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Vyhodnotenie
stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku k 26.6.2014
Z roku 2009 zostali na plnenie v roku 2014 2 uznesenia.
Stav k 26.6.2014 :
- v priebežnom plnení sú evidované 2 uznesenia :
uznesenia č. : 23, 174.
Z roku 2010 zostali na plnenie v roku 2014 4 uznesenia.
Stav k 26.6.2014 :
- v priebežnom plnení sú evidované 4 uznesenia :
uznesenia č. : 80, 83, 200, 247.
Z roku 2011 zostalo na plnenie v roku 2014 6 uznesení.
Stav k 26.6.2014 :
- v priebežnom plnení je evidovaných 5 uznesení :
uznesenia č. : 176, 178, 179, 209, 348.
Z roku 2012 zostali na plnenie v roku 2014 3 uznesenia.
Stav k 26.6.2014 :
- v priebežnom plnení je evidované 1 uznesenie :
uznesenie č. : 237.
Z roku 2013 zostalo na plnenie v roku 2014 42 uznesení.
Stav k 26.6.2014 :
- v priebežnom plnení je evidovaných 29 uznesení :
uznesenia č. : 5, 14, 57, 70, 150, 151, 185, 198, 199, 212, 213, 242, 255, 256, 259,
263, 264, 277, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290.
V roku 2014, k 26.6.2014, bolo Mestským zastupiteľstvom prijatých 61 uznesení.
Stav k 26.6.2014 :
- v priebežnom plnení je evidovaných 11 uznesení :
uznesenia č. : 17, 18, 28, 30, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61.

Návrh na zrušenie uznesení :
č. 257/2012 - čiastočné zrušenie RF vo výške 108 559,11 €,
č. 26/2013 - úplné zrušenie použitia RF

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu
plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 26.6.2014, za
kontrolované obdobie roka 2014 a predchádzajúce obdobia rokov 2009 - 2013.

Kežmarok 13.6.2014,
Ing. Gnojčáková Ľudmila
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INFORMÁCIA
o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v priebehu I. polroka
2014
V súlade s §18 f) ods. 1d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznesením mestského
zastupiteľstva č. 248/2013, zameraním a plánom kontrolnej činnosti priebežne
zabezpečovaným, v náväznosti na 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 výsledkoch následných finančných kontrol, vykonaných v priebehu I.
polroka 2014.
1.
Následná
finančná
kontrola
úplnosti,
správnosti
a preukázateľnosti
zabezpečovania pokladničných operácií - poverenie 4/2014, vykonaná v priebehu
mesiaca marec – apríl 2014 na Základnej škole Grundschule, Hradné námestie 38
Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2013, bola ukončená správou o výsledku
následnej finančnej kontroly č. 1/2014.
V kontrolovanom subjekte boli prekontrolované celkom tri samostatne vedené
pokladne. Námatkovým a výberovým spôsobom boli odkontrolované vybrané
príjmové a výdavkové pokladničné doklady vedené v mene euro, v pokladni č. 1 hlavnej pokladni školy - od č. 1 – č. 524, v ďalšej pokladni č. 2 - vedenej ako
pokladňa školskej záujmovej činnosti - od č. 1 – 117 a v pokladni č. 3 – grantovej
pokladni „COMENIUS“ - od č. 1 – č. 19.
Prihliadalo sa aj na súvisiace doklady a podkladové materiály, preukazujúce
oprávnenosť ich vzniku a spôsobov ich zavedenia do účtovníctva organizácie.
Z kontrolných zistení vyberám :
- denný limit zostatku pokladničnej hotovosti sa dodržiaval a preddavky boli
zúčtovávané priebežne podľa pokynov,
- kontrolou uvádzaných bežných pokladní v mene euro sa preverovala úplnosť,
preukázateľnosť a správnosť evidovaných dokladov súvisiacich s realizáciou
bežných príjmových a výdavkových operácií – dotácií a príjmov rôzneho druhu,
nákladov na úhradu poštovného, pohonných hmôt, cestovných náhrad, všeobecného
materiálu, reprezentačných nákladov, nájomného, drobných úhrad rôzneho druhu,
výdavkov na akcie rôzneho druhu - zabezpečenie krúžkových činností, ako aj
dokladov súvisiacich so zabezpečením akcie „COMENIUS“,

- na základe posúdenia evidovaných účtovných pokladničných dokladov bolo
skonštatované, že doložené doklady boli vyúčtované v správnych výškach, sú
preukázateľné a správne,
- v súvislosti so zabezpečovaním cestovných náhrad bolo zistené, že v dvoch
prípadoch došlo k porušeniu §5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení neskorších predpisov, keď výška priznaného stravného nezodpovedala
sume pre ustanovené časové pásmo (chyby vo výdavkových dokladoch č. 273 a č.
299),
- ďalej bolo skonštatované, že aj napriek tomu, že doklady súvisiace s VD č.
461, hlavnej pokladne, boli vypísané ako doklady preukazujúce povolenie a
zrealizovanie zahraničnej služobnej cesty v mene CZK, cestovné náhrady neboli
vykonané v zodpovedajúcej zahraničnej mene, ale prepočítané a uhradené v mene
eur, zároveň nebola zabezpečená osobitná evidencia zahraničných cestovných
náhrad,
- v rámci grantovej pokladne „v mene euro „COMENIUS“ neboli, aj napriek
vyžiadaniu od kontrolovaného subjektu, pre posúdenie objektívnosti použitých
finančných prostriedkov a následne účtovanie pokladničných dokladov, doložené
žiadne interné predpisy a metodické usmernenia, určujúce preukázateľné práva a
možnosti využitia týchto finančných prostriedkov,
- výdavkové doklady súvisiace s nákupom pohonných hmôt, ako zásob, neboli
priebežne a minimálne 1x v mesiaci vyúčtovávané, pre posúdenie ich skutočného
použitia a zostatku stavu PHM v nádrží k poslednému dňu v mesiaci, ako aj normy
spotreby príslušného vozidla,
- žiadanky na prepravu motorovým vozidlom nie sú v úplnom poriadku a
nepreukazujú objektívne použitie motorového vozidla,
- obdobne, ani nákup pohonných hmôt pre potreby použitia pracovných strojov,
prístrojov
a ostatných zariadení školy – kosačky, krovinorezu, fúkaru,
elektrocentrály, nie je zúčtovaný vyúčtovaním a použitie pracovných strojov nie je
nikde objektívne zaznamenané,
- podľa § 19 ods. 8 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.
augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, sa vo vecnej a časovej
súvislosti s výdavkami účtuje zúčtovanie bežného transferu do výnosov na ťarchu
účtu 354 a v prospech účtu 691,
- uvádzané ustanovenie kontrolovaný subjekt na dokladoch nezabezpe čuje, čím
porušuje predpísané zúčtovanie,
- existujúce programové vybavenie nezabezpečuje aj triedenie v rámci
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, účtovanie sa vykonáva ručne, nie
priebežne, raz za mesiac hromadným účtovným dokladom na príslušné syntetické
účty, čo opätovne znamená porušenie usmernení v rámci ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie., následne aj hlavná kniha neobsahuje zaúčtovanie
samostatne vznikajúcich účtovných prípadov,
- v súlade s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky
k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivkám k ekonomickej
klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov je potrebné výdavky
triediť podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Pokladničné doklady
musia obsahovať údaj, kde je príslušný príjem alebo výdavok zatriedený v súlade
s ekonomickou klasifikáciou,

- kontrolou bolo ďalej zistené, že výstupné mesačné účtovné doklady
neobsahujú zrejmý údaj o mesiaci, ktorého sa účtovanie dotýka, ako aj zrejmý údaj
osoby zodpovednej za zaúčtovanie. V súvislosti s tým bolo skonštatované, že nie
všetky zúčtované doklady sú zabezpečené preukázateľným účtovným podpisovým
záznamom za zaúčtovanie, čím došlo k nedodržiavaniu § 31 ods. 2 a § 32 ods. 3
zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti bola vykonaná v súlade s
§29 ods. 3. zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a vykonaná bola za všetky pokladne
vedené v eurách k 31.3.2013, k 30.6.2013, k 30.9.2013 a v rámci ročnej
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013,
- dohodu o hmotnej zodpovednosti, uzatvorenú so zodpovednou
zamestnankyňou kontrolovaného subjektu za vedenie pokladne bolo odporúčané
prehodnotiť a prepracovať na platné ustanovenia Zákonníka práce č. 311/20001 Z. z.
v znení neskorších zákonov,
- dohodu o všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu a za schodok na
zverených hodnotách, pre zamestnanca zodpovedného za vedenie, správu a údržbu
motorového vozidla je nutné vypracovať, vzhľadom na jej neexistenciu,
s akceptovaním platných ustanovení Zákonníka práce č. 311/20001 Z. z. v znení
neskorších zákonov,
- kontrolou bolo ďalej zistené, že predbežná finančná kontrola sa nezabezpečuje
v úplnom súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keď § 9
citovaného zákona bol aplikovaný nejasne, neprehľadne. Aj napriek schváleným
finančným operáciám je nutné formu podpisových oprávnení sprehľadniť, zjednodušiť
a zosúladiť s potrebami kontrolovaného subjektu.
V náväznosti na zistené nedostatky, porušenie § 5 a § 13 zákona č. 283/2002 Z.
z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, § 10, § 31ods. 2, § 32 ods.
3 zákona č. 431/002 Z. z. o účtovníctve, nedostatočné uplatnenie Zákonníka práce č.
311/2001 Z. z., porušenie § 19 ods. 8 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, nedodržiavanie Metodického
usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo
dňa 8. decembra 2004 a vysvetliviek k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej
klasifikácie a nedodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli skonštatované
dôvody pre vypracovanie správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2014.
Prijatie opatrení, ktorými sa zabezpečí odstránenie uvádzaných nedostatkov a ich
príčin, v súlade so zápisnicou o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej
kontroly, bolo nariadené.
Opatrenia boli prijaté a sú v priebežnom sledovaní zodpovedného vedúceho
zamestnanca kontrolovaného subjektu a v plnení zodpovedných zamestnancov
kontrolovaného subjektu.
Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti
zabezpečovania pokladničných operácií - správu č. 1/2014, vykonanej na
Základnej škole Grundschule, Hradné námestie 38 Kežmarok, za kontrolované
obdobie roka 2013.

2.
Následné kontroly zabezpečovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - poverenia č.
5a)/2014, č. 5b)/2014, č. 5c)/2014 a č. 5d//2014, boli vykonané v priebehu mesiacov
apríl - máj 2014, v obchodných spoločnostiach mesta so 100 % majetkovou účasťou
mesta.
Cieľom kontroly v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov bolo, okrem všeobecne platných ustanovení zákona, zistenie skutkového
stavu realizácie príslušného zákona, s osobitným prihliadnutím na akceptovanie §
5a) ods.2 a 3, obchodnou spoločnosťou zriadenou mestom Kežmarok.
Išlo o preskúmanie povinne zverejňovaných zmlúv, ktoré uzaviera povinná osoba
podľa § 2 ods. 3, v ktorej má štát alebo povinná osoba podľa § 2 ods.1 a 2 výlučnú
účasť, alebo v ktorej majú štát a povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne
výlučnú účasť, alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 2
spoločne výlučnú účasť a ktorá sa týka nakladania s jej majetkom.
Predmetom kontroly bolo aj skúmanie zverejňovaných zmlúv, uzatvorených
v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej
v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencií povinnej osoby, t.z.n.
preskúmanie zverejnenia informácie o uzatvorení takejto zmluvy - zmluvné strany,
názov zmluvy, dátum podpisu zmluvy.
Ďalej sa kontrola zamerala aj na preskúmanie povinne zverejňovanej zmluvy v
súlade s § 5a) ods. 9, spôsob zverejnenia, kedy sa zmluva, ktorá nie je zverejnená
v registri, zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby. Ak povinná osoba nemá
sídlo, zmluva sa zverejní na vebovom sídle zriaďovateľa, alebo bezodplatne
v Obchodnom vestníku.
Pri kontrole sa prihliadalo aj na využitie možnosti zverejniť zmluvu viacerými
spôsobmi, alebo viacerými účastníkmi, pri akceptovaní ods. 13 § 5a) zákona
o slobodnom prístupe k informáciám.
a)
Následná kontrola zabezpečovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - poverenie č.
5a)/2014, vykonaná v obchodnej spoločnosti Technické služby s.r.o., Poľná 1
Kežmarok, za rok 2013, bola ukončená správou o výsledku následnej kontroly č.
2/2014.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt eviduje uzatvorené zmluvy
v závislosti od sféry pôsobenia a obsahu zmluvy, v samostatných zložkách (zmluvy
uzatvorené na zabezpečenie hlavnej činnosti so zriaďovateľom, zmluvy rôzneho
druhu menšieho rozsahu uzatvorené so zriaďovateľom, zmluvy uzatvorené
s ostatnými subjektmi verejnej správy, bežné obchodné zmluvy rôzneho typu).
Preskúmaním povinne zverejňovaných zmlúv bolo zistené, že kontrolovaný
subjekt nezverejnil, podľa posúdeného obsahu, ani jednu zmluvu v registri resp. na
svojom webovom sídle.
Na základe zistení bolo skonštatované, že kontrolovaný subjekt porušil uvádzané
citované ustanovenia zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, §

5a ods. 2 a 3, keď nezverejnil zmluvy, ktoré sa zverejňujú v plnom rozsahu, ako aj
zmluvy v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti
zapísanej v obchodnom registri, alebo v inej úradnej evidencií.
V náväznosti na uvádzané porušenie § 5a ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli
skonštatované dôvody pre vypracovanie správy o výsledku následnej kontroly č.
2/2014.
Prijatie opatrení, ktorými sa zabezpečí odstránenie uvádzaných nedostatkov a ich
príčin, v súlade so zápisnicou o prerokovaní správy o výsledku následnej kontroly,
bolo nariadené.
Opatrenia boli prijaté a sú v priebežnom sledovaní zodpovedného vedúceho
zamestnanca kontrolovaného subjektu a v plnení zodpovedných zamestnancov
kontrolovaného subjektu.
Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej kontroly zabezpečovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - správu č.
2/2014, vykonanej v obchodnej spoločnosti Technické služby s.r.o., Poľná 1
Kežmarok, za rok 2013.
b)
Následná kontrola zabezpečovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - poverenie č.
5b)/2014, vykonaná v obchodnej spoločnosti Kežmarok INVEST s. r .o, Hlavné
námestie 1 Kežmarok, za rok 2013, bola ukončená správou o výsledku následnej
kontroly č. 3/2014.
Kontrolou boli zistené, že kontrolovaný subjekt eviduje zmluvy uzatvorené v roku
2013 v samostatnej zložke
Vzhľadom na minimálny rozsah uzatvorených zmlúv bolo skonštatované, že
z troch uzatvorených zmlúv bola 1 zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku.
Z troch uzatvorených dodatkov k zmluvám v roku 2013, boli dva dodatky
uzatvorené k zmluvám v bežnom obchodnom styku minulých rokov.
Preskúmaním povinne zverejňovaných zmlúv bolo zistené, že kontrolovaný
subjekt nezverejnil, podľa posúdeného obsahu, ani jednu zmluvu v registri resp. na
svojom webovom sídle.
V súlade s uvádzaným bolo skonštatované, že kontrolovaný subjekt porušil
citované ustanovenia zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, §
5a ods. 2 a 3, keď nezverejnil zmluvy, ktoré sa zverejňujú v plnom rozsahu, ako aj
zmluvy v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti
zapísanej v obchodnom registri, alebo v inej úradnej evidencií.
V náväznosti na zistené skutočnosti a porušenie § 5a ods. 2 a 3 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov boli skonštatované dôvody pre vypracovanie správy o výsledku následnej
kontroly č. 3/2014.
Prijatie opatrení, ktorými sa zabezpečí odstránenie uvádzaných nedostatkov a ich
príčin, v súlade so zápisnicou o prerokovaní správy o výsledku následnej kontroly,
bolo nariadené.
Opatrenia boli prijaté a sú v priebežnom sledovaní zodpovedných vedúcich
zamestnancov kontrolovaného subjektu a v plnení zodpovedného zamestnanca
kontrolovaného subjektu.
Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej kontroly zabezpečovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - správu č.
3/2014, vykonanej v obchodnej spoločnosti Kežmarok INVEST s. r. o., Hlavné
námestie 1 Kežmarok, za rok 2013.
c)
Následná kontrola zabezpečovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - poverenie č.
5c)/2014, vykonaná v obchodnej spoločnosti Lesy mesta Kežmarok s. r .o,
Kežmarské Žľaby 12019, Vysoké Tatry, za rok 2013, bola ukončená správou o
výsledku následnej kontroly č. 4/2014.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt uzatváral kúpne zmluvy,
s rôznymi podnikateľskými subjektmi na odber dreva a uzatváral zmluvy o dielo,
prevažne na zabezpečenie rôznych prác v lesníckych činnostiach.
Len v jednom prípade išlo o zmluvu uzatvorenú so subjektom verejnej správy,
ostatné zmluvy boli uzatvorené v bežnom obchodnom styku.
Konštatujem, že uzatvorené zmluvy sú od ostatnej evidencie oddelené
v samostatných zložkách.
Preskúmaním povinne zverejňovaných zmlúv bolo zistené, že kontrolovaný
subjekt v roku 2013 nezverejnil, podľa posúdeného obsahu, ani jednu zmluvu
v registri resp. na svojom webovom sídle.
Povinná osoba, kontrolovanú webovú stránku zriadila k 1.1.2014, na ktorej začala
a bude uvádzať tak povinne zverejňované zmluvy, ako aj ostatné informácie.
Kontrolovaný subjekt bol zároveň poučený o rozsahu poskytovaných informácií
vyplývajúcich z bežného obchodného styku, nakoľko organizácia zverejňovala, nad
rámec svojich povinností, viac informácií.
Preukázateľnosť zverejnenia informácie kontrolovaný subjekt dopracuje.
Kontrolovaný subjekt v roku 2013 nedodržal uvádzané citované ustanovenia
zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, § 5a ods. 2 a 3, keď
nezverejnil zmluvy, ktoré sa zverejňujú v plnom rozsahu, ako aj zmluvy v bežnom
obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej
v obchodnom registri, alebo v inej úradnej evidencií.

V náväznosti na zistené skutočnosti, porušenie § 5a ods. 2 a 3 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov boli skonštatované dôvody pre vypracovanie správy o výsledku následnej
kontroly č. 4/2014.
S prihliadnutím na už zrealizované opatrenia v kontrolovanej oblasti k 1.1.2014, je
nutné dopracovanie a prijatie ďalších opatrení, ktorými sa zabezpečí odstránenie
zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.
Prijatie opatrení, ktorými sa zabezpečí odstránenie uvádzaných nedostatkov a ich
príčin, v súlade so zápisnicou o prerokovaní správy o výsledku následnej kontroly,
bolo nariadené.
Opatrenia boli prijaté a sú v priebežnom sledovaní zodpovedného vedúceho
zamestnanca kontrolovaného subjektu a v plnení zodpovedných zamestnancov
kontrolovaného subjektu.
Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej kontroly zabezpečovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - správu č.
4/2014, vykonanej v obchodnej spoločnosti Lesy mesta Kežmarok s.r.o.,
Kežmarské Žľaby 12019 Vysoké Tatry, za rok 2013.
d)
Následná kontrola zabezpečovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - poverenie č.
5d)/2014, vykonaná v obchodnej spoločnosti Spravbytherm s.r.o, Poľná 2 Kežmarok,
za rok 2013, bola ukončená správou o výsledku následnej kontroly č. 5/2014.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt eviduje zmluvy v samostatných
zložkách, podľa obsahu zmlúv, zvlášť zmluvy za nájom nebytových priestorov, zvlášť
na dodávku tepla a teplej úžitkovej vody, osobitne o nájme bytu a zvlášť ostatné
obchodné zmluvy - zmluvy uzatvorené v bežnom obchodnom styku a zmluvy so
subjektmi verejnej správy vrátane samosprávy.
Preskúmaním povinne zverejňovaných zmlúv bolo zistené, že kontrolovaný
subjekt v roku 2013 zverejňoval len zmluvy za nájom nebytových priestorov,
uzatvorené s podnikateľskými subjektmi, pričom dátum ich zverejnenia na webovom
sídle povinnej osoby, ako aj dátum účinnosti zmluvy, nevedel objektívne preukázať.
Ďalej bolo zistené, že povinná osoba na kontrolovanej webovej stránke ďalšie
povinne zverejňované zmluvy, ako aj ostatné informácie neuvádza.
Preukázateľnosť zverejnenia informácie kontrolovaný subjekt, pre všetky
zákonom stanovené zmluvy, dopracuje.
Kontrolovaný subjekt v roku 2013 nedodržal uvádzané citované ustanovenia
zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, § 5a ods. 2 a 3, keď
nezverejnil zmluvy, ktoré sa zverejňujú v plnom rozsahu, ako aj zmluvy v bežnom
obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej
v obchodnom registri, alebo v inej úradnej evidencií.

V náväznosti na zistené skutočnosti, porušenie § 5a ods. 2 a 3 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov boli skonštatované dôvody pre vypracovanie správy o výsledku následnej
kontroly č. 5/2014.
Prijatie opatrení, ktorými sa zabezpečí odstránenie uvádzaných nedostatkov a ich
príčin, v súlade so zápisnicou o prerokovaní správy o výsledku následnej kontroly,
bolo nariadené.
Opatrenia boli prijaté a sú v priebežnom sledovaní zodpovedného vedúceho
zamestnanca kontrolovaného subjektu a v plnení zodpovedných zamestnancov
kontrolovaného subjektu.
Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej kontroly zabezpečovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - správu č.
5/2014, vykonanej v obchodnej spoločnosti Spravbytherm s.r.o., Poľná 2
Kežmarok, za rok 2013.
3)
Následná fyzická kontrola všetkých prítomných zamestnancov školskej jedálne
základnej školy, priebežne vychádzajúcich z pracoviska, v súvislosti s ukončením
pracovnej zmeny a zamestnancov zdržiavajúcich sa na pracovisku, vykonaná počas
dňa 5.6.2014, v školskej jedálni Základnej školy Dr. D. Fischera č. 2, Kežmarok,
menovanou kontrolnou skupinou, bola ukončená záznamom o výsledku kontroly č.
7/2014.
Cieľom kontroly bolo preskúmanie anonymného podania „platiacich rodičov“ za
stravu detí a zistenie skutkového stavu fyzickou kontrolou každého zamestnanca
zdržiavajúceho sa na uvedenom pracovisku.
Kontrola sa týkala uvádzaných údajných pravidelných krádeží potravín zo školskej
kuchyne a tzv. beztrestného rozkrádania všetkého jedla na úkor stravníkov – detí.
Vykonanou kontrolu každého zamestnanca – ich osobných skriniek a vynášaných
vecí, ako aj vizuálne priestorov kuchyne nebola zistená, ani v jednom prípade,
úschova príp. vynášanie odloženého jedla.
Kontrolou pristavených motorových vozidiel, patriacich zamestnancom jedálne
a riaditeľovi školy, nebolo zistené uloženie príp. vynášanie vo vozidlách pripravenej
stravy.
Na základe uvádzaných skutočností kontrolná skupina skonštatovala, že v
kontrolovanej oblasti, v kontrolovanom čase, neboli zistené skutočnosti uvádzané
v podnete „platiacich rodičov“, preto bol vypracovaný záznam o výsledku kontroly č.
7/2014.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
fyzickej kontroly všetkých prítomných zamestnancov školskej jedálne
základnej školy, priebežne vychádzajúcich z pracoviska, v súvislosti
s ukončením pracovnej zmeny a zamestnancov zdržiavajúcich sa na
pracovisku – záznam č. 7/2014, vykonanej v školskej jedálni Základnej školy Dr.
D. Fischera č. 2, Kežmarok, v kontrolovanom čase.

Kežmarok 18.6.2014
Ing. Gnojčáková Ľudmila
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Návrh
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok
pre obdobie II. p o l r o k a 2 0 1 4
V súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov a v náväznosti na plnenie úloh hlavného
kontrolóra v zmysle §18 f) ods. 1b) predkladám týmto, okrem priebežne plnených
kontrolných úloh v II. polroku 2014, plán menovitých kontrolných tém nasledovne :
- Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnou finančnou kontrolou v roku 2013 a v I. polroku 2014 :
v v roku 2013 :
Ø na Základnej umeleckej škole, Petržalská 21 Kežmarok,
Ø na Základnej umeleckej škole A. Cígera, Hviezdoslavova 12 Kežmarok,
v v I. polroku 2014 :
Ø Spravbytherm s.r.o., Poľná 2 Kežmarok,
Ø Technické služby s.r.o., Poľná 1 Kežmarok,
Ø Lesy mesta Kežmarok s.r.o., Kežmarské Žľaby 12019 Vysoké Tatry
Ø Kežmarok INVEST s.r.o., Hlavné námestie 1 Kežmarok
Ø ZŠ Grundschule, Hradné námestie č. 38 Kežmarok
- Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti poskytovania cestovných
náhrad v zahraničných menách, na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok,
za II. polrok 2013 a I. polrok 2014,
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu programového rozpočtu mesta
Kežmarok na roky 2015 - 2017.
Cieľom výkonu kontrolnej činnosti prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií
je zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov,
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými
prostriedkami a majetkom mesta prostredníctvom mestského úradu a organizáciami
zriadenými Mestom
Kontrolné akcie budú zabezpečované na základe osobitného, zákonom určeného
poverenia hlavného kontrolóra mesta, ktoré určuje aj ďalšie podmienky ich
vykonania.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta pre obdobie II. polroka
2014 bol, v zmysle zákona 369/90 Zb., §18 f ods. 1b), vyvesený na pripomienkovanie
občanom mesta dňa 9.6.2014.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra mesta pre obdobie II. polroka 2014.
Kežmarok 6.6.2014
Ing. Gnojčáková Ľudmila - hlavný kontrolór mesta
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STANOVISKO
hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu Mesta
Kežmarok za rok 2 0 1 3
Stanovisko k návrhu Záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2013 predkladám
Mestskému zastupiteľstvu v súlade s §18f ods.1 písm. c) úplného znenia zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zákonom č. 479/2010 Z.
z., v znení neskorších predpisov.
Odborné stanovisko som spracovala na základe podkladov predložených k
„Návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2013“.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného
účtu mesta Kežmarok.
Pri spracovaní odborného stanoviska a posudzovaní predloženého návrhu
záverečného účtu mesta som prihliadala na :
a) zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok
2013
b) metodickú správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

a)
V rámci zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu som prihliadala na
dodržanie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a záväznými
nariadeniami mesta (preverenie, že účtovná závierka za rok 2013 bola vykonaná
v súlade so zákonom o účtovníctve, obsahuje všetky všeobecné náležitosti, účtovná
jednotka vyhotovila súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky v súlade so všeobecne
právnymi predpismi), ako aj na dodržanie informačnej povinnosti a dodržanie
povinnosti auditu zo strany mesta.
Návrh záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2013 bol spracovaný v súlade
so zákonom č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
s prihliadnutím na ustanovenia zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych
predpisov.
Mesto Kežmarok, v zmysle §16 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, si splnilo povinnosť overenia účtovnej závierky
ustanovenej §9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení.
Zo stanoviska audítorskej spoločnosti GemerAudit, spol. s r.o., Rožňava
a zodpovedného nezávislého audítora k riadnej účtovnej závierke Mesta Kežmarok
rok 2013 vyplýva, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej
situácii mesta k 31.12.2013 a výsledkoch jeho hospodárenia za rok končiaci k

uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v platnom
znení .
Stav vykázaného dlhu mesta Kežmarok a návratných zdrojov financovania je
zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.
Návrh záverečného účtu mesta za rok 2013, v súlade s ustanoveniami §9 ods. 2
úplného znenia zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, bol zverejnený obvyklým spôsobom, verejne sprístupnený na úradnej
tabuli mesta a na internetovej stránke mesta, pre vyjadrenie obyvateľov mesta,
v zákonom stanovenej lehote.

b)
Predložený záverečný účet komplexne hodnotí hospodárenie mesta v
rozpočtovom roku 2013, analyzuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia
vrátane výsledkov peňažných fondov, jeho finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom, usporiadava finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k štátnym
fondom, k rozpočtom iných obcí a rozpočtom vyšších územných celkov.
Záverečný účet mesta, v náväznosti na §16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, obsahuje údaje o plnení príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu mesta za rok 2013, v členení podľa § 10 ods. 3 tohto
zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, cez odvetvovú a ekonomickú
klasifikáciu a jeho vnútorné členenie na bežný rozpočet a kapitálový rozpočet, ďalej
obsahuje bilanciu aktív a pasív - majetok mesta a zdroje jeho krytia v súvahe mesta,
prehľad o stave a vývoji dlhu mesta, prehľad o poskytnutých zárukách podľa
jednotlivých príjemcov, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v rámci
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok a hodnotenie plnenia programov obce –
programového rozpočtu.
Nad rámec povinnosti vyplývajúcich zo zákona obsahuje aj údaje o hospodárení
spoločností ovládaných mestom a spoločností s podstatným vplyvom, údaje
o hospodárení spoločností s významnou majetkovou účasťou mesta, údaje
o hospodárení iných spoločností s nepodstatnou majetkovou účasťou mesta a údaje
o hospodárení iných organizácií.
Údaje o plnení rozpočtu za rok 2013 boli spracované podľa Metodického
usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo
dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivkám k ekonomickej klasifikácií rozpočtovej
klasifikácie v znení platných dodatkov č. 1-9, ktorým bola ustanovená druhová,
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri
zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
Rozpočet mesta bol vedený v súlade s metodikou jednotného triedenia príjmov a
výdavkov a v zmysle ustanovenej rozpočtovej klasifikácie platnej pre rok 2013.
Mesto spracovalo a predložilo návrh záverečného účtu za rok 2013 v oblasti
plnenia rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavných kategórií,
kategórií, položiek a podpoložiek.
Oblasť plnenia rozpočtu výdavkov mesto spracovalo a predložilo podľa funkčnej
klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej
klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a kategórie, ako aj podľa programovej
štruktúry, ktorá rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí.

Mesto vyhodnotilo splnenie zámerov a cieľov, ktoré si stanovilo a rozpracovalo
v programovom rozpočte.

B. Spracovanie záverečného účtu
Pri spracovaní záverečného účtu za rok 2013 Mesto postupovalo podľa §16 ods.
1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení
rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovalo do
záverečného účtu mesta.
V súlade s §16 ods. 2 cit. zákona mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie
vrátane finančných vzťahov k zriadeným resp. založeným právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli
prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadalo finančné vzťahy k ŠR, štátnym
fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtu VÚC.
Predložený návrh záverečného účtu mesta za rok 2013 obsahuje povinné
náležitosti podľa §16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Vedľajšiu hospodársku – podnikateľskú činnosť mesto neeviduje, vzhľadom na jej
zrušenie v predchádzajúcom roku, v náväznosti na odpredaj káblovej televízie.

1. Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie Mesta Kežmarok sa v roku 2013 riadilo schváleným
rozpočtom na rok 2013, ktorý bol prijatý uznesením Mestského zastupiteľstva mesta
Kežmarok č. 255/2012 dňa 13.12.2012.
Ako celok bol rozpočet pre rok 2013 schválený ako vyrovnaný.
B e ž n ý rozpočet mesta bol schválený ako mierne prebytkový, k a p i t á l o v ý
rozpočet bol schválený ako schodkový, so zapojením na jeho vyrovnanie prebytku
bežného rozpočtu a predpokladaného prebytku finančných operácií vrátane
zapojenia časti rezervného fondu mesta.
V priebehu roka 2013, rozpočtovými opatreniami č. 1 – č. 6, uzneseniami č.
25/2013, č. 63/2013, č. 136/2013, č. 173/2013, č. 207/2013, č. 266/2013 - z úrovne
Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok, boli schválené úpravy rozpočtu mesta,
ktorými sa upravili konečné plánované bežné príjmy a výdavky na predpokladaný
prebytok bežného rozpočtu v objeme 572 025,- €.
Kapitálové príjmy a výdavky sa upravili na predpokladaný schodok kapitálového
rozpočtu v objeme 197 987,- €, s uvažovaným vykrytím nedostatočných finančných
prostriedkov z finančných operácií v objeme 477 535,- €.
O všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka
2013, v súlade s §14 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
viedlo mesto operatívnu evidenciu. Zmeny boli následne premietnuté do jednotlivých
programov mesta.
Dotácie zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté najmä na zabezpečenie
preneseného výkonu štátnej správy za oblasť základných škôl, na činnosť školského

úradu, na školské pomôcky, asistentov, dopravné, vzdelávacie poukazy, na
predškolákov, na stravu pre sociálne slabých, na navýšenie miezd pre originálne
kompetencie, na činnosť Zariadenia pre seniorov, na aktivačnú činnosť a malé
obecné služby, na TSP, na výkon osobitného príjemcu, na činnosť stavebného
úradu, na činnosť životného prostredia, na bytovú politiku, na matričnú činnosť, na
registráciu obyvateľstva, na rekonštrukciu objektu, na údržbu a opravu cestnej
infraštruktúry, na revitalizáciu centrálnej zóny mesta.
Decentralizačné dotácie na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy
v základnom školstve, na činnosť Zariadenia pre seniorov a vymedzené finančné
prostriedky na zabezpečenie originálnych kompetencií ZŠ, MŠ, základných
umeleckých škôl a CVČ, vzhľadom na osobitný spôsob zapojenia do rozpočtu mesta,
sú zapojené v rozpočtoch rozpočtových organizácií a v skutočnom plnení, vo
výdavkovej časti rozpočtu mesta, sa nevykazujú.
Záverečný účet za rok 2013 v celom rozsahu premieta plnenie príjmov a výdavkov
rozpočtu za prenesené činnosti v oblasti zabezpečovania matriky, spoločného
stavebného úradu, bytovej politiky, životného prostredia, registráciu obyvateľstva,
TSP, aktivačnej činnosti, pracovníkov školského úradu, účelových dotácií PK, ako aj
dotácií na neštátne školské zariadenia.
Na základe celkovej účtovnej závierky mesta Kežmarok za rok 2013 možno
skonštatovať dosiahnutý schodok rozpočtového hospodárenia v objeme 9 682,43
€, pri celkových započítaných príjmov v objeme 12 197 710,12 € a celkových
započítaných výdavkov v sume 12 207 392,55 €.

Rozpočet celkom

v €
––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
S ch v á l e n ý
Upravený
Čerpanie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Príjmy celkom
Výdavky celkom

12 005 324
12 283 579

12 594 518
12 220 480

12 197 710,12
12 207 392,55

Hospodárenie mesta –
prebytok / schodok
- 287 255
374 038
- 9 682,43
___________________________________________________________________

B e ž n ý rozpočet :
–––––––––––––––––––––––––---------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bežné príjmy celkom
v tom:
bežné príjmy mesta
bežné príjmy R O

10 300 938

10 901 958

11 243 292,23

9 727 704
573 234

10 328 724
573 234

10 550 848,97
692 443,26

Bežné výdavky celkom
v tom:
bežné výdavky mesta
bežné výdavky R O

10 020 943

10 329 933

10 287 670,71

4 850 352
5 170 591

5 043 534
5 286 399

4 911 772,45
5 375 898,26

Hospodárenie mesta –
prebytok / schodok
279 995
572 025
955 621,52
___________________________________________________________________
K a p i t á l o v ý rozpočet :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kapitálové príjmy celkom
v tom:

1 704 386

1 692 560

954 417,89

kapitálové príjmy mesta
kapitálové príjmy R O

1 704 386
-

1 692 560
-

954 417,89
-

Kapitálové výdavky celkom
v tom:

2 262 636

1 890 547

1 919 721,84

kapitálové výdavky mesta
kapitálové výdavky R O

1 919 409
343 227

1 710 312
180 235

1 910 131,84
9 590,00

Hospodárenie mesta –
prebytok / schodok

- 558 250

- 197 987

- 965 303,95

F i n a n č n é operácie :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Príjmové FO celkom
948 815
1 238 095
793 799,29
Výdavkové FO celkom
670 560
760 560
357 999,84
Hospodárenie mesta –
prebytok / schodok

278 255

477 535

435 799,45

––––––––––––––––––––––-----––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Výsledok hospodárenia za rok 2013
v€
___________________________________________________________________
príjmy – výdavky)
prebytok + / schodok - :
- 9 682,43

Výsledok hospodárenia ako celok za rok 2013:
(vrátane FO)
851 573
426 117,02
___________________________________________________________________
Celkové príjmy :
Celkové výdavky :

12 954 139
12 954 139

13 832 613
12 981 040

12 991 509,41
12 565 392,39

Vykázaný výsledok hospodárenia obce za rok 2013 bol zistený v súlade s §2
písm. b) a c) a §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, Metodického usmernenia Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. MF /010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004
a vysvetlivkám k ekonomickej klasifikácií rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov č.
1 až č. 9 a podľa opatrenia MF SR č. /16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre
rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie
územné celky v znení neskorších opatrení.
Dosiahnutý výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti mesta – schodok rozpočtu
v sume 9 682,43 €, v súlade s §16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, bol vykrytý čiastočným použitím nevyčerpaných
účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku
2012 zo ŠR v sume 9 692,43 €.
Vzhľadom k takto usporiadanému schodku hospodárenia nevznikla potreba jeho
usporiadania z rezervného fondu mesta.
Zostatok finančných operácií k 31.12.2013 predstavuje objem 179 609,13 €.
Zahŕňa v sebe saldo príjmových a výdavkových finančných operácií - použitie
nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR
(školstvo) v roku 2012 v sume 30 622,36 €, vrátenie finančných výpomoci v sume
165 647,61 €, prevod z realizácie cenných papierov v objeme 97 tis. €, prijatie úveru
zo ŠFRB v čiastke 244 339,- €, ako aj poskytnutie finančnej výpomoci, nákup
cenných papierov, splátky leasingu a istín úverov v celkovej sume 357 999,84 €.
Zostatok finančných operácií, po usporiadaní nevyčerpaných účelovo určených
prostriedkov poskytnutých v rozpočtovom roku 2013 zo ŠR v sume 70 538,38 €,
predstavuje prídel do rezervného fondu v sume 109 070,75 €.
Konečný stav rezervného fondu, po usporiadaní hospodárenia roku 2013,
predstavuje sumu rezervného fondu v čiastke 1 170 473,57 €.
Navrhované usporiadanie výsledku hospodárenia mesta za rok 2013 je plne
v súlade s platnými zákonmi a predpismi, ako aj možnosťami jeho usporiadania.
Usporiadanie schodku rozpočtu za rok 2013 je úplné a správne.
V náväznosti na §15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov mesto, v záverečnom účte za príslušný
rozpočtový rok, zhodnotilo aj tvorbu a čerpanie peňažných fondov mesta – rezervný
fond (RF), fond rozvoja bývania (FRB), RF vedľajšieho hospodárenia a sociálny
fond(SF).

Pohyby finančných prostriedkov v jednotlivých peňažných fondov mesta za rok
2013, jeho prírastkov a úbytkov, preukazuje rozbor fondov mesta Kežmarok za rok
2013.

1.1.

Plnenie rozpočtu príjmov mesta k 31.12.2013

V rozpočtovom období roka 2013 predstavovalo celkové skutočné plnenie
príjmov mesta objem cca 12 198 tis. €, pri dosiahnutí celkových bežných príjmov
mesta v objeme 10 551 tis. €, kapitálových príjmov v sume 954 tis. € a dosiahnutí
príjmov rozpočtových organizácií v objeme 692 tis. €.
Z celkových príjmov predstavujú bežné príjmy mesta 86,50 %, kapitálové príjmy
7,83 % a príjmy rozpočtových organizácií 5,67 %.
Vlastné príjmy mesta – vlastné bežné a kapitálové príjmy - bez príjmov určených
pre rozpočtové organizácie zo ŠR, ostatných grantov a transferov v celkovej sume 3
467 tis. €, vlastných príjmov RO v objeme 692 tis. € a kapitálových transferov zo ŠR
v hodnote 735 tis. €, boli dosiahnuté v objeme 7 303 tis. €, čo znamená 59,88 %
z celkových dosiahnutých príjmov. Vlastné bežné príjmy mesta objemom 7 084 tis. €
predstavujú 58,08 % a vlastné kapitálové príjmy mesta objemom 219 tis. € činia 1,80
% z celkových vykazovaných príjmov.
Objem finančných prostriedkov poskytnutých mestu formou dotácií predstavoval
celkom 4 202 tis. € t. j. 34,45 % z celkových príjmov, pričom bežné dotácie
sumou 3 467 tis. € predstavujú 28,42 % a kapitálové dotácie sumou 735 tis. €
predstavujú 6,03 % z celkových príjmov mesta.
Bežné dotácie na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva
vrátane nenormatívnych dotácií zo ŠR predstavovali v roku 2013 objem 2 751 tis. €
t. j. 22,56 % z celkových príjmov.
Dotácia z MF SR a dotácia z MPSV a R určená pre zabezpečenie činnosti
Zariadenia pre seniorov, vrátane kapitálových dotácií, objemom cca 423 tis. €, tvorí
3,47 % z celkového objemu skutočných príjmov. Vlastné príjmy zariadenia
predstavovali 417 tis. €, ktoré po započítaní aj dotovaných finančných prostriedkov
zo ŠR predstavujú celkovú sumu cca 840 tis. € t. j. 6,89 % z celkového objemu
skutočných príjmov.
Ostatné bežné dotácie zo ŠR – na činnosť SÚ, matriky, registrácie obyvateľstva,
aktivačnej činnosti a malých obecných služieb, na dopravu, na činnosť CVČ
z rozpočtu obce, TSP v obciach, na osobitného príjemcu, BP, na ochranu životného
prostredia a dotáciu zo ŠR a EÚ na zabezpečenie projektu NKP pre mestskú
knižnicu, objemom 293 tis. €, predstavujú 2,40 % z celkových skutočne započítaných
príjmov.
Dotácie na bežné príjmy takto predstavujú 82,50 % z celkového objemu prijatých
dotácií a dotácie na kapitálové príjmy činia 17,50 % z celkového objemu prijatých
dotácií.
Z celkového objemu bežných príjmov mesta dosiahli daňové príjmy objemom
5 503 tis. € 52,16 % a nedaňové príjmy sumou 1 581 tis. € 14,99 %.

Bežné príjmy z cudzích zdrojov – granty a transfery objemom 3 467 tis. €
predstavujú 32,85 % skutočných bežných príjmov mesta.
Celkové účtovne započítané bežné príjmy mesta, voči rozpočtovaným príjmom,
boli naplnené na 102,15 %, naplnenie príjmov je evidované vo všetkých kategóriách
a položkách bežných príjmov, s výnimkou administratívnych poplatkov a platieb
a iných nedaňových príjmov.
Daňové príjmy boli naplnené na 101,33 %, pričom ich preplnenie voči rozpočtu
predstavuje v absolútnom objeme cca 72 tis. €. Naplnené a mierne preplnené boli
v každej položke a podpoložke ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Nedaňové príjmy boli splnené na 104,45 %, čím celkové preplnenie bolo
zaznamenané v objeme cca 68 tis. €.
Nenaplnené boli príjmy za položku administratívne a iné poplatky a platby, v
objeme cca 18 tis, ako aj u iných nedaňových príjmov (z odvodov z hazardných hier
a z vrátiek) v celkovom objeme cca 17 tis. €.
K väčšiemu preplneniu týchto príjmov došlo pri príjmov z vlastníctva z prenajatých pozemkov (120,94 %), z prenajatých budov, priestorov a objektov
(117,28 %), pri pokutách, penále a iných sankciách (147,85%).
Príjmy z úrokov z domácich úverov, pôžičiek a vkladov boli naplnené na 104,70
%., prekročené boli o 564 €.
Analýzou príjmov bežných grantov a transferov možno skonštatovať ich
preplnenie o cca 83 tis. € t. j. 2,45 %. Tieto príjmy sú obvykle účelovo viazané.
Kapitálový rozpočet príjmov bol splnený na 56,39 % t. j. nenaplnený o cca 738 tis.
€, pričom vlastné kapitálové príjmy objemom 219 tis. € boli naplnené na 113,03 %
a tuzemské kapitálové granty a transfery v sumou 735 tis. € boli splnené na 49,06 %.
Nenaplnenie kapitálových príjmov bolo zaevidované za položku príjmov z predaja
majetku – predaja domov a bytov (89,81 %), ako aj predpokladaných príjmov za
rekonštrukciu ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD a ZŠ Nižná Brána s jedálňou
a ŠKD.
Celkové skutočné príjmy mesta – bežné a kapitálové príjmy, voči plánovaným
príjmom v roku 2013, boli splnené na 96,85 % a index skutočne započítaných
celkových príjmov roku 2013 voči roku 2012 predstavuje 98,26 % t. z. n. pokles
príjmov v roku 2013 o 1,74 %.

1. 2. Čerpanie rozpočtu výdavkov mesta k 31.12.2013
V rozpočtovom období roku 2013 predstavovalo skutočné celkové čerpanie
výdavkov mesta objem 12 207 tis. €.
Z celkového objemu výdavkov mesta predstavujú započítané bežné výdavky
mesta objem 10 288 tis. € t. j. 84,28 % a kapitálové výdavky sumou 1 920 tis. €
15,72 %.

Bežné výdavky mesta, bez výdavkov RO, predstavujú z celkového objemu
výdavkov sumu cca 4 912 tis. € t. j. 40,24 % z nich a kapitálové výdavky mesta (bez
RO) sumou 1 910 tis. € 15,65 %.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií predstavujú objemom 5 376 tis. € 44,04
% a kapitálové výdavky RO sumou 10 tis. € 0,08 % z celkových výdavkov.
Výdavky rozpočtových organizácií celkom predstavujú 5 385 tis. € t. j. 44,12 %
z celkového objemu výdavkov, pričom z uvedeného objemu, na prenesené
kompetencie za oblasť základných škôl, bolo použitých 2 640 tis. € (49,02 %), na
zabezpečenie originálnych kompetencií za oblasť MŠ, ZUŠ a CVČ 1 908 tis. € (35,43
%) a na sociálnu sféru – Zariadenie pre seniorov 838 tis. € (15,55 %).
Výdavky na vykrytie neštátnych subjektov – SMŠ Kušnierska s jedálňou, MŠ pri
DDS s jedálňou, MŠ pri ZŠ a ZŠ Sv. Kríža s jedálňou a ŠKD, ŠZŠ s jedálňou a ŠKD
a ŠSZŠ pri ZŠ Sv. Kríža objemom cca 337 tis. € predstavujú 6,86 % z bežných
výdavkov mesta bez RO.
Na vykrytie bežnej činnosti príspevkových organizácií - Správy telovýchovných
zariadení mesta, Mestského kultúrneho strediska a Verejnoprospešných služieb
mesta Kežmarok bolo v roku 2013 vložených celkom 960 tis. € t.j. 19,55 %
celkového objemu bežných výdavkov mesta, bez RO.
Výdavky na bežnú činnosť príspevkových organizácií a kapitálové výdavky im
určené (399 tis. €), predstavujú objemom 1 359 tis. € 19,93 % z celkových výdavkov
mesta bez RO.
Na dotáciách podľa VZN mesta bolo vyčerpaných celkom 21 tis. € t.j. 0,43 %
z objemu bežných výdavkov mesta bez RO.
Hodnotené bežné výdavky mesta, bez RO, boli naplnené na 97,39 % a voči
rozpočtu boli celkom nenaplnené o 131 762 €.
Bežné výdavky boli mierne prečerpané pri niektorých rozpočtovaných položkách
– za vzťahy s domácimi „kráľovskými“ mestami, pri informatike, za poistenie vozidiel,
za energie za neobsadené nebytové priestory, za obnovu meštianskeho domu č. 30
na ul. Mudr. Alexandra, za správu parkovísk, za protipožiarnu ochranu, zástavky
MHD, za byty – energie, za dobudovanie cyklotrás, za správu, opravu a údržbu
nebytových priestorov polikliniky, pri detských ihriskách, za Kežmarskú televíziu, za
základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou, u osobitného príjemcu prídavku na
dieťa a sociálne dávky, za starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých, za
starostlivosť o občanov bez prístrešia, TSP , dobrovoľnícku činnosť.
Predpokladané kapitálové výdavky mesta boli zabezpečené v objeme 1 910 tis. €
a voči rozpočtu boli naplnené na 111,68 %.
K nenaplneniu kategórie kapitálových výdavkov došlo pri nákupe pozemkov, pri
revitalizácií centrálnej zóny mesta Kežmarok, pri rozširovaní VO, rozvoji činnosti
VPS, pri realizácií viacerých stavieb a ich technického zhodnotenia – výstavba
križovatky K1, úprava komunikácie medzi garážami ul. Severná, dobudovanie
cyklotrás, rekonštrukcia domu Hlavné námestie 64 na knižnicu, za cintorínske služby,
starostlivosť občanov bez prístrešia, za stredisko zdravotníckych služieb.

Viaceré položky a podpoložky kategórie kapitálových výdavkov boli plnené
v súlade s plánovaným rozpočtom. Vyššie prečerpanie výdavkov bolo zaznamenané
pri MŠ K. Kuzmányho s jedálňou, pri rekonštrukcií knižnice, parku komunity a pri BD
Lanškrounska 1, 1A, 1B, 1C.
Kapitálové transfery boli zrealizované na 100 %.
Celkové skutočne započítané výdavky mesta (vrátane RO) - bežné a kapitálové
výdavky, voči plánovaným výdavkom boli naplnené na 99,89 % a skutočné výdavky
roku 2013 voči roku 2012 boli naplnené na 93,22 %, poklesli o 6,78 %.
Predložená „Hodnotiaca správa za rok 2013“, spracovaná podľa programovej
štruktúry, rozdeľujúca výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí – 16
programových oblastí, hodnotí úspešnosť samosprávy pri riešení aktuálnych potrieb
obyvateľov obce, prostredníctvom podprogramov a prvkov, obsahujúcich zámere,
ciele a merateľné ukazovatele.
Vzhľadom k tomu, že hodnotiaca správa sa nezaoberá triedením výdavkov na
bežné a kapitálové výdavky v rámci príslušných programových oblastí, odporúčam
do pozornosti osobitnú tabuľkovú analýzu výdavkov programového rozpočtu, ktorá
zachytáva jeho plnenie aj podľa rozpočtovej ekonomickej klasifikácie.
Plnenie merateľných ukazovateľov vrátane hodnotenia dosiahnutých výsledkov je
v kompetencií príslušných správcov rozpočtových kapitol resp. osôb zodpovedných
za príslušnú programovú oblasť.

Vyhodnotenie plnenia príslušných programových oblastí :
(výdavky podľa programovej štruktúry)
Názov programu

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Program 2: Propagácia a marketing
Program 3: Interné služby
Program 4: Služby občanom
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok
Program 6: Odpadové hospodárstvo
Program 7: Komunikácie
Program 8: Doprava
Program 9: Vzdelávanie
Program 10: Šport
Program 11: Kultúra
Program 12: Prostredie pre život
Program 13: Sociálne služby
Program 14: Bývanie
Program 15: Zdravotníctvo
Program 16: Administratíva
Spolu výdavky

Rozpočet Upr. rozp.
74 530
65 330
126 900
125 800
986 986
715 493
190 275
192 083
489 100
489 200
730 815
737 899
286 600
574 335
25 000
25 000
4 978 808 5 105 104
457 480
489 030
995 972
639 002
259 841
260 541
1 179 817 1 202 773
541 055
587 055
146 723
195 186
1 484 237 1 577 209
12 954 139 12 981 040

Plnenie
% plnenia
63 987,46
97,94%
121 120,00
96,28%
717 334,03 100,26%
167 831,83
87,37%
472 752,43
96,64%
740 195,36 100,31%
561 509,95
97,77%
24 446,77
97,79%
5 117 222,95 100,24%
488 174,24
99,83%
658 499,19 103,05%
245 554,68
94,25%
1 141 392,19
94,90%
757 260,67 128,99%
116 171,33
59,52%
1 171 939,31
74,30%
96,80%
12 565 392,39

1.3. Finančné operácie
Finančné operácie príjmové a výdavkové, ktorými sa vykonávajú prevody
z peňažných fondov obce, realizujú sa nimi návratné zdroje financovania a ich
splácanie, predaj a obstaranie majetkových účastí a pod., zatriedené podľa
rozpočtovej klasifikácie v hlavnej kategórií 400, 500 a 800, nevstupujú do prebytku
a schodku rozpočtu obce a teda neovplyvňujú prebytok resp. schodok rozpočtu obce.
V súvislosti s uvádzaným konštatujem v roku 2013 prijatie splátky – vrátenie
finančnej výpomoci od spoločnosti Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok, od spoločnosti
Kežmarok Invest, s.r.o. a od Nemocnice, n. o. Kežmarok, prijatie účelových dotácií,
prevod z rezervného fondu, operácie s cennými papiermi, ako aj prijatie úveru na
realizáciu bytového domu Lanškrounska 1B, 1C.
Výdavky vyplývajú zo splácania istín - návratných zdrojov financovania za
zrealizované bytové domy ulíc Košická, Weilburská a Lanškrounska, z operácií
s cennými papiermi a realizácie vecných výdavkov správy úradu .
Plánované použitie prostriedkov vytvorených účelových fondov mesta v priebehu
roka 2013 bolo súčasťou rozpočtu, ich vysporiadanie je predmetom hodnotenia v
rámci návrhu záverečného účtu mesta za rok 2013.

2. Bilancia aktív a pasív
Na základe preskúmania bilancie aktív a pasív mesta Kežmarok, podloženej
údajmi vykázanými v hlavnej knihe vlastného hospodárenia mesta za rok 2013,
údajmi vykázanými vo výkaze Súvaha a údajmi v prehľade o inventarizácií majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013 konštatujem súlad údajov
a ich zodpovedajúcu úplnosť a preukázateľnosť.
Inventarizačné rozdiely k 31.12.2013 neboli zaznamenané, ani vykázané.
V priebehu roka 2013 :
Ø objem budov a stavieb (úč.sk.021) prirástol o 1 399 998,71 € - zaradenie
obstaraného dlhodobého hmotného majetku do užívania (rekonštrukcie, prístavby
a technické zhodnotenie stavieb, nadobudnutie majetku – nové investície)
Ø objem budov a stavieb (úč.sk.021) ubúdol o 35 611,09 €
- vyradenie
obstaraného dlhodobého hmotného majetku z užívania (odpredané byty, domy,
nebytové priestory),
Ø stav samostatných hnuteľných vecí (úč.sk.022) v absolútnom objeme poklesol
z titulu vyradenia majetku z užívania o cca 225 899,- € a vzrástol, z dôvodu
zaradenia novonadobudnutého majetku do majetku o cca 17 736,- €,
Ø hodnota pozemkov (uč.sk.031) k 31.12.2013 v absolútnom salde stúpla
o 4 892 147 €, najmä z dôvodu navýšenia hodnoty lesných pozemkov a zaradenia do
užívania pozemkov pod komunikáciami,...,
Ø stav obstaraného dlhodobého hmotného majetku (úč.sk.042) zaznamenáva
viaceré rozpracované, ale aj ukončené a nezaradené do majetku investičné akcie
predchádzajúcich rokov a roka 2013, celkový objem obstaraného majetku
predstavuje k 31.12.2013 sumu cca 4 752 tis. €, tento skutočne vykázaný objem
je značne vysoký a voči roku 2012 v absolútnom objeme narástol o cca 975 tis. €,

Ø prírastky nedokončených hmotných investícií objemom cca 2 429 tis. €
predstavujú investície na majetku mesta – na rekonštrukciách, stavebných úpravách,
prestavbách, (revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok, verejné osvetlenia,
križovatky, rozšírenie Mestskej knižnice, MŠ Kuzmányho, cyklotrasa, BD
Lanškrounska 1B, 1C, nocľaháreň pre bezdomovcov, zateplenie fasády polikliniky,
výstavba chodníkov na Novom cintoríne, obnova Reduty, úprava miestnych
komunikácií, územný plán mesta ...),
Ø úbytky obstaraného dlhodobého hmotného majetku (úč.sk.042) objemom cca
1 454 tis. € predstavujú zaradenie pozemkov a majetku do užívania, ako aj
technického zhodnotenia stavieb,
Ø stav v podielových cenných papierov a podielov v dcérskych účtovných
jednotkách (úč.sk.061) predstavuje objem 11 682 106,22 €, voči roku 2012 nebola
zaznamenaná zmena stavu tohto účtu,
Ø zmena stavu voči roku 2012 je zaevidovaná v podielových cenných papierov
a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom - úč.sk.062 – pri vklade do
spoločnosti SKI PARK, MHK Kežmarok v objeme 531 103 €, z titulu výmazu tejto
spoločnosti z Obchodného registra OS,
Ø realizovateľné cenné papiere a podiely (úč.sk.063) v absolútnom objeme stúpli
o 2 724,27 € na objem 2 823 356,23 €, zachytávajú hodnotu akcií mesta v
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., vklady mesta do spoločnosti TOS,
s.r.o. Žakovce a hodnotu Depozitného fondu Tatrabanky TAM, všetko na základe
osobitne uzatvorených zmlúv., zaevidovaný prírastok predstavuje precenenie
podielových listov,
Ø stav skutočných pohľadávok voči rozpočtovým príjmom nedaňovým
(úč.sk.318) je evidovaný v sume 598 960,02 € - za nájomné pozemkov a nebytových
priestorov, splátky odpredaných bytov a pozemkov, poplatky za TKO, PCO,
opatrovateľskú službu, sociálne služby, správne poplatky a ostatné poplatky rôznych
druhov, pokuty, exekučné záväzky, za hrobové miesta, poplatky bezdomovci,...,
Ø pohľadávky za daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov (úč.sk.319)
k 31.12.2013 sú evidované za daň z nehnuteľnosti, za daň za psa a za dane za
užívanie verejného priestranstva v celkovom objeme cca 100 965,- €, pričom ich
objem voči predchádzajúcemu roku stúpol o cca 6 177,- € t. j. o 6,52 %,
Ø z celkového objemu pohľadávok z daňových príjmov v sume 100 965,- €
predstavujú pohľadávky za daň z nehnuteľností objem 98 489,- € t. j. 97,55 %,
pričom objem starších, ťažko vymožiteľných pohľadávok predstavuje cca 80,00 % z
nich, z toho pohľadávky voči firme Stavebstol predstavujú objemom 72 896,- € až
74,02 % z celkového objemu,
Ø pohľadávky za daň za psa sú evidované v objeme cca 1 291,- € a tvoria
aktuálne pohľadávky posledných rokov,
Ø pohľadávky za daň za užívanie verejného priestranstva predstavujú celkom
objem 1 185,- €.
Stav zostatkov príslušných pohľadávkových účtov jednotlivých dĺžníkov k 31.12.
príslušného roka podlieha pravidelnému a priebežnému odsúhlasovaniu
zúčastnených strán.
Ø Záväzky mesta voči dodávateľom investičným a neinvestičným (úč.321) k
31.12.2013 sú evidované v celkom objeme 851 503,10 €.

Celkový stav týchto záväzkov sa v roku 2013, voči roku 2012, zvýšil o 576 074,40
€ t.j. o 309,16 %. Z celkového objemu uvádzaných záväzkov tvoria záväzky voči
investičným dodávateľom sumou 784 779,99 € až 92,17 %.
V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 1, sa neuhradené záväzky
priebežne analyzovali a analyzujú, s dôrazom na neprekročenie stanovených limitov
pre zavedenie osobitného dohľadu, ozdravného režimu a nútenej správy mesta.
Pre rok 2013 bol limit záväzkov možný do sumy 1 062 635,- €.
Konštatujem, že v roku 2013 nenastali skutočnosti pre zavedenie ozdravného
režimu a nútenej správy a ustanovené limity pre hodnotený rok boli dodržané.
Výsledky účtovnej závierky mesta Kežmarok za rok 2013 boli premietnuté do
výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 hodnotou aktív v netto hodnote a hodnotou
pasív.
Aktíva – potreby (majetok) spolu predstavujú sumu :
- k 31.12.2012 - 80 731 109,- € (brutto) a 61 267 479,- € (netto)
- k 31.12.2013 - 81 470 110,- € (brutto) a 60 502 039,- € (netto)
Pasíva – zdroje krytia (vlastné imanie a záväzky) :
- k 31.12.2012 - 61 267 479,- €
- k 31.12.2013 - 60 502 039,- €
Rozdiel zaznamenaný medzi brutto a netto hodnotou majetku predstavujú
oprávky, cez ktoré sa premieta postupné opotrebenie majetku v súlade s odpisovým
plánom mesta a tvorba opravných položiek k pohľadávkam a k finančnému majetku.
Ako celok má mesto Kežmarok (vrátane majetku v správe RO a PO) majetok
k 31.12.2013 vyčíslený v obstarávacej cene 100 558 697,- €.
Voči roku 2012, keď obstarávacia cena predstavovala 96 478 332,- €, bolo
zaznamenané zvýšenie hodnoty majetku mesta o 4 080 365,- €.
Na základe vykázaných údajov možno skonštatovať, že sa mestu v rámci svojich
možností darí zveľaďovať, zhodnocovať a nezmenšovať majetok mesta, čím
ustanovenie § 8 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesto plní.

2. Prehľad o stave a vývoji dlhu
V roku 2013 sa využívali návratné zdroje financovania, vzhľadom k pravidlám ich
používania v zmysle §17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
len na krytie kapitálových výdavkov.
Celková suma dlhu mesta, po vyňatí návratných zdrojov financovania
poskytnutých podľa osobitných predpisov, bola v roku 2013 možná do objemu
4 250 541,- € a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane
úrokov bola možná do výšky 1 771 059,- €.
Úverová zaťaženosť
4 850 415,05 €.

mesta

k

31.12.2013

predstavovala

celkom

objem

Po vyňatí zdrojov poskytnutých na základe osobitných predpisov - zo ŠFRB, v
objeme 4 765 296,85 €, predstavuje zostávajúca suma dlhu objem 85 118,20 €.
Ručiteľské záväzky mesta voči tretím osobám mesto k 31.12.2013 neeviduje,
obdobne, Mesto Kežmarok, neemitovalo dlhopisy a nebralo žiadne finančné
výpomoci.
V roku 2013 bola uzatvorená úverová zmluva so ŠFRB na financovanie výstavby
bytového domu Lanškrounska 1B,1C.
Suma ročných splátok návratných zdrojov
predstavovala v roku 2013 objem 239 982,- €.

financovania

vrátane

úrokov

Konštatujem, že obidve hodnotené podmienky stanovené zákonom
o rozpočtových pravidlách, § 17 ods. 6a) a ods. 6b), boli v roku 2013 splnené.
Prednostné splácanie úverov mesta predstavuje prioritnú zákonnú povinnosť
mesta, preto prijatie nových úverov ako celok, osobitne obchodných úverov, pre
dodržanie podmienok ustanovených zákonom o rozpočtových pravidlách, je nutné
z hľadiska návratnosti dôsledne analyzovať.

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií a iných spoločností,
v ktorých má mesto majetkovú účasť
Príspevkové organizácie mesta Kežmarok – Mestské kultúrne stredisko a Správa
telovýchovných zariadení mesta, v rámci výkonu svojej činnosti , zaznamenali v roku
2013 mierne, ale odôvodniteľné straty (nezúčtovanie príslušného transferu k 31.12,
zúčtovanie plánovaných odpisov). Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
zaznamenali v roku 2013 mierne prebytkové hospodárenie (zapojenie podnikateľskej
činnosti).
Mestské kultúrne stredisko (-9 145,02 €)
stabilne zabezpečuje prevádzku
a činnosť vo svojich 8-ich zariadeniach - kultúrne stredisko, knižnica, kino, výstavná
sieň, amfiteáter, internetová študovňa, Noviny Kežmarok, EĽRO.
Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok (- 7 182,- €) obhospodaruje
a riadi 7 stredísk - zimný štadión, futbalový štadión 1, futbalový štadión 2, športová
hala, viacúčelové ihrisko, kúpalisko, STZ – réžia.
Verejnoprospešné služby (851,85 €) realizujú činnosti súvisiace s údržbou
verejných priestranstiev – čistenie mesta, správu a údržbu drobnej architektúry mesta
a detských ihrísk, správu, údržbu a tvorbu verejnej zelene a údržbu verejného
osvetlenia, činnosti v oblasti separovaného zberu, ako aj podnikateľskú činnosť pre
okolité obce.
Príspevky mesta, poskytnuté na činnosť týchto spoločností, boli použité v súlade
s poskytnutým účelom, vývoj stavu pohľadávok a záväzkov bol bezproblémový
a počas roka 2013 neboli zaznamenané výraznejšie výkyvy vo finančnom
hospodárení, ovplyvňujúcich bežnú činnosť a fungovanie týchto organizácií.
Hospodárske výsledky predložené organizáciami so 100 % majetkovou účasťou
mesta – v Technických službách s.r.o. Kežmarok, v spoločnosti Spravbytherm s.r.o.
Kežmarok, v obchodnej spoločnosti Kežmarok Invest s.r.o. a v Lesoch mesta
Kežmarok, s.r.o. odrážajú ekonomické procesy prebiehajúce v národnom
hospodárstve - znižovanie objemov výkonov, zhoršovanie platobnej disciplíny, nárast

problémov súvisiacich s vysporiadaním pohľadávok a dodržiavaním lehôt splatnosti
a ďalšie, ako aj procesy súvisiace s prebiehajúcimi klimatickými podmienkami .
Technické služby s.r.o. Kežmarok ukončili hospodársku činnosť stratou (- 53 955,€), ktorá bola spôsobená aj v dôsledku rozdelenia činnosti spoločnosti, majetku
a personálneho obsadenia (v prospech novovzniknutej príspevkovej organizácie
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok), čo spôsobilo zníženie objemu výkonov,
aktív a vlastného imania spoločnosti.
Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. Kežmarok ukončila hospodársky rok ziskom
(20 502,- €), ktorý bol dosiahnutý z výroby a predaja tepla. Spoločnosť
zabezpečovala taktiež všetky činnosti súvisiace s výkonom správy mestských bytov
a nebytových priestorov, ako aj správu a údržbu BD – bytov v osobnom vlastníctve.
Obchodná spoločnosť Kežmarok Invest s.r.o. v roku 2013 dosiahla opätovne
stratu (- 46 853,- €) ktorá bola tak ako v predchádzajúcich rokoch, spôsobená
zúčtovaním účtovných odpisov hmotného majetku do nákladov, ktoré nie sú
dostatočne kryté výnosmi z prevádzkovania priemyselnej zóny, ako aj zúčtovaním
opravných položiek vytvorených voči rozpracovanej investícií. Vzhľadom k tomu, že
účtovné odpisy a opravné položky boli vykázané na nižšej úrovni ako v minulých
rokoch, aj výška celkovej straty bola nižšia. Spoločnosť aj v roku 2013
zabezpečovala správu priemyselnej zóny - dopravnej a technickej infraštruktúry za
odplatu len voči spoločnosti INSTITUTE EUROPHARM s. r. o., ktorá v roku 2013
ukončila výstavbu všetkých stavebných objektov I. etapy výstavby svojho závodu.
Obchodná spoločnosť – Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. vykázala za rok 2013
mimoriadny zisk (32 973,- €), ktorého tvorbu, okrem vyrovnaného hospodárenia
v oblasti výkonov a nákladov, priaznivo ovplyvnila poskytnutá štátna pomoc v lesnom
hospodárstve, ako aj preplatená úhrada za práce pre štátnu ochranu prírody.
Podnikateľský zámer zabezpečovala organizácia podľa jednotlivých výrobných
činností – pestovnej činnosti, ťažbovej činnosti, pri predaji dreva a ochrane lesa.
Predpoklad udržania plnenia činnosti určených mestským spoločnostiam
s ručením obmedzeným , ako aj ďalšie skvalitňovanie a rozvoj týchto spoločností sú
reálne.
Tatranský podnik MP š.p. Kežmarok „v likvidácií“, vzhľadom na prebiehajúcu
likvidáciu, vykonáva len úkony súvisiace s jeho likvidáciou. Spoločnosť k 31.12.2013
zaevidovala mierny zisk (2 707,- €), ktorý bol vytvorený vďaka odpisu časti záväzkov
voči subjektom, s ktorými došlo k dohode na vysporiadaní záväzkov, ako aj z dôvodu
predaja a precenenia podielových listov.
Výsledky hospodárenia za rok 2013 v obchodných spoločnostiach s významnou
majetkovou účasťou mesto k 31.12.2013 neeviduje, vzhľadom na výmaz spoločnosti
SKI PARK Mestský hokejový klub Kežmarok, s.r.o., v priebehu roka 2013,
z obchodného registra.
Výsledky hospodárenia za rok 2013 v obchodných spoločnostiach s nepodstatným
vplyvom - v Tatranskej odpadovej spoločnosti s.r.o. (8 % na ZI) a v Podtatranskej
vodárenskej spoločnosti a.s. (4,6 % na ZI) nemajú podstatnejší vplyv na
hospodárenie mesta. Ide o stabilizované spoločnosti so správnym smerom ich
vývoja, s cieľom ich ďalšieho rozvoja.
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. dosiahla v roku 2013 účtovný zisk
v objeme 644 644,- €, Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. Žakovce vykázala

účtovný zisk 144 732,- €. Na základe rozhodnutí valných zhromaždení týchto
spoločnosti vytvorené zisky ostávajú v spoločnostiach na ich ďalší rozvoj.
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n. o. Kežmarok dosiahla za rok 2013, zo
svojej bežnej činnosti, účtovný zisk v objeme 117 144,- €, pri naplnení výnosov
celkom v objeme 5 492 tis. € a nákladov v celkovej sume 5 375 tis. €.
Priaznivé hospodárske výsledky udržali a mierne zvýšili vlastné imanie
spoločnosti, ako veľmi dôležitého ukazovateľa organizácie pre posudzovanie a
zaisťovanie ďalších podmienok rozvoja činnosti nemocnice navonok.
Povinnosti vyplývajúce z ukončenej reštrukturalizácie – dlhodobý záväzok
organizácie určený a splatný v roku 2013 bol splnený.
S prihliadnutím na uvádzané skutočnosti odporúčam, mestskému zastupiteľstvu,
na posúdenie správy a stanoviská k dosiahnutým hospodárskym výsledkom,
predkladané prostredníctvom dozorných a správnych orgánov spoločnosti mesta,
potvrdzujúce hospodárske výsledky hodnotených organizácií mesta.
V súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
odporúčam mestskému zastupiteľstvu mesta Kežmarok, s prihliadnutím na uvádzané
skutočnosti, rešpektovanie pripomienok komisie financií, správy mestského majetku
a lesného hospodárstva a po prerokovaní v Mestskom zastupiteľstve mesta
Kežmarok, uzatvoriť prerokovanie predloženého návrhu záverečného účtu mesta
Kežmarok za rok 2013 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Ing. Gnojčáková Ľudmila
hlavný kontrolór mesta

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2013.

Kežmarok 13.6.2014
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá ( názov oddelenia )

Ekonomické oddelenie

Na rokovanie dňa

26.6. 2014

K bodu programu

7

Názov materiálu

Inventarizácia Mesta Kežmarok a jeho príspevkových
a rozpočtových organizácií za rok 2013

Materiál obsahuje:
1. Dôvodovú správu
2. Návrh na uznesenie
3. Prílohy – súhrnné zoznamy inventarizácie jednotlivých
subjektov
Predkladá ( meno)

Ing. Miroslav Karpiš

Materiál prerokovaný

V komisii financií, správy mestského majetku a LH
10.6. 2014

Počet strán

29

Podpis

MESTO

KEŽMAROK

Dôvodová správa
Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Kežmarok
a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2013 boli prerokované hlavnou
inventarizačnou komisiou dňa 2.6. 2014. 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:
- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok,
- Zariadenie pre seniorov, Kežmarok.
Hlavná inventarizačná prerokovala aj návrh na vyradenie majetku, odpis pohľadávky
a rozpracovaných investícií, ku ktorým boli vypracované samostané návrhy uznesení.
Stanovisko komisie financií, správy majetku a LH:
1) 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 2013:
- 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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2) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča schváliť
vyradenie nasledovného majetku mesta:
Inv. č.
Majetok
Obst. cena
Zost. cena*
Rok nadob.
022/2628
Plynová kotolňa mobilná, typ PZT 186
3 577,25 €
2 552,25 €
2010
022/2629
Plynová kotolňa mobilná, typ PZT 115A 15 045,01 €
10 740,01 €
2010
022/2630
Plynová kotolňa mobilná, typ 186 A
24 333,22 €
17 404,22 €
2010
Spolu
42 955,48 €
30 696,48 €
*zostatková cena k 31.12. 2013

Zdôvodnenie: Kotolne boli obstarané bezodplatne v roku 2010 v rámci prevodu areálu bývalých
kasární, ich vek je však cca 30 rokov a sú nepoužiteľné.
3) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča schváliť odpis
nasledovnej pohľadávky mesta:
Osoba
Rastislav Ničpan,
Kežmarok

Suma v € druh pohľadávky

poznámka

pokuta za priestupok udelená Obvodným úradom

165,97 € Kežmarok v roku 2008

nevymožiteľná pohľadávka

4) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča schváliť odpis
nasledovných rozpracovaných investícií mesta:
Názov investície
Suma v €
Zdôvodnenie
Rekonštrukcia
rozvodných 2 290,38 V roku 2006 bola spracovaná projektová
skríň VO
dokumentácia
na
komplexnú
rekonštrukciu
rozvodných skríň verejného osvetlenia. Rozvodné
skrine sa však komplexne nerekonštruovali, ale sa
postupne opravovali podľa možností rozpočtu, takže
boli klasifikované ako opravy, nie ako technické
zhodnotenie (investícia).
Ihrisko na sídlisku Toporcerova
829,85 Príprava ihriska bola začatá v roku 2008, po nesúhlase
občanov z dotknutého územia však bola zastavená.
Spoločensko-športové centrum 39 739,12 V roku 2009 bol spracovaný komplexný projekt
Kežmarok
rekonštrukcie
spoločensko-športového
centra
(mestskej športovej haly). Práce sa však vykonávajú
postupne podľa aktuálnych možností rozpočtu, pričom
mnohé sú klasifikované ako opravy, t.j. bežný
výdavok a preto k nim nie je možné priradiť
Separovaný zber
1 785,00 Náklady (štúdia uskutočniteľnosti) na prípravu
projektu separovaného zberu z roku 2009 (realizovaný
bol v rokoch 2011-2012) neboli uznané za investičné,
preto je ich nutné preklasifikovať na neinvestičné.
SPOLU
44 644,35
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Návrh na uznesenie:
1) 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 2013:
- 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.
2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie nasledovného majetku mesta:
Inv. č.
022/2628
022/2629
022/2630

Majetok
Plynová kotolňa mobilná, typ PZT 186
Plynová kotolňa mobilná, typ PZT 115A
Plynová kotolňa mobilná, typ 186 A

Spolu

Obst. cena
3 577,25 €
15 045,01 €
24 333,22 €
42 955,48 €

Zost. cena*
2 552,25 €
10 740,01 €
17 404,22 €
30 696,48 €

Rok nadob.
2010
2010
2010

*zostatková cena k 31.12. 2013

Zdôvodnenie: Kotolne boli obstarané bezodplatne v roku 2010 v rámci prevodu areálu bývalých
kasární, ich vek je však cca 30 rokov a sú nepoužiteľné.

3) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpis nasledovnej pohľadávky mesta:
Osoba
Rastislav Ničpan,
Kežmarok

Suma v € druh pohľadávky

poznámka

pokuta za priestupok udelená Obvodným úradom

165,97 € Kežmarok v roku 2008

nevymožiteľná pohľadávka
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4) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpis nasledovných rozpracovaných investícií
mesta:
Názov investície
Rekonštrukcia
skríň VO

Suma v €
rozvodných 2 290,38

Ihrisko na sídlisku Toporcerova

829,85

Spoločensko-športové centrum 39 739,12
Kežmarok

Separovaný zber

SPOLU

1 785,00

44 644,35

Zdôvodnenie
V roku 2006 bola spracovaná projektová
dokumentácia
na
komplexnú
rekonštrukciu
rozvodných skríň verejného osvetlenia. Rozvodné
skrine sa však komplexne nerekonštruovali, ale sa
postupne opravovali podľa možností rozpočtu, takže
boli klasifikované ako opravy, nie ako technické
zhodnotenie (investícia).
Príprava ihriska bola začatá v roku 2008, po nesúhlase
občanov z dotknutého územia však bola zastavená.
V roku 2009 bol spracovaný komplexný projekt
rekonštrukcie
spoločensko-športového
centra
(mestskej športovej haly). Práce sa však vykonávajú
postupne podľa aktuálnych možností rozpočtu, pričom
mnohé sú klasifikované ako opravy, t.j. bežný
výdavok a preto k nim nie je možné priradiť
Náklady (štúdia uskutočniteľnosti) na prípravu
projektu separovaného zberu z roku 2009 (realizovaný
bol v rokoch 2011-2012) neboli uznané za investičné,
preto je ich nutné preklasifikovať na neinvestičné.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá ( názov oddelenia )

Ekonomické oddelenie

Na rokovanie dňa

26.6. 2014

K bodu programu
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Názov materiálu

Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2014
rozpočtovým opatrením č. 2/2014

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

Ing. Miroslav Karpiš

Materiál prerokovaný

V komisii financií, správy mestského majetku a LH
10.6. 2014

Počet strán

13

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.
Rozpočtové opatrenie rieši návrh na použitie finančných prostriedkov, ktoré boli mestu
refundované za rekonštrukciu základnej školy na ulici Nižná brána. Okrem toho rieši presun použitia
časti finančných prostriedkov z roku 2013 do roku 2014 v oblasti údržby a zveľaďovania majetku.
Návrh je doplnený aj o niektoré menšie úpravy. Podrobnejšie informácie o všetkých návrhoch sa
nachádzajú v jednotlivých prílohách.
Vzhľadom na zapojenie finančných prostriedkov z minulého roka bude potrebné upraviť aj
skladbu čerpania rezervného fondu. V rámci zmien je navrhnuté aj predĺženie splatnosti finančnej
výpomoci pre Technické služby Kežmarok, s.r.o. do 30.11. 2015.

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 2014 rozpočtovým opatrením
č. 2/2014 podľa predloženého návrhu.
2) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť použitie rezervného fondu v roku 2014 nasledovne:
a) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov podprogramu programového rozpočtu
9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo o 93 617 eur,
b) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 3.4.4 Správa
areálu bývalých kasární vo výške 2 250 eur,
c) zvýšenie financovania bežných výdavkov podprogramu programového rozpočtu 5.7
Záchranné práce o 70 000 eur,
d) financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového rozpočtu 15.2
Stredisko zdravotníckych služieb vo výške 93 000 eur.
3) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť predĺženie splatnosti finančnej výpomoci spoločnosti
Technické služby, s.r.o. Kežmarok, IČO 31 718 329 vo výške 50 000 eur z 30.11. 2014 na
30.11. 2015.

Návrh na uznesenie:
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok
pre rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014 podľa predloženého návrhu.
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku
2014 nasledovne:
a) zvýšenie
financovania
kapitálových
výdavkov
podprogramu
programového rozpočtu 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo
o 93 617 eur,
b) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 3.4.4
Správa areálu bývalých kasární vo výške 2 250 eur,
c) zvýšenie financovania bežných výdavkov podprogramu programového
rozpočtu 5.7 Záchranné práce o 70 000 eur,
d) financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového
rozpočtu 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb vo výške 93 000 eur.
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3) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie splatnosti finančnej
výpomoci spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok, IČO 31 718 329 vo
výške 50 000 eur z 30.11. 2014 na 30.11. 2015.

R O Z P O Č E T PRE ROK 2014 - 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
10 161 781

Úprava č.1
10 563

Úprava č.2
8 040

Spolu v €
10 180 384

Rozp.org.
571 994

Bežné výdavky
5 005 957

Úprava č.1
-9 887

Úprava č.2
411 862

Spolu v €
5 407 932

Rozp. org.
5 381 933

Rozdiel v €
-37 487

Kapitálové príjmy
1 680 276

Úprava č.1

Úprava č.2
882 355

Spolu v €
2 562 631

Rozp.org.

Kapitálové výdavky
2 618 699

Úprava č.1
48 307

Úprava č.2
687 400

Spolu
3 354 406

Rozp. org.
16 300

Rozdiel v €
-808 075

Finančné príjmy
1 140 735

Úprava č.1
224 275

Úprava č.2
208 867

Spolu v €
1 573 877

Finančné výdavky
678 315

Úprava č.1
50 000

Úprava č.2
0

Spolu
728 315

Spolu
12 982 792

Spolu
234 838

1 099 262

Kežmarok, 10. 6. 2014
Spracovali: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena

14 316 892

571 994

8 302 971

Rozdiel v €
845 562

Spolu
88 420

1 099 262

9 490 653

5 398 233

Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom
zodpovedným za zostavenie rozpočtu
dňa: 10. 6. 2014
Podpis:
Predbežná kontrola vykonaná vedúcim
ekonomického oddelenia
dňa: 10. 6. 2014
Podpis:

0

Rozpočtové organizácie, ZPS + ZOS - rozpočtové opatrenie č. 2 pre rok 2014 - v €
- návrh na rokovanie MsZ

Vlastné príjmy RO,ZPS,ZOS

571 994
Kapitálové príjmy RO,ZPS,ZOS

571 994

Úprava č.1
0

Úprava č.2
0

Úprava č.1
0

Úprava č.2
0

0

0

Kežmarok, 10. 6. 2014
Spracovali: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena

Úprava č.1
130 118

Úprava č.2
0

Spolu v €

Úprava č.1
16 300

Úprava č.2
0

Spolu

0
5 251 815

146 418

0

5 398 233

Spolu v €

Bežné výdavky RO,ZPS,ZOS

571 994

5 251 815
Kapitálové výdavky RO,ZPS,ZOS

571 994

5 381 933

16 300

Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom
zodpovedným za zostavenie rozpočtu
dňa: 10. 6. 2014
Podpis:
Predbežná kontrola vykonaná vedúcim
ekonomického oddelenia
dňa: 10. 6. 2014
Podpis:

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

Rozpočtové opatrenie č. 2/2014

-

návrh

Bežné príjmy
Názov položky

Kód prog. rozp.

292006
292012

VPS - príjmy z náhrad poistného plnenia
MHZ - príjmy z dobropisov

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0
0

7 500
540

7 500
540

Spolu

8 040

Bežné výdavky
Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

7.1.2

Chodník ul.J.Kraya - Toporcerova po zastávku MHD

Názov položky

0

7.1.2

Hradné námestie - oproti hradu

0

7.1.2

Chodníky Starý trh

15 000
6 900
50 200
92 000
7 500
70 000
70 967
8 000
35 900
54 000
1 395
-1 900
1 900

15 000
6 900
50 200
219 500
127 500
71 000
188 167
12 000
95 900
127 500
4 495
18 100
9 900

Kód prog. rozp.

7.2

Starostlivosť o miestne komunikácie

6.2.1

Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

5.7.

Záchranné práce

3.4.2

Správa a údržba nebyt. priestorov a stavieb mesta

3.4.4

Správa areálu bývalých kasární

14.2

Správa, opravy a údržba nájomných bytov

15.2

Stredisko zdravotníckych služieb

5.3.

Protipožiarna ochrana

1.2.3.

Príprava žiadostí o dotácie

2.1.2.

Mestské propagačné materiály a prop.služby

0
127 500
120 000
1 000
117 200
4 000
60 000
73 500
3 100
20 000
8 000

Spolu

411 862

Kapitálové príjmy
Názov položky

Kód prog. rozp.

322001
231

ZŠ Nižná brána s jedálňou a ŠKD - dotácia
Príjem z predaja vozidiel

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0
0

879 355
3 000

879 355
3 000

Spolu

882 355

Kapitálové výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

5.4.1.

Verejné osvetlenie - Michalská, Pod traťou

7.1.1.

Priekopa - obslužná cesta 2.časť

7.1.1.

Poľná - predĺženie komunikácie + chodník

7.1.1

Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami

7.1.1.

M.Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami

7.1.1

Trhovište - rekonštrukcia I.časť

7.1.2

Cyklochodníky

7.1.3

Ul. Garbiarska 18 - úprava povrchu parkoviska

7.1.3

Parkovací systém

10.4.6

Skatepark

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34 000
67 500
20 600
17 300
25 500
150 000
70 000
8 000
80 000
20 000

34 000
67 500
20 600
17 300
25 500
150 000
70 000
8 000
80 000
20 000

12.7

Chodníky cintorín

3.4.6

Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni

9.10

Účelovo viazané prostriedky pre školské zariadenia

9 000
50 000
98 201

29 800
-50 000
106 000

38 800
0
204 201

- v tom

Účelovo viaz.prostriedky -nepridelené

14 201

106 000

120 201

15.2

Stredisko zdravotníckych služieb

5.1.1

Hliadkovanie

0
0

90 000
18 700

90 000
18 700

Spolu

687 400

Príjmy finančných operácií
Ekonom. klas.
411009
454

Názov položky
Príjem zo splatenia fin. výpomoci Technické služby, s.r.o. KK
Rezervný fond

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

50 000
318 630

-50 000
258 867

0
577 497

Spolu

208 867

Výdavky finančných operácií
Ekonom. klas.

Názov položky

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

Spolu

Kežmarok, 10. 6. 2014
Spracovala: Semanová Blažena

0

Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom
zodpovedným za zostavenie rozpočtu
dňa: 10. 6. 2014
Podpis:
Predbežná kontrola vykonaná vedúcim
ekonomického oddelenia
dňa: 10. 6. 2014
Podpis:

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

N á v r h na úpravu rozpočtu na rok 2014 č. 2
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
1. Úprava verejného osvetlenia v súvislosti s rekonštrukciou rozvodov NN sietí.
2. Komunikácie + chodníky - akútna potreba opravy vrchných poškodených vrstiev.
3. Kofinancovanie projektu na dobudovanie cyklochodníka Hájovňa - Zlatná a do Vrbova v časti k. ú.
Kežmarok, asfaltový koberec cyklochodník ČOV Spišská Belá.
4. Dobudovanie parkovísk a prístupových ciest ku garážam na sídliskách.
5. Vytvorenie efektívneho parkovacieho systému v meste.
6. Dobudovanie skateparku.
7. Realizácia chodníka a rozvodov verejného osvetlenia na starom cintoríne v časti od hlavnej brány po
po kríž.
Kapitálové výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

5.4.1.

Verejné osvetlenie - Michalská, Pod traťou

7.1.1.

Priekopa - obslužná cesta 2.časť

7.1.1.

Poľná - predĺženie komunikácie + chodník

7.1.1

Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami

7.1.1.

M.Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami

7.1.1

Trhovište - rekonštrukcia I.časť

7.1.2

Cyklochodníky

7.1.3

Ul. Garbiarska 18 - úprava povrchu parkoviska

7.1.3

Parkovací systém

10.4.6

Skatepark

12.7

Chodníky cintorín

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 000

34 000
67 500
20 600
17 300
25 500
150 000
70 000
8 000
80 000
20 000
29 800

34 000
67 500
20 600
17 300
25 500
150 000
70 000
8 000
80 000
20 000
38 800

Spolu

522 700

Bežné príjmy
Názov položky

Kód prog. rozp.

292006

VPS - príjmy z náhrad poistného plnenia

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

7 500

7 500

Spolu

7 500

Bežné výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

7.1.2

Chodník ul.J.Kraya - Toporcerova po zastávku MHD

7.1.2

Hradné námestie - oproti hradu

7.1.2

Chodníky Starý trh

7.2
6.2.1

Starostlivosť o miestne komunikácie
Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

Spolu
Kežmarok, 09. 06. 2014

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

15 000
6 900
50 200
92 000
7 500

15 000
6 900
50 200
219 500
127 500

0

0
127 500
120 000

171 600

Ing.Eva Kelbelová
vedúca oddelenia ÚPŽPSP

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 2014
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
1) Z dôvodu povodne bolo potrebné v okolí Ľubického potoka uskutočniť potrebné záchranné
a zabezpečovacie práce.Tieto práce navhrujeme uhradiť z rezervného fondu s tým, že preplatené by
mali byť zo štátneho rozpočtu.
2) Mesto obdržalo finančné prostriedky za rekonštrukciu základnej školy na ulici Nižná brána, ktorá bola
ukončená v roku 2010, použitie týchto finančných prostiedkov je zahrnuté do tejto úpravy rozpočtu.
3) Vzhľadom na nepodporenie projetku mesta na revitalizáciu centr. zóny mesta Kežmarok po povodni
navrhujeme presunúť tieto finančné prostriedky na rekonštrukciu ulice Trhovište, ktorá bude realizovaná
z vlastných zdrojov.
4) Presun finančných prostriedkov na účelovo viazané prostriedky pre školské zariadenia predstavuje
vrátenie finančných prostriedkov pre účely školských zariadení z rozpočtového opatrenia č. 1/2014.
5) Splatnosť návratnej finančnej výpomoci pre Technické služby, s.r.o. Kežmarok schválenej pri
rozpočtovom opatrení č. 1/2014 navrhujeme posunúť do roka 2015.
6) Rezervný fond kryje okrem financovania záchranných prác aj niektoré presuny finančných prostriedkov
z roka 2014.
Bežné výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

5.7.

Záchranné práce

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

1 000

70 000

71 000

Spolu

70 000

Kapitálové príjmy
Ekonom. klas.
322001

Názov položky
ZŠ Nižná brána s jedálňou a ŠKD - dotácia

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

879 355

879 355

Spolu

879 355

Kapitálové výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

3.4.6

Revitalizácia centr. zóny mesta Kežmarok po povodni

9.10

Účelovo viazané prostriedky pre školské zariadenia

- v tom

Účelovo viaz.prostriedky -nepridelené

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

50 000
98 201

-50 000
106 000

0
204 201

14 201

106 000

120 201

Spolu

56 000

Príjmy finančných operácií
Ekonom. klas.

Názov položky

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

411009

Príjem zo splatenia fin. výpomoci Technické služby, s.r.o. KK

50 000
318 630

-50 000
258 867

0
577 497

454

Rezervný fond

Spolu
V Kežmarku, dňa 10.6. 2014

208 867

Predkladá:

Ing. Miroslav Karpiš
vedúci ekonomického odd.

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

Ekonomické oddelenie
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu na rok 2014 č. 2
Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Položku Bežné výdavky navrhujeme upraviť z dôvodu:
- položku údržba nebytových priestorov navrhujeme zvýšiť z dôvodu potreby statického zabezpečenia
objektu Dr. Alexandra 16, výmeny okien v objekte Baštová 12
- Správa areálu kasární - I15navýšenie rozpočtu navrhujeme z dôvodu inštalácie bezpečnostného systému
v areáli kasární a na úhradu mzdy a el.vykurovania miestnosti strážnika do doby inštalácie bezp. systému
- položku opravy nájomných bytov navrhujeme zvýšiť z dôvodu plánovanej výmeny okien v bytových
domoch Gen. Štefánika 14 a Baštová 8
- položku Stredisko zdravotníckych služieb navrhujeme zvýšiť z dôvodu plánovanej výmeny stupačiek
ústredného kúrenia v objekte a opravy časti strechy polikliniky
- položku kapitálové výdavky Stredisko zdravotníckych služieb navrhujeme zvýšiť z dôvodu plánovaného
pokračovania zateplenia objektu polikliniky.

Bežné výdavky:
Názov položky

Kód prog. rozp.

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

70 967
8 000
35 900
54 000

188 167
12 000
95 900
127 500

3.4.2

Správa a údržba nebyt. priestorov a stavieb mesta

3.4.4

Správa areálu bývalých kasární

14.2

Správa, opravy a údržba nájomných bytov

15.2

Stredisko zdravotníckych služieb

117 200
4 000
60 000
73 500

SPOLU

254 700

168 867

423 567

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

90 000

90 000

90 000

90 000

Kapitálové výdavky:
Názov položky

Kód prog. rozp.

15.2

Stredisko zdravotníckych služieb
SPOLU

V Kežmarku 9.6.2014

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie CO,PO a KR ( Primátora mesta)
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu na rok 2014 č. 2
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Upravu rozpočtu s jeho navýšením požadujeme z dôvodu spojazdnenia a opravy
hasičskej a dopravnej techniky automobilu AVIA - potrebného na prepravu osôb, protipožiarného
a protipovodňového príslušenstva. Ide o starší typ hasičského vozidla, uvedená čiastka predstavuje
nutné náklady na opravu.

Bežné príjmy
Ekonom. klas.
292012

Názov položky
MHZ - príjmy z dobropisov

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

540

540

Spolu

540

Bežné výdavky
Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

Protipožiarna ochrana

Názov položky

3 100

1 395

4 495

Spolu

3 100

1 395

4 600

Predkladá:

Ing. Jozef Knapp
ref. CO, PO a KR

Kód prog. rozp.

5.3.

V Kežmarku, dňa
dňa 5.6.2014

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 2014
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Zmena rozpočtu súvisí s rekonštrukciou drevených tabúľ Historická cesta: v dôsledku opotrebovania je
potrebné zrekonštrovať drevenú tabuľu Historická cesta pri hrade. V dôsledku silnej veternej smršte bola
poškodená , zlomená a rozbitá rabuľa pri drevenom artiklárnom kostole, ktorú bolo nutné vymeniť. Na základe
odporúčania Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu je žiadúce osadiť v blízkosti hradu novú
infomačnú tabuľu - pri dome Euroregiónu -na umiestňovanie plagátov a informáciií o podujatiach v meste.
Predpokladaná cena pri výmene 1 drevenej tabule je 600 €/ks. Predpokladaná cena novej tabule, vrátane
osadenia je 700 €.

Bežné výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

1.2.3.

Príprava žiadostí o dotácie

2.1.2.

Mestské propagačné materiály a prop.služby

20 000
8 000

-1 900
1 900

18 100
9 900

Spolu

28 000

0

28 000

V Kežmarku, dňa 3.6.2014

Predkladá:

Ing. Bodnárová Gabriela
vedúca odd. RRaCR

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Mestská polícia
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu na rok 2014 č. 2
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Úpravu rozpočtu požadujeme z dôvodu nákupu nového motorového vozidla vzhľadom
na to, že vozidlo Octavia je v prevádzke od roku 2009 a vyžaduje si zvýšené náklady na údržbu
a opravu.

Kapitálové príjmy
Názov položky

Kód prog. rozp.

231

Príjem z predaja vozidiel

Schvál.rozp.

Navrhov.úprava v €

Upravený rozp.

0

3 000

3 000

Spolu

3 000

Kapitálové výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

5.1.1

Hliadkovanie

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

18 700

18 700

Spolu

V Kežmarku, dňa 10. 06. 2014

18 700

Predkladá:

Ing. Milan Slota
náčelník MsP Kežmarok

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá

Oddelenie školstva

Na rokovanie dňa

26.06.2014

K bodu programu

9

Názov materiálu

Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 1/2009
o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Kežmarok

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie

Predkladá

Ing. Renáta Kroková

Materiál prerokovaný

v komisii školstva

Počet strán

2

Podpis

Dôvodová správa
Dňa 02.06.2014 bol mestu Kežmarok doručený protest prokurátora proti VZN č. 1/2009
o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok.
Preskúmaním predmetného VZN Okresnou prokuratúrou v Kežmarku bolo zistené, že
miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok boli stanovené iba všeobecne (čas zápisu v termíne
„od 15.januára do 15.februára“ a miesto zápisu „oznámi riaditeľ školy“), čím boli porušené
ustanovenia zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších
predpisov.
Z uvedených dôvodov v zmysle §22 ods.2 písm.i) zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
v znení neskorších predpisov Okresná prokuratúra Kežmarok navrhuje prerokovať protest na
zasadnutí MsZ a prijať opatrenia, ktoré zabezpečia zosúladenie predmetného VZN so zákonom
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Stanovisko komisie školstva : Komisia prerokovala protest prokurátora proti VZN č.
1/2009 a zobrala ho na vedomie

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
prerokovalo
protest prokurátora proti VZN č. 1/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok a tomuto protestu
vyhovuje.
.

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá

Oddelenie školstva

Na rokovanie dňa

26.06.2014

K bodu programu

10

Názov materiálu

Návrh VZN mesta Kežmarok, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 1/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
- Návrh VZN mesta Kežmarok, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 1/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok

Predkladá

Ing. Renáta Kroková

Materiál prerokovaný

v komisii školstva

Počet strán

4

Podpis

Dôvodová správa
Preskúmaním VZN č. 1/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok Okresnou prokuratúrou
v Kežmarku bolo zistené, že miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok boli stanovené iba všeobecne (čas
zápisu v termíne „od 15.januára do 15.februára“ a miesto zápisu „oznámi riaditeľ školy“), čím boli
porušené ustanovenia zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení
neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu, keďže MsZ v Kežmarku sa rozhodlo protestu
prokurátora vyhovieť, je predkladaný tento návrh VZN.
Stanovisko komisie školstva : Komisia školstva súhlasí s predloženým návrhom VZN.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. /2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok.
.

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok

č. /2014,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2009 o mieste a čase zápisu detí na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71
ods.2 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods.2 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods.3 zákona 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :
Všetky označenia jednotlivých častí doteraz ako „§“ sa menia na označenie článok (ďalej len „Čl.“
V Čl.1 sa mení nadpis na „Úvodné ustanovenia“
Čl. 3 sa mení nasledovne :
Čl. 3
Čas a miesto zápisu detí do 1.ročníka
„(1) Zápis sa koná druhý pondelok a druhý utorok v mesiaci február, ktorý predchádza začiatku
školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
(2) Zápis sa koná v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod. v termíne uvedenom v Čl. 3 ods. 1.“
(3) Miestom konania zápisu sú sídla škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok:
Základná škola, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok

Čl.5 sa dopĺňa o odseky (5) a (6)
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
„(5) VZN č. /2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa
26.06.2014 uznesením č.x/2014.
(6) Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie VZN č.1/2009 v znení VZN č.
/2014“

Do VZN sa dopĺňa Čl.6 Účinnosť
Čl.6
Účinnosť
„(1) VZN č. /2014 nadobúda účinnosť dňom 1.septembra 2014 .“

Ing. Igor Šajtlava
Primátor mesta Kežmarok

Ing. Ladislav Faix
prednosta MsÚ Kežmarok

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá ( názov oddelenia )

prednosta MsÚ

Na rokovanie dňa

26.06.2014

K bodu programu
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Názov materiálu

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta
Kežmarok

Predkladá ( meno)

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Ing. Ladislav Faix

Počet strán

2

Podpis

Dôvodová správa:

Návrh voľby hlavného kontrolóra mesta súvisí s uplynutím funkčného obdobia
hlavného kontrolóra mesta k 30.09.2014. Predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie
výkonu funkcie upravuje § 18a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási mestské zastupiteľstvo na úradnej
tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa
voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného
kontrolóra.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku
najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby na mestskom úrade.
Voľba sa vykoná podľa § 18a) ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení. Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti
prihlášky ustanovuje mesto uznesením , ktorého návrh je priložený v materiály.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
I.
vyhlasuje
v zmysle § 18a) ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
deň konania voľby hlavného kontrolóra na 4. septembra 2014 na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Kežmarku.
II.
ustanovuje
- spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok v zmysle § 18a) ods. 3
zákona SNR č. 369/1900 Zb. o obecnom zriadení verejným hlasovaním poslancov
Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
- samostatnému aktu konania volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia
jednotlivých kandidátov; kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené
ich prihlášky na Mestský úrad; každý kandidát má právo na vystúpenie v mestskom
zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 min.
Ø náležitosti prihlášky:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doloženú úradne overenou fotokópiou
príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v mestskom
zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
III.
Určuje
Ø kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
ekonomického alebo právneho zamerania
Ø ďalšie požiadavky:
- prax minimálne 5 rokov v samospráve

Ø Iné predpoklady:
- prax z kontrolnej činnosti vítaná
- termín ukončenia podávania prihlášok: 21.08.2014 do 15.00 hod.
- miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými
dokladmi doručia kandidáti poštou alebo osobne na adresu: Primátor mesta Kežmarok,
Mestský úrad, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok, s označením „Voľba hlavného
kontrolóra“ – NEOTVÁRAŤ!.

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá

prednosta

Na rokovanie dňa

26.06.2014

K bodu programu
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Názov materiálu

Prerokovanie platu primátora mesta

Obsah materiálu:
− Dôvodová správa
− Návrh na uznesenie
Predkladá

Ing. Faix Ladislav - prednosta mestského úradu

Materiál prerokovaný v porade vedenia
Počet strán: 1
Podpis

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon). Zákon ustanovuje výšku mesačného platu starostov a primátorov podľa počtu
obyvateľov obce, alebo mesta, ktorí majú na ich území trvalý pobyt.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 166/2013 zo dňa 27.06.2013, v súlade s
ustanovením zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
účinným od 01.06.2011, bol primátorovi mesta podľa § 3 ods. 1 zákona schválený plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárna rok a 2,53 násobku
podľa § 4 ods. 1 zákona ustanoveného pre mestá od 10 001 do 20 000 obyvateľov navýšený o 60%
podľa § 4 ods. 2 zákona.
Štatistický úrad SR oznámil, že priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR
v roku 2013 dosiahla 824,- €.
Minimálny plat podľa § 3 zákona: 824,- € x 2,53 = 2 085,- €. Plat zvýšený o 60% podľa § 4 ods. 2
zákona (uznesenie MsZ č. 166/2013 zo dňa 27.06.2013) je 1 251,- €, spolu 3 336,- €. Čistý mesačný
príjem po odpočítaní zákonných zrážok je 2 339,- €.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov:
a) berie na vedomie, že na základe uznesenia MsZ č. 166/2013 zo dňa 27.06.2013 bol plat
primátora mesta rozhodnutím MsZ stanovený podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v
znení neskorších predpisov so zvýšením o 60%, čo po uplatnení priemernej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013 vo výške 824,- € predstavuje od
01.01.2014 3 336,- €
b) schvaľuje plat primátora mesta Kežmarok v súlade §4 ods. 2 citovaného zákona v sume,
ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 60%, t.j. na sumu 3 336,- € .

MESTOKEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia
a stavebného poriadku

Na rokovanie dňa

26.6. 2014

K bodu programu
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Názov materiálu „Zmena Územného plánu mesta Kežmarok –
Pavol Nahalka , bytom Tehelňa 17,
-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 ARKONO- u 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 Zmeny a doplnky ÚPN mesta Kežmarok boli
schválené uznesením MsZ č.213 zo dňa 25.10.2012.
Dňa 30.5.2014 požiadal Pavol Nahalka , bytom Tehelňa 17, Kežmarok o udelenie súhlasu na
začatie procesu obstarania zmeny Územného plánu mesta Kežmarok na pozemku p. č. KN E 4981/2
k.ú. Kežmarok pre účely výstavby rodinných domov vo väzbe na plánovaný obytný súbor v lokalite
Suchá hora . Schválený územný plán navrhuje pozemokvyužiť ako zeleň a v časti výhľadovo ako
trasu prístupovej komunikácie do danej lokality. Návrh bol prerokovaný v Komisii výstavby ,
životného prostredia , dopravy a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku dňa 4.6.2014. Komisia
odporučila súhlas udeliť.

Návrh na uznesenie :
M s Z v Kežmarku súhlasí so začatím procesu obstarania zmeny Územného plánu mesta
Kežmarok pre rozšírenie obytného súboru výstavby rodinných domov na pozemku p. č. KN E 4981/2
k. ú. Kežmarok. Pri návrhu umiestnenia stavieb rodinných domov je potrebné v rámci spracovania
grafickej časti zmeny ÚPN akceptovať návrh dopravnej a technickej infraštruktúry v danej lokalite v
zmysle platnej ÚPN.
Náklady spojené s procesom obstarania a prerokovania zmeny bude hradiť Pavol Nahalka,Tehelňa
17, Kežmarok .

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
V Kežmarku

Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

26.06.2014

K bodu programu
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Názov materiálu

Návrh na odpredaj :
- pozemku KN-C 2624/47, k.ú. Ľubica - Ladislav
Valenčík a manželka, Gen. Štefánika 48, Kežmarok
- pozemku KN-C 1995/160, k.ú. Ľubica - Jozef
Zoričák – a manželka Severná 10, Kežmarok
- pozemku KN-C 1995/184, 1995/185, k.ú. Ľubica –
Zlata Brijová, Pod lesom 19, Kežmarok
- pozemku KN-C 1731/18, k.ú. Kežmarok - Mária
Sisková, Trhovište 30, Kežmarok
- pozemku KN-E 4205/2, k.ú. Kežmarok – Karolina
Krajňáková, Pod traťou 3, Kežmarok

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

Ing. Agáta Perignáthová

Materiál prerokovaný
Komisia výstavby, ŽP, dopravy a VS: 24.04.2014,
07.10.2013, 04.06.2014
komisia financií, správy mestského majetku a LH :
8.10.2013, 28.04.2014, 10.06.2014
Počet strán
Podpis

10

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

E./
Dôvodová správa:

Karolína Krajňáková , bytom Pod traťou 3, Kežmarok požiadala o odkúpenie pozemku
KN-E 4205/2 o výmere 21 m2 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod
garážou. Tento pozemok v roku 1968 už žiadateľka spolu s manželom odkúpila, nakoľko
dohoda o zriadení práva osobného užívania pozemku ktorá následne prešla do vlastníctva
nebola zaevidovaná do katastra nehnuteľnosti, pozemok ostal aj naďalej vo vlastníctve mesta
Kežmarok. Na základe uvedených skutočností žiada o zváženie ceny za uvedený pozemok
pri jeho odpredaji.
Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a VS:04.06.2014 : Komisia odporúča odpredať
pozemok KN-E 4205/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 , z dôvodu
majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou garáže.
Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP : 04.06.2014 Totožné so stanoviskom komisie

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 10.06.2014 : Komisia
financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ schváliť odpredaj
pozemku KN-E 4205/2, zastavaná plocha o výmere 21 m2 , k.ú. Kežmarok pre Karolínu
Krajňákovú, bytom Pod traťou 3, Kežmarok za cenu 1,- eur/m2.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov :
odpredaj parcely KN-E 4205/2 zastavaná plocha o výmere 21 m2 - k.ú. Kežmarok pre
Karolínu Krajňákovú, bytom Pod traťou 3, Kežmarok za cenu 1,- eur/m2.

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

C./
Dôvodová správa:
Zlata Brijová, bytom Pod lesom 19, Kežmarok požiadala o odkúpenie časti parciel KN-E
2318 a KN-E 2418/1 o celkovej výmere 82 m2 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania
pozemku v záhradkárskej osade k.ú. Ľubica.
Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a VS: 24.04.2014 Komisia odporúča odpredať
pozemky v lokalite záhradkárskej osady „Kamenná baňa“- pozemok KN-C 1995/184 záhrady
o výmere 82 m2, ktorý vznikol oddelením od pozemku parc.č. KN-E 2381, k.ú. Ľubica
a pozemok KN-C 1995/185 záhrady o výmere 57 m2, ktorý vznikol oddelením od pozemku
parc.č. KN-E 2418/1, k.ú. Ľubica, podľa geometrického plánu č.37/2014, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, pozemky sú súčasťou záhrady užívanej žiadateľkou v rámci záhradkárskej
osady .
Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP : 24.04.2014 Totožné so stanoviskom komisie

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 28.04.2014 Komisia
financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ schváliť odpredaj
časti parcely KN-E 2381 o výmere 82 m2 a časti parcely KN-E 2418/1 TTP o výmere 57 m2
- k.ú. Ľubica pre Brijovú Zlatu ,bytom Pod lesom 19, Kežmarok za cenu 5,- eur/m2.
Návrh na uznesenie
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 - časti parciel
KN-E 2381 o výmere 82 m2,a KN-E 2418/1 o výmere 57 m2 , k.ú. Ľubica do vlastníctva
Zlaty Brijovej, trvale bytom Pod lesom 25, Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa.
Pozemky sú súčasťou záhrady užívanej žiadateľkou v rámci
Odôvodnenie:
záhradkárskej osady .
schvaľuje
odpredaj pozemku, časť parcely KN-E 2381 diel „3“ o výmere 82 m2 pričlenenej do
novovytvorenej parcely KN-C 1995/184 záhrada o výmere 82 m2 , a časť parcely KN-E
2418/1 diel „4“ o výmere 57 m2 pričlenenej do novovytvorenej parcely KN-C 1995/185
záhrada o výmere 57 m2, podľa geometrického plánu č.37/2014, k.ú.Ľubica, úradne
overeného pod číslom : G1 146/14, pre Zlatu Brijovú, trvale bytom Pod lesom 25,
Kežmarok za cenu 5,- eur/m2 .

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

B./
Dôvodová správa:
Jozef Zoričák s manž. Annou, bytom Severná 10, Kežmarok požiadali o odkúpenie časti
parcely KN-E 2381 o celkovej výmere 101 m2 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania
pozemku v záhradkárskej osade k.ú. Ľubica.
Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a VS: 24.04.2014 Komisia odporúča odpredať
pozemok v lokalite záhradkárskej osady „Kamenná baňa“-pozemok KN-C 1995/160 orná
pôda o výmere 101 m2, ktorý vznikol oddelením od pozemku parc.č. KN-E 2381, k.ú. Ľubica
podľa geometrického plánu č.265/2011, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pozemok je
súčasťou záhrady užívanej žiadateľom v rámci záhradkárskej osady .

Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP : 24.04.2014 Totožné so stanoviskom komisie

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 28.04.2014 Komisia
financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ schváliť odpredaj
časti parcely KN-E 2381 o výmere 101 m2 - k.ú. Ľubica pre Jozefa Zoričáka s manž. ,bytom
Severná 10, Kežmarok za cenu 5,- eur/m2.

Návrh na uznesenie
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 - časti
parcely KN-E 2381 101 m2, k.ú. Ľubica do vlastníctva Jozefa Zoričáka a manž.Anny ,
trvale bytom Severná 10, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Pozemok je
súčasťou záhrady užívanej žiadateľom v rámci
Odôvodnenie:
záhradkárskej osady .
schvaľuje
odpredaj pozemku, časť parcely KN-E 2381 diel „3“ o výmere 101 m2 pričlenenej do
novovytvorenej parcely KN-C 1995/160 orná pôda o výmere 101 m2 , podľa
geometrického plánu č.265/2011, k.ú.Ľubica, úradne overeného pod číslom : G1 11/12,
pre Jozefa Zoričáka a manž.Annu , trvale bytom Severná 10, Kežmarok za cenu 5,eur/m2 .

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

A./
Dôvodová správa:
Ladislav Valenčík s manž. Erikou , bytom Gen.Štefánika 48, Kežmarok požiadali o
odkúpenie časti parciel KN-E 2423/2 a KN-E 2421/2 o výmere cca 31 m2 z dôvodu
majetkovoprávneho usporiadania pozemku v záhradkárskej osade k.ú. Ľubica. Presnú výmeru
určí geometrický plán.
Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a VS: 07.10.2013 Komisia odporúča odpredať
časť pozemku KN-E 2423/2 o výmere 10 m2, k.ú. Ľubica , ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu, že pozemok nadväzuje na nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a tvorí
s nimi nedeliteľný celok.
Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP : 07.10.2013 Totožné so stanoviskom komisie

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 8.10.2013 Komisia
financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ schváliť odpredaj
časti parciel KN-E 2423/2 a KN-E 2421/2 o výmere cca 30m2- k.ú. Ľubica pre Ladislava
Valenčíka a manž. ,bytom gen. Štefánika 48, Kežmarok , za cenu 1,35 eur/m2. Presnú
výmeru určí geometrický plán.

Návrh na uznesenie
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 - časti parciel
KN-E 2423/2 o výmere 10 m2, a KN-E 2421/2 o výmere 9 m2 , k.ú. Ľubica do vlastníctva
Ladislava Valenčíka a manž. Eriky, trvale bytom Gener.Štefánika 48, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Pozemok nadväzuje na nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a tvorí
s nimi nedeliteľný celok.
schvaľuje
odpredaj pozemku, časť parcely KN-E 2423/2 diel „1“ o výmere 10 m2 a časť parcely
KN-E 2421/2 diel „2“ o výmere 9 m2 pričlenených do novovytvorenej parcely KN-C
2624/47 trvalý trávnatý porast o výmere 19 m2, podľa geometrického plánu č.28/2013,
k.ú.Ľubica, úradne overeného pod číslom : G1 137/14, pre Ladislava Valenčíka a manž.
Eriku, trvale bytom Gener.Štefánika 48, Kežmarok , za cenu 5,- eur/m2 .

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

D./
Dôvodová správa:
Mária Sisková , bytom Trhovište 30, Kežmarok požiadala o odkúpenie parcely KN-C 1731/18
o výmere 381 m2 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku v záhradkárskochovateľskej osade v lokalite ul. Slavkovská k.ú. Kežmarok. Tento pozemok užíva ako
záhradku.
Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a VS: 24.04.2014 Komisia odporúča odpredať
pozemok KN-C 1731/18 – orná pôda o výmere 381 m2, k.ú. Kežmarok, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, pozemok je užívaný žiadateľkou a je súčasťou chovateľského areálu.

Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP : 24.04.2014 Totožné so stanoviskom komisie

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 28.04.2014 Komisia
financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ schváliť odpredaj
pozemku , parc.č. KN-C 1731/18 o výmere 381 m2 – k.ú. Kežmarok pre Máriu Siskovú
bytom Trhovište 30, Kežmarok za cenu 15,- eur/m2.

Návrh na uznesenie
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 parcely KNC 1731/18 o výmere 381 m2, k.ú. Kežmarok do vlastníctva Márii Siskovej, bytom
Trhovište 30, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Pozemok je užívaný žiadateľkou a je súčasťou chovateľského areálu.
schvaľuje
odpredaj pozemku - parcely KN-C 1731/18 orná pôda o výmere 381 m2 k.ú. Kežmarok
pre Máriu Siskovú, bytom Trhovište 30, Kežmarok za cenu 15,- eur/m2 .

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá

Oddelenie sociálnych vecí

Na rokovanie dňa

26.06.2014

K bodu programu

15

Názov materiálu

Návrh na predĺženie zmluvy o nájme bytu v Dome
s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie

Predkladá

Mgr. Monika Ružbaská, vedúca oddelenia sociálnych vecí

Materiál prerokovaný

na zasadnutí komisie sociálnej a bytovej

Počet strán

2

Podpis

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa

Dňa 14.05.2014 si podal žiadosť o predĺženie nájmu 1-izbového bytu v Dome
s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku MUDr. Gabriel Turňanský, ktorému dňa
30.06.2014 končí platnosť nájomnej zmluvy.
Nájomník nemá voči mestu Kežmarok a ani voči Spravbythermu žiadne nedoplatky, preto
mu z tohto dôvodu navrhujeme predĺžiť zmluvu o nájme na hore uvedenej adrese na dobu určitú do
30.06.2015.

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej zo dňa 29.05.2014: Komisia k návrhu oddelenia sociálnych
vecí nemá výhrady a mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť predĺženie zmluvy o nájme pre
MUDr. Gabriela Turňanského.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 29 s príslušenstvom, byt 1. kategórie,
nachádzajúceho sa na 1. poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8
v Kežmarku, nájomcovi MUDr. Gabrielovi Turňanskému, trvale bytom Šarišské Michaľany
na dobu určitú, a to do 30.06.2015.

MESTO KEŽMAROK
_____________________________________________________________________________________

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

26.06.2014

K bodu programu

16

Názov materiálu

Návrh na prenájom časti pozemku KN-C 3128, k. ú.
Kežmarok - o výmere 12 m2 pod predajným stánkom –
Mgr. Antónia Neuszerová, Južná 7, 060 01 Kežmarok

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

Materiál prerokovaný
Počet strán
Podpis

2

MESTO KEŽMAROK
_____________________________________________________________________________________

Dôvodová správa:
Mgr. Antónia Neuszerová, Južná 7, 060 01 Kežmarok požiadala o prenájom časti
pozemku p.č. KN-C 3128, ostatná pl.,k.ú. Kežmarok, o výmere 12 m2 pod predajným
stánkom umiestneným pri predajni Sintra Zdroj, na ul. Karola Kuzmányho 43 v Kežmarku.
Žiadateľka sa stala vlastníčkou stánku na základe kúpnej zmluvy zo dňa 15.04.2014.
Prenájom časti pozemku p.č. KN-C 3128, ostatná pl., k.ú. Kežmarok, o výmere 12 m2,
na ul. Karola Kuzmányho v Kežmarku, pod predajným stánkom, navrhujeme posudzovať ako
prípad hodný osobitného zreteľa, pre Mgr. Antóniu Neuszerovú, Južná 7, 060 01 Kežmarok,
z dôvodu, že ide o pozemok nachádzajúci sa pod predajným stánkom, ktorého je žiadateľka
vlastníčkou.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku parc. č.
KN-C 3128, ost. plochy, k. ú. Kežmarok o výmere 12m2, pre Mgr. Antóniu Neuszerovú,
Južná 7, 060 01 Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide
o pozemok nachádzajúci sa pod stavbou predajného stánku, ktorého je žiadateľka
vlastníčkou.
s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 3128, ost. plochy, k. ú. Kežmarok o výmere
12m2, pre Mgr. Antóniu Neuszerovú, Južná 7, 060 01 Kežmarok, za cenu 24,-eur/mesiac.

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

26.06.2014

K bodu programu
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Názov materiálu

Návrh na zriadenie vecného bremena :
MEZ ELEKTROMOTORY s.r.o. Slavkovská cesta 25,
Kežmarok ,

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

Ing. Agáta Perignáthová

Materiál prerokovaný
Komisia výstavby, ŽP, dopravy a VS:

-

Komisia financií, správy mestského majetku a LH :

Počet strán
Podpis

1

-

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Dôvodová správa :
V súvislosti s výstavbou vodovodnej prípojky realizácie stavby : „ Vodovodná
prípojka pre prevádzku, parc.č. 1696/14 k.ú. Kežmarok“ je potrebné zriadenie vecného
bremena na parcelu KN-E 4908/1, k.ú. Kežmarok, nakoľko trasa tejto vodovodnej prípojky
bude vedená uvedenou parcelou. .Presná trasa podzemného vedenia bude zrejmá po realizácii
stavby a vypracovaní geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časti parcely KN-E 4908/1 - k.ú. Kežmarok v prospech
vlastníka stavby vodovodnej prípojky na slúžiacom pozemku - MEZ
ELEKTROMOTORY s.r.o. Slavkovská cesta 25, Kežmarok , v súvislosti so stavbou :
„ Vodovodná prípojka pre prevádzku, parc.č. 1696/14 k.ú. Kežmarok“ s povinnosťou
povinného Mesta Kežmarok :
a/ trpieť umiestnenie podzemného vodovodného potrubia a jeho príslušenstva na
slúžiacom pozemku, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne,
b/ trpieť oprávneného cez slúžiacom pozemku, pri umiestnení, prevádzke , údržbe
a opravách stavby vodovodného potrubia a jeho príslušenstva,
Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 3,- eur/m dĺžky.
Presnú trasu vodovodnej prípojky určí geometrický plán na zameranie stavby pre
zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2,
vymedzenou dĺžkou vodovodnej prípojky na slúžiacom pozemku a šírkou jeho
ochranného pásma.

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

MESTO KEŽMAROK
_____________________________________________________________________________________

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Kežmarok
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa
26.06.2014
K bodu programu

Č. 18

Názov materiálu
Návrh na odpredaj bytu č.6 s príslušenstvom
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu, na ul. Lanškrounská 7,
Kežmarok a spoluvlastníckeho podielu na pozemku.

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

Materiál prerokovaný
Počet strán
Podpis

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

MESTO KEŽMAROK
_____________________________________________________________________________________

Dôvodová správa
Mesto Kežmarok vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na odpredaj bytu č. 6 na ul.
Lanškrounská 7 v Kežmarku.
V rámci opätovného vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže bola v stanovenom termíne
do 18.06.2014 do 15.00hod. doručená na Mestský úrad Kežmarok 1 súťažná ponuka
záujemcov: Stanislav Strišovský a manželka Jana Strišovská, bytom Zochova 1678/44,
Kežmarok. Kritériom na vyhodnotenie súťažných návrhov bola kúpna cena. Súťažný návrh
navrhovateľa Stanislav Strišovský a Jana Strišovská, Zochova 1687/44, 060 01 Kežmarok
splnil všetky požadované náležitosti. Minimálna kúpna cena bola stanovená uznesením
mestského zastupiteľstva Kežmarok vo výške 36 700 eur, navrhovaná kúpna cena v súťažnom
návrhu navrhovateľa je 36 710 eur.
Komisia na vyhodnotenie návrhov v zložení: Ing. Miroslav Karpiš, Ing. Eva Kelbelová
Ing. Agáta Perignáthová, navrhuje mestskému zastupiteľstvu prijať súťažný návrh a byt
odpredať záujemcovi za navrhovanú kúpnu cenu.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
na základe obchodnej verejnej súťaže odpredaj 3-izbového bytu č. 6 s príslušenstvom na
2.poschodí, ul. Lanškrounská č.7 v Kežmarku v bytovom dome súpisné číslo 1722,
postavenom na pozemku KN-C 668/28 o výmere 425m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, spoluvlastníckeho podielu vo výške 6180/232570 na spoločných častiach
a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel vo výške 6180/232570 na pozemku KN-C
668/28 zapísané na Okresnom úrade Kežmarok Katastrálny odbor, katastrálne územie
Kežmarok v liste vlastníctve č. 3496, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Stanislav Strišovský a Jana Strišovská, Zochova 1678/44, 060 01, Kežmarok, za cenu 36
710 eur.

MESTO KEŽMAROK
_____________________________________________________________________________________

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

26.06.2014

K bodu programu

19 a.)

Názov materiálu

Návrh na výpožičku nebytových priestorov v objekte
Polikliniky v Kežmarku, Hviezdoslavova č.27 – suterén
zriadenie márnice – Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra
v Kežmarku, n.o. IČO 37886436

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

Materiál prerokovaný
Počet strán
Podpis

2

MESTO KEŽMAROK
_____________________________________________________________________________________

Dôvodová správa:
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, v Kežmarku, n.o., Huncovská 42, 060 01
Kežmarok, IČO 37886436 požiadala mesto Kežmarok o výpožičku nebytových priestorov
v suteréne objektu Polikliniky v Kežmarku, Hviezdoslavova 27 - miestnosť č.0.22 a č.0.23 na
dobu 10 rokov za účelom zriadenia novej márnice.
Výpožičku nebytových priestorov v suteréne objektu Polikliniky v Kežmarku,
Hviezdoslavova 27 - miestnosť č.0.22 a č.0.23 a časť miestnosti 21 (chodba) na dobu 10
rokov za účelom zriadenia novej márnice pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra,
v Kežmarku, n.o., Huncovská 42, 060 01 Kežmarok, IČO 37886436 navrhujeme posudzovať
ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu že je tak potrebné vykonať na základe
vykonanej kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
v zmysle Požiadaviek na vyčlenenú miestnosť na dočasné uloženie mŕtvych podľa zákona
č.131/2010 o pohrebníctve.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že výpožička nebytových priestorov
v suteréne objektu Polikliniky v Kežmarku, Hviezdoslavova 27 - miestnosť č.0.22
a č.0.23 a časť miestnosti 21 (chodba) na dobu 10 rokov za účelom zriadenia novej
márnice pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra, v Kežmarku, n.o., Huncovská 42, 060
01 Kežmarok, IČO 37886436, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že je
tak potrebné vykonať na základe vykonanej kontroly Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Poprade v zmysle Požiadaviek na vyčlenenú miestnosť na
dočasné uloženie mŕtvych podľa zákona č.131/2010 o pohrebníctve
s ch v a ľ u j e
výpožičku nebytových priestorov v suteréne objektu Polikliniky v Kežmarku,
Hviezdoslavova 27 - miestnosť č.0.22 a č.0.23 a časť miestnosti 21 (chodba) na dobu 10
rokov za účelom zriadenia novej márnice pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra,
v Kežmarku, n.o., Huncovská 42, 060 01 Kežmarok, IČO 37886436.
.

MESTO KEŽMAROK
_____________________________________________________________________________________

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

26.06.2014

K bodu programu

19 b.)

Názov materiálu

Návrh na výpožičku nebytových priestorov v objekte
Polikliniky v Kežmarku, Hviezdoslavova č.27 miestnosť
č.5 a 6 – kyslíková stanica a miestnosť č.4 - sklad
nemocničného odpadu v hospodárskom objekte vo
dvore Polikliniky v Kežmarku, Hviezdoslavova č.27 Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku , n.o.
IČO 37886436

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

Materiál prerokovaný
Počet strán
Podpis

2

MESTO KEŽMAROK
_____________________________________________________________________________________

Dôvodová správa:
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, v Kežmarku, n.o., Huncovská 42, 060 01
Kežmarok, IČO 37886436 požiadala mesto Kežmarok o výpožičku nebytových priestorov v
hospodárskom objekte vo dvore Polikliniky v Kežmarku, Hviezdoslavova č.27 - miestnosti
č.5 a 6 – kyslíková stanica a miestnosť č.4 - sklad nemocničného odpadu
Výpožičku nebytových priestorov v hospodárskom objekte vo dvore Polikliniky
v Kežmarku, Hviezdoslavova č.27 - miestnosti č.5 a 6 – kyslíková stanica a miestnosť č.4 sklad nemocničného odpadu na dobu 10 rokov, pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra,
v Kežmarku, n.o., Huncovská 42, 060 01 Kežmarok, IČO 37886436 navrhujeme posudzovať
ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu že uvedené nebytové priestory sú potrebné
pre zabezpečenie prevádzky oddelenia dlhodobo chorých, ktoré sa nachádza v objekte
Polikliniky v Kežmarku, Hviezdoslavova 27, Kežmarok.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že výpožička nebytových priestorov v
hospodárskom objekte vo dvore Polikliniky v Kežmarku, Hviezdoslavova č.27 miestnosti č.5 a 6 – kyslíková stanica a miestnosť č.4 - sklad nemocničného odpadu pre
Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra, v Kežmarku, n.o., Huncovská 42, 060 01
Kežmarok, IČO 37886436, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že
uvedené nebytové priestory sú potrebné pre zabezpečenie prevádzky oddelenia
dlhodobo chorých, ktoré sa nachádza v objekte Polikliniky v Kežmarku, Hviezdoslavova
27, Kežmarok.
s ch v a ľ u j e
výpožičku nebytových priestorov v hospodárskom objekte vo dvore Polikliniky
v Kežmarku, Hviezdoslavova č.27 - miestnosti č.5 a 6 – kyslíková stanica a miestnosť č.4
- sklad nemocničného odpadu, na dobu 10 rokov pre Nemocnicu Dr. Vojtecha
Alexandra, v Kežmarku, n.o., Huncovská 42, 060 01 Kežmarok, IČO 37886436.

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

26.6.2014

K bodu programu

20

Názov materiálu

Návrh na opakovaný nájom bytov - Gen. Štefánika 1049/14
- Košická 2224/12
- Lanškrounská 2501/1

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 29.5.2014

Počet strán

Podpis

MESTO KEŽMAROK
Dôvodová správa
Dňa 31.7.2014 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom bytov č. 5, 12, 22 v
bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, nájomcovi bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2224/12
a nájomcovi bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku. Podľa zákona č.
443/2010 Z. z. §12, čl. 3 má nájomca právo na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného
bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a zákone č. 443/2010 Z. z..
Meno a priezvisko:

č. bytu:

Nedoplatok:

5
12
22

0€
0€
0€

8

703,42 €

1

0€

Gen. Štefánika 1049/14
Anna Rusnačíková
Jana Lopatovská
Mária Venglarčíková
Košická 2224/8
Lívia Garstková
Lanškrounská 2501/1
Tibor Rak

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 29.5.2014:
Komisia po prerokovaní odporúča
schváliť opakovaný nájom nájomcom bytov v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
a Lanškrounská 2501/1 na dobu jedného roka.
Nájomcovi, ktorý má dlh na nájomnom komisia súhlasí s opakovaným nájmom na dobu jedného
roka, ak do 26. júna 2014 uhradí 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 nájom bytu č. 5 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Anne
Rusnačíkovej, 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. 5 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Anne
Rusnačíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka.

MESTO KEŽMAROK

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 nájom bytu č. 12 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Jane
Lopatovskej, 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. 12 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jane
Lopatovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka.

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

MESTO KEŽMAROK
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 nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2224/12 Lívii
Garstkovej, trvale bytom Košická 2224/12, 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. 8 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Lívii Garstkovej,
trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu jedného roka.

b)
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
neschvaľuje
nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Lívii Garstkovej,
trvale bytom Košická 2224/12, 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 nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 Tiborovi
Rakovi, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, 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. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi Tiborovi
Rakovi, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok na dobu jedného roka.

MESTO KEŽMAROK
Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

26.6.2014

K bodu programu
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Názov materiálu

Návrh na nájom bytu č.18, Lanškrounská 2501/1A
č. 22, Lanškrounská 2485/3
č. 9, Weilburská 2396/1
č. 28, Gen. Štefánika 1049/14

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie

Predkladá

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

Materiál prerokovaný

V komisii sociálnej a bytovej dňa 29.5.2014

Počet strán

Podpis

MESTO KEŽMAROK
Dôvodová správa
Dňa 26.10.2011 požiadala Denisa Makovská, trvale bytom Lanškrounská 1606/13,
Kežmarok o nájomný byt z dôvodu, že je osamelá matka s jedným nezaopatreným dieťaťom,
ktorá býva v malometrážnom nájomnom byte v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
v Kežmarku. Z uvedeného dôvodu navrhuje komisia sociálna a bytová schváliť nájom bytu č. 18
v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Denise Makovskej.
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 29.5.2014 : Komisia po prerokovaní odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A
v Kežmarku na dobu troch rokov pre Denisu Makovskú, trvale bytom Lanškrounská 1606/13,
Kežmarok, z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá
býva v malometrážnom nájomnom byte v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku.

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 v bytovom dome Lanškrounská 2501/A
v Kežmarku Denise Makovskej, trvale bytom Lanškrounská 1606/13, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným
nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v malometrážnom nájomnom byte v bytovom dome
Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku
schvaľuje
nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Denise Makovskej,
trvale bytom Lanškrounská 1606/13, Kežmarok na dobu troch rokov.

MESTO KEŽMAROK
Dôvodová správa
Dňa 7.3.2012 požiadal Martin Hrušovský, trvale bytom Lanškrounská 1608/16, Kežmarok
o nájomný byt z dôvodu, že so svojou družkou Renátou Miškovičovou a ich dieťaťom bývajú
v spoločnej domácnosti s matkou a ďalším súrodencom. Z uvedeného dôvodu navrhuje komisia
sociálna a bytová schváliť nájom bytu č. 22. v bytovom dome Lanškrounská 2485/3, Kežmarok
Martinovi Hrušovskému.
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 29.5.2014 : Komisia po prerokovaní odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 22 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3
v Kežmarku na dobu troch rokov pre Martina Hrušovského, trvale bytom Lanškrounská 1608/16,
Kežmarok, z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý tvorí rodinu so svojou družkou a dieťaťom,
bývajúcou v spoločnej domácnosti s matkou a ďalším súrodencom a je potrebné vyriešiť ich
bývanie. Martin Hrušovský bol určený ako náhradník na zasadnutí komisie sociálnej a bytovej
dňa 3.2.2014.

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 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3
v Kežmarku Martinovi Hrušovskému, trvale bytom Lanškrounská 1608/16, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý tvorí rodinu so
svojou družkou a dieťaťom, bývajúcou v spoločnej domácnosti s matkou a ďalším
súrodencom a je potrebné vyriešiť ich bývanie.
schvaľuje
nájom bytu č. 22, Lanškrounská 2485/3, Kežmarok Martinovi Hrušovskému, trvale bytom
Lanškrounská 1608/16, Kežmarok na dobu troch rokov.

MESTO KEŽMAROK
Dôvodová správa
Ing. Tomáš Tvaružek, trvale bytom Šebrov 196, 679 22 Šebrov – Kateřina požiadal
o nájomný byt z dôvodu, že je predsedom správnej rady nemocnice Dr. Alexandra v Kežmarku
a zdržiava sa v Kežmarku. Z uvedeného dôvodu navrhuje komisia sociálna a bytová schváliť
nájom bytu č. 9 v bytovom dome Weilburská 2396/1, Kežmarok Ing. Tomášovi Tvarůžekovi na
dobu do 31.12.2014.
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 29.5.2014 : Komisia po prerokovaní odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 9 v bytovom dome Weilburská 2396/1
v Kežmarku na dobu do 31.12.2014 pre Ing. Tomáša Tvarůžeka, trvale bytom Šebrov 196, 679
22 Šebrov – Kateřina, z dôvodu, že ide o predsedu predstavenstva správnej rady nemocnice,
ktorej je mesto zakladateľom.

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 v bytovom dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku
Ing. Tomášovi Tvarůžekovi, trvale bytom Šebrov 196, 679 22 Šebrov – Kateřina je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predsedu predstavenstva správnej
rady nemocnice, ktorej je mesto zakladateľom.
schvaľuje
nájom bytu č. 9, Weilburská 2396/1, Kežmarok Ing. Tomášovi Tvarůžekovi, trvale bytom
Šebrov 196, 679 22 Šebrov – Kateřina na dobu do 31.12.2014.

MESTO KEŽMAROK
Dôvodová správa
Dňa 14.11.2013 požiadal František Gavorčík, trvale bytom 059 76 Rakúsy 74 o nájomný
byt z dôvodu, že dlhodobo pracuje v meste Kežmarok a vzhľadom k rodinnej situácii potrebuje
vyriešiť svoje bývanie. Z uvedeného dôvodu navrhuje komisia sociálna a bytová schváliť nájom
bytu č. 28 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Františkovi Gavorčíkovi.
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 29.5.2014 : Komisia po prerokovaní odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 28 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
v Kežmarku na dobu jedného roka pre Františka Gavorčíka, trvale bytom 059 76 Rakúsy 74,
z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý dlhodobo pracuje v meste Kežmarok a vzhľadom k rodinnej
situácii potrebuje vyriešiť svoje bývanie.

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. 28 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
v Kežmarku Františkovi Gavorčíkovi, trvale bytom Rakúsy 74 je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý dlhodobo pracuje v meste Kežmarok
a vzhľadom k rodinnej situácii potrebuje vyriešiť svoje bývanie
schvaľuje
nájom bytu č. 28, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Františkovi Gavorčíkovi, trvale
bytom Rakúsy 74 na dobu jedného roka.

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

26.6.2014

K bodu programu
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Názov materiálu

Ná Návrh na zrušenie uznesenia č. 48/2014 zo dňa 20.3.2014

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 29.5.2014

Počet strán

Podpis

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Uznesením číslo 48/2014 zo dňa 20.3.2014 schválilo MsZ v Kežmarku nájom bytu č.
18 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku Marcelovi Mayerovi s manželkou
Júliou. Vzhľadom k tomu, že Marcel Mayer s manželkou Júliou odmietli dňa 9.4.2014 nájom
uvedeného bytu, komisia navrhuje schváliť nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská
2501/1A žiadateľke Denise Makovskej. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zrušiť uznesenie č.
48/2014.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok:
zrušuje uznesenie č. 48/2014 zo dňa 20.3.2014
(nájom bytu č. 18 Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Marcelovi Mayerovi s manželkou Júliou,
trvale bytom Karola Kuzmányho 1586/33, Kežmarok, na dobu troch rokov)

