné vyfinancovať všetky štyri, pričom je uprednostnené 
mestské CVČ 
 
Mgr. Švirloch 
- pýal sa, či nie je luxus mať v meste štyri CVČ, treba sa v budúcnosti zamyslieť nad tým, či 
mesto potrebuje toľko CVČ 



 
1.Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie zmenu Zriaďovacej listiny 
Základnej  školy - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok vykonanú Dodatkom 
č.9 
 
2.Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie zmenu Zriaďovacej listiny 
Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok vykonanú Dodatkom č.7 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:  
za:  10  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová,  Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Švirloch,  
      Novotný 
neprítomní: Rochová, Šišková, Hencel, Holopová, Zubal 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 29/2013, 30/2013 
 
 
10. Návrh na  zmenu zapisovateľky  Komisie  výstavby, životného prostredia, dopravy 
a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku 
 
Ing. Faix – prednosta MsÚ 
 
- informoval o predloženom návrhu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

a) odvoláva  
zapisovateľku Komisie  výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 
služieb pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  Ing. Evu Kelbelovú 
 

b) schvaľuje  
zapisovateľku Komisie  výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 
služieb pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku Ing. Adrianu Kurtiniakovú   

 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  10 , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Švirloch,  
      Novotný 
neprítomní: Rochová, Šišková, Hencel, Holopová, Zubal 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 31/2013 
 
 
11. Návrh rozdelenia dotácií pre športové kluby mesta Kežmarok okrem MŠK na rok 
2013 v zmysle VZN č. 1/2010 
 
Ing. Kroková 
 
- informovala o predloženom návrhu 



 
MUDr. Novotný 
- vyjadril vďaku za tieto financie 
 
    Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre športové  kluby 
okrem MŠK z rozpočtu mesta na rok 2013 v súlade s VZN č. 1/2010 podľa priloženého 
návrhu 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  10  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár,  Levická, Figlár, Švirloch,  
      Novotný 
neprítomní: Rochová, Šišková, Hencel, Holopová, Zubal 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 32/2013 
 
 
12. Návrh rozdelenia dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 
2013 podľa VZN č.2/2010 
 
Ing. Kroková 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 

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

 
 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  9  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Novotný 
neprítomní: Rochová, Švirloch, Hencel, Zubal, Holopová, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 33/2013 
 
 
 
13. Návrh na predĺženie nájmu bytu  a ukončenie nájmu bytu v Dome  
s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku 
 
Mgr. Ružbaská 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
schvaľuje 



predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 14 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, 
nachádzajúceho sa na 1. poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 
v Kežmarku,  na dobu určitú do 31.12.2014 nájomníčke Anne Ulíkovej, bytom Kežmarok, 
Baštová 8.    
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
neschvaľuje 
predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 2 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, 
nachádzajúceho sa na 3. poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 
v Kežmarku, nájomníčke Emílii Slovíkovej, bytom Kežmarok, Baštová 8. 
 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:  
za:   9  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Novotný 
neprítomní: Rochová, Švirloch, Hencel, Holopová, Zubal, Šišková 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 34/2013, 35/2013 
 
 
 
14. Návrh na pridelenie bytov v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v 
Kežmarku 
 
Mgr. Ružbaská 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
schvaľuje 
uzavretie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 21 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, 
nachádzajúci sa na prízemí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  
Eve Majzlovej, bytom Kežmarok, Nižná brána 1, na dobu určitú do 31.03.2014.  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
schvaľuje 
uzavretie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 12 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, 
nachádzajúci sa na 2. poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 
v Kežmarku,  Margite Mirgovej, bytom Kežmarok, Martina Lányiho 5, na dobu určitú do 
31.03.2014.  
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:  
za:  9  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Novotný 
neprítomní: Rochová, Švirloch, Hencel, Holopová, Šišková, Zubal 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 36/2013, 37/2013 



 
 
15. Návrh na odpredaj časti pozemkov KN-E 1090, KN-E 1091, KN-E 1093 - TREI Real 
Estate SK Three, s.r.o 
 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mgr. Švirloch 
- informoval sa, či sa s investorom dohodlo na znížení parkovacích miest 
- navrhol, aby investor poskytol nejaké finančné prostriedky do skateparku, ktorý bude 
v blízkosti nákupného centra  
 
p. primátor 
- vysvetlil, že sú ochotný finančne prispieť na skatepark 
  
Ing. arch. Figlár 
- vysvetlil, že investor vyhovel požiadavke mesta so znížením parkovacích miest  
 
Ing. Levická 
- navrhla, aby aktivity pre deti neboli smerom k hlavnej ceste, aby sa tam dohliadalo na ich  
bezpečnosť  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
 
a) rozhoduje 
že odpredaj časti pozemkov KN-E 1090 o výmere 452 m2 , KN-E 1091 o výmere 488 m2 

a KN-E 1093 o výmere 16 m2 spoločnosti TREI Real Estate SK Three s.r.o. so sídlom 
Vysoká 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 . 



 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  8  , proti:  1  , zdržal sa: 1 
za: Nevlazla, Baráthová, Kredátus, Švedlár,  Levická, Figlár, Švirloch, Novotný 
zdržal sa: Víznerová 
proti:  Saturyová 
neprítomní: Rochová, Zubal, Hencel, Holopová, Šišková 
 
Uznesenie nebolo schválené pre nedostatočný počet hlasov poslancov. 
 
 
16. Návrh na odpredaj pozemku – Andrej Kerpčár s manž.Belinského 20, Bratislava 
 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
 
r o z h o d u j e 
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 
1470/2, orná pôda, o výmere 67 m2, k.ú. Kežmarok do vlastníctva Andreja Kerpčára 
s manž., bytom Belinského 20 Bratislava je prípadom hodným osobitného zreteľa, 
z dôvodu, že tento pozemok je medza, ktorá priamo nadväzuje na pozemok vo vlastníctve 
žiadateľov a tvorí s ich nehnuteľnosťami celok . 
 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku, časť parcely KN-E 1470/2 diel „1“ o výmere 66 m2 pričleneného do 
parcely KN-C 2546/1, zastavaná plocha s výmerou 241 m2, a diel „2“ o výmere 1 m2 

pričleneného do parcely KN-C 2546/2, zastavaná plocha s výmerou 27 m2 , podľa 
geometrického plánu č.55/2012, k.ú. Kežmarok, vypracovaného geodetom Ing.Pavlom 
Brutovským pre Andreja Kerpčára s manž., bytom Belinského 20 Bratislava za cenu 
14,30 eur/m2. 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 10  , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Švirloch,  
      Novotný 
neprítomní: Rochová, Hencel, Holopová, Šišková, Zubal 
 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 38/2013  
 
 
 
 



17. Návrh na odpredaj pozemku pre Ing. Jána Šoltésa, Skalná 15, Svit 
 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
 
s ch v a ľ u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 pís.b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, odpredaj pozemku parcely č. KN C 588/2, k.ú. Kežmarok o výmere 
5m2, pričleneného ako diel „3“ o výmere 5m2 k parcele č. KN C 587/2 o výmere  338 m2, 
druh pozemku zastavané plochy, podľa geometrického plánu č. 72/2012 ( GP vyhotovil 
geodet Ing. Pavel Brutovský), pre žiadateľa: Ing.  Ján Šoltés, bytom ul. Skalná č. 15, 059 
21 Svit,  za cenu 57,10 eur/m2, z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa.  
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  10  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická,  Figlár, Švirloch,  
      Novotný 
neprítomní: Rochová, Hencel, Holopová, Zubal, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 39/2013 
 
 
 
18. Návrh na odpredaj hnuteľného majetku Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra 
v Kežmarku,n.o. 
 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
MUDr. Novotný 
- vysvetlil, že sa jedná o materiál, ktorý je zastaralý, odporúča ho predať 
 
 
Mestské  zastupiteľstvo v Kežmarku 
schvaľuje 
odpredaj hnuteľného majetku uvedeného v prílohe za cenu 3047,- eur, slovom 
tritisícštyridsaťsedem eur, Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. IČO : 
37886436, sídlo Huncovská 1788/42, 060 01  Kežmarok.  
 
 
 



hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  10  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Švirloch,  
      Novotný 
neprítomní: Rochová, Hencel, Šišková, Holopová, Zubal 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 40/2013 
 
 
 

19. Návrh na odkúpenie pozemkov do majetku mesta Kežmarok od Tatranského podniku 
a.s., Kežmarok, Slavkovská 19, Kežmarok  

 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  Kežmarok 
 
s ch v a ľ u j e 
 
odkúpenie pozemkov do majetku Mesta Kežmarok -  parcely č. KN C 1691/2 o výmere 
119 m2 a KN C 1692/1 o výmere 505 m2, k.ú. Kežmarok, spolu za cenu 5 600,00 eur, od 
vlastníka pozemkov: Tatranský podnik a.s. Kežmarok so sídlom Slavkovská 19, 
Kežmarok, IČO 31 665 306.  
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  10   , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová,  Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Švirloch,  
     Novotný 
neprítomní: Rochová, Hencel, Holopová, Zubal, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 41/2013 
 
 
 
20. Návrh na prenájom pozemku – Mária Pisarčíková, Garbiarska 18, Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
 
r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku KN-C 2187, záhrada o výmere 212 m2, 



k.ú. Kežmarok, pre vlastníka bytu bytového domu s.č. 963 na ul. Pod traťou 8 v Kežmarku 
Máriu Pisarčíkovú, trvale bytom Garbiarska 18, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom pozemku, ktorý sa prenajímal ako záhrada aj 
u predchádzajúceho vlastníka tohto bytu. 
 
s ch v a ľ u j e 
prenájom pozemku KN-C 2187/4 záhrada o výmere 212 m2 , podľa geometrického plánu 
č.14280922-087/95 ,k.ú. Kežmarok za účelom zriadenia záhrady pre vlastníka bytu 
v bytovom dome s.č. 963 na ul. Pod traťou 8 v Kežmarku Máriu Pisarčíkovú, trvale bytom 
Garbiarska 18, Kežmarok, na dobu neurčitú, za cenu 0,17 €/m2/rok. 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  10  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová,  Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Švirloch,  
     Novotný 
neprítomní: Rochová, Hencel, Holopová, Zubal, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 42/2013 
 
 
21. Návrh na predĺženie nájmu bytov – Gen. Štefánika 1049/14                                 
 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mgr. Švirloch 
- informoval sa ohľadom nedoplatkov, či sú už uhradené 
 
 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 

r o z h o 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 predĺženie nájmu bytu č. 5 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden 
rok 
Lucii Lopatovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  je prípadom  hodným 
osobitného zreteľa,  z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. 
a    s c h v a ľ u j e 

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

 

 



Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 

r o z h o 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 predĺženie nájmu bytu č. 9 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden 
rok 
Valérii Gáborovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom  hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
a    s c h v a ľ u j e 

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

r o z h o 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 predĺženie nájmu bytu č. 7 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden 
rok 
Eme Rusnačíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom  hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
a    s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 7 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eme Rusnačíkovej,  
trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na jeden rok. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 

r o z h o 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 predĺženie nájmu bytu č. 10 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 
o jeden rok 
Ondrejovi Cehulovi, trvale bytom Lanškrounská 1605/24, Kežmarok je prípadom  
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
a    s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 10 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ondrejovi Cehulovi,  
trvale bytom  Lanškrounská 1605/24, Kežmarok  na jeden rok 
 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 

r o z h o 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 predĺženie nájmu bytu č. 27 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 
o jeden rok 
Jane Tondrovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom  hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
a    s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 27 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jane Tondrovej,  
trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na jeden rok. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 

r o z h o 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 predĺženie nájmu bytu č. 29 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 
o jeden rok 
Jánovi Vaverčákovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom  
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
a    s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 29 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jánovi Vaverčákovi,  
trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na jeden rok. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 

r o z h o 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 predĺženie nájmu bytu č. 31 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 
o jeden rok 
Ľudmile Harmanovej, trvale bytom Karola Kuzmányho 1537/1, Kežmarok je prípadom  
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
a    s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 31 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ľudmile 
Harmanovej,  trvale bytom  Karola Kuzmányho 1537/1, Kežmarok  na jeden rok. 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 

n e s ch v a ľ u j e 

nájom bytu č. 12 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Veronike 
Kleinovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca 
nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve. 



 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 

n e s ch v a ľ u j e 

nájom bytu č. 8 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Petronele 
Povecovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca 
nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:   
za:  10 , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Švirloch,  
      Novotný 
neprítomní: Rochová, Hencel, Holopová, Zubal, Šišková 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 43/2013, 44/2013, 45/2013, 46/2013, 47/2013, 48/2013, 
49/2013, 50/2013, 51/2013 
 
 
22. Návrh na nájom bytu č. 21, Gen. Štefánika 1049/14 
 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo  Kežmarok 
rozhoduje 

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

nájom bytu č. 21, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Veronike Ničpanovej, trvale bytom  
Lanškrounská  1608/16,  Kežmarok, na dobu jedného roka. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  10  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Švirloch,  
      Novotný 
neprítomní: Rochová, Hencel, Holopová, Zubal, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 52/2013 
 
 



23. Návrh na zriadenie vecného bremena 
A/Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 17,Poprad 
B/František Fedák, Mlynčeky 12 
 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
schvaľuje 
bezodplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN C 3161, KN C 1311/1, KN 
C 1310, KN C 1309/1, KN E 884/9, KN E 5218, KN E 5219/1, KN E 5221, KN E 5279, 
KN E 5280, KN E 6624/1, KN E 6774/1, KN E 883/2 v prospech vlastníka stavby 
„Odkanalizovanie obcí Vrbov a Vlková, líniová stavba, kat. územie Vlková, Vrbov, 
Kežmarok“ - Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 01 
Poprad, IČO 36485250, s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok: 
a)  strpieť uloženie kanalizačného potrubia pre stavbu „ Odkanalizovanie obcí 
    Vrbov a Vlková, líniová stavba, kat, územie Vlková, Vrbov a Kežmarok“, 
b) strpieť vjazd a vstup, prejazd a prechod cez predmetné nehnuteľnosti pri 
   umiestňovaní, prevádzke, údržbe a opravách inžinierskych sietí, rešpektovať 
   pásmo ich ochrany v zmysle § 19 ods 2 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných 
   vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení. 

 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
schvaľuje 
zriadenie vecného bremena na pozemkoch KN-C 7414, KN-C 7416, KN-C 7424, k.ú. 
Mlynčeky v prospech vlastníkov pozemkov KN-C 7412, 7413, 3911/24, 3911/23, 3911/19, 
k.ú. Mlynčeky s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok: 
- trpieť vstup a vjazd oprávnených na slúžiace pozemky z dôvodu prechodu a prejazdu 
  vlastníkov pozemkov KN-C 7412, 7413, 3911/24, 3911/23, 3911/19, 
- zdržať sa konania , ktoré by bránilo oprávneným vo výkone ich práv z vecného bremena 
Rozsah vecného bremena je určený plochou v m2 v súlade  s vypracovaným geometrickým 
plánom č. 03/2013, k.ú. Mlynčeky 
Vecné bremeno v prospech vlastníka pozemku KN-C 3911/19 sa zriaďuje bezplatne.  
Vecné bremeno v prospech vlastníka pozemkov KN-C 7412, 7413, 3911/24, 3911/23, sa 
zriaďuje za všeobecnú hodnotu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena 
 947,20 eur ( 1,48 eur/ m2 ). 
 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:  
za:  10  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Švirloch,  
      Novotný 
neprítomní: Rochová, Hencel, Holopová, Zubal, Šišková 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 53/2013, 54/2013 
 
 
24. Návrh na zvýšenie nájomného 
- návrh na zvýšenie nájomného za prenájom časti nebytových priestorov v Nemocnici 
Dr.V. Alexandra, Huncovská č.42, Kežmarok, n.o. pre spoločnosť Dialcorp s.r.o. 
Kežmarok, Huncovská 42,  Kežmarok, IČO: 62061127 
 



Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
Mestské  zastupiteľstvo  Kežmarok 
s ch v a ľ u j e  
nájomné za prenájom nebytových priestorov   časti  objektu nemocnice Dr. Vojtecha 
Alexandra Kežmarku   n. o.,   Huncovská   42,  v Kežmarku, (na prízemí a I. poschodí) 
na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.44/2006/OM, pre spoločnosť 
Dialcorp s.r.o. Kežmarok, Huncovská 42, Kežmarok, IČO: 62061127 vo výške 50 
€/m2/rok.  
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  10  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Švirloch,  
     Novotný 
neprítomní: Rochová, Hencel, Holopová, Zubal, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 55/2013 
 
 
25. Rôzne 
 
A/ Návrh na  zmenu  člena Komisie  sociálnej a bytovej pri MsZ v Kežmarku 
 
Ing. Faix – prednosta MsÚ 
 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

a) berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena Komisie sociálnej a bytovej  pri 
Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  Ing. Slávku Mihálikovú 

b) schvaľuje za člena Komisie sociálnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v 
Kežmarku pani Zlaticu Irhovú   

 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  10  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Švirloch,  
      Novotný 
neprítomní: Rochová, Hencel, Holopová, Zubal, Šišková 
 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 56/2013 
 
 
 
 



B/ Návrh na výpožičku časti pozemku KN-C 3296/6- Tomáš Žemba, Horská 35 Svit 
 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
 
r o z h o d u j e 
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-C 3296/6, pre Tomáša 
Žembu, Horská 550/35, Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o 
pozemok, na ktorom žiadateľ zrealizuje výstavbu miestnej komunikácie v rámci stavby 
IBV Kamenná baňa – Slnečné údolie 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-C 3296/6, k.ú. Kežmarok o výmere 1000 m2 pre 
účely 
výstavby miestnej komunikácie v rámci stavby IBV Kamenná baňa – Slnečné údolie pre 
Tomáša Žembu, Horská 550/35, Svit, do 31.12.2015, 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:  10  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Švirloch,  
      Novotný 
neprítomní: Rochová, Hencel, Holopová, Zubal, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 57/2013 
 
 
C/ Návrh na odpredaj bytu č. 27 s príslušenstvom a spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu, na ul. Lanškrounská 1606/22 Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
schvaľuje 
na základe obchodnej verejnej súťaže odpredaj 3-izbového bytu č. 27 na 6.p bytového 
domu súpisné číslo 1606. v Kežmarku, na ul. Lanškrounská č. 22, postavenom na 
pozemku KN-C 1961/88, k.ú. Ľubica a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu vo výške 7348/227386, zapísané na Katastrálnom úrade 
Prešov, Správe katastra Kežmarok, katastrálne územie Ľubica v liste vlastníctva 



 č. 3774, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov: Milan Pitoňák a Veronika 
Pitoňáková, bytom Zochova 1709/59, Kežmarok, za cenu 35 280 eur. 
 
 hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  10  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Švedlár, Levická, Figlár, Švirloch,  
      Novotný 
neprítomní: Rochová, Hencel, Holopová, Zubal, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 58/2013 
 
V bode Rôzne privítal pán primátor zástupcov nemocnice, riaditeľa nemocnice MUDr. 
Mageru a predsedu správnej rady nemocnice Ing. Tvarůžka, ktorí prítomných oboznámili so 
súčasnou situáciou v nemocnici 
 
Ing. Tvarůžek 
- informoval prítomných, že nemocnica dosiahla veľmi dobré výsledky v minulom roku, 
najlepšie od doby založenia neziskovej organizácie v roku 2004, dosiahla výsledok približne 
2 mil. eur, hlavným dôvodom je dokončenie reštrukturalizácie nemocnice 
- nemocnica nemá momentálne žiadne záväzky po splatnosti 
 
MUDr. Mgr. Víznerová 
- informovala sa, že sa zakúpil CT prístroj a že je nefunkčný, aká je momentálne situácia 
 
Ing. Tvarůžek 
- vysvetlil, že nemocnica zakúpila prístroj ale vzápätí odstúpila od zmluvy, pretože v prístroji 
chýbali komponenty, takže v súčasnosti nemocnica  nemá CT prístroj, ale prebiehajú dohody 
s poisťovňami, aby sa zakúpil nový, ešte modernejší CT prístroj 
 
Mgr. Švirloch 
- pýtal sa, ako to vyzerá s personálom v nemocnici, či je dostatok lekárov na jednotlivých 
oddeleniach a tiež zdravotných sestier 
 
MUDr. Magera 
- informoval, že na 99 % je nemocnica personálne zaplnená čo sa týka lekárov, chýba len 
lekár na internom oddelení 
- čo sa týka zdravotných sestier, nezaznamenal sa odchod kvôli platom, nemocnica sa s nimi 
dohodla na splátkovom kalendári  
- informoval, že prebehli rokovania so všeobecnou zdravotnou poisťovňou ohľadom 
zakúpenia CT prístroja, mohol by byť spustený do prevádzky niekedy v lete  
- informoval, že sa plánujú otvoriť nové ambulancie, gastroenterologická ambulancia pre 
dospelých, detská ambulancia a pneumologická ambulancia, ale tá až niekedy od budúceho 
roku 
 
MUDr. Mgr. Víznerová 
- informovala sa, či sú pripravené priestory pre tieto odborné ambulancie 
 
p. riaditeľ 
- vysvetlil, že čo sa týka gastroenterologickej ambulancie priestory sú, aj vybavenie a taktiež 
personál 



26. Interpelácie 
 
Mgr. Švirloch 
- informoval sa, prečo mesto Kežmarok prestalo bez akéhokoľvek vysvetlenia komunikovať 
s občanmi mesta prostredníctvom portálu www.odkazprestarostu.sk, prečo mesto nereagovalo 
prostredníctvom pána prednostu, ktorý ma tento projekt na starosti 
 
p. primátor 
- vysvetlil, že na tejto stránke nešlo vždy o slušnú komunikáciu, je smutné, že správca tohto 
portálu dopustil takúto diskusiu 
- mesto založilo svoju vlastnú stránku, kde môžu občania komunikovať s mestom, podávať 
svoje podnety 
 
Bc. Saturyová 
- vyjadrila názor, že pozná túto stránku, páči sa jej táto myšlienka, ale všetko je v poriadku do 
vtedy, ak funguje na princípe, otázka odpoveď, ale na tento portál  píše veľa anonymov, 
každý by sa mal pod svoj príspevok podpísať 
 
p. Švedlár 
- vyjadril názor, že aj on navštevoval tento portál, ale už dlhšiu dobu tam nechodí, pretože sa 
tam píšu samé nezmysly, nepravdy a dochádza tam k osočovaniu 
 
 
 
27. Záver 
Na záver rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť . 
 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta                                                                                  prednosta úradu 
          
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:     

Bc. Adriana Saturyová 
 
 

 
     Ing. arch. Jozef Figlár 
 
 
    
        
Zapísala:  Bc. Martina Brejková 


