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Dôvodová správa

Tento rok si mesto Kežmarok pripomína 745. výročie udelenia mestských práv a pri tejto
príležitosti budú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve dňa 01.10.2014 odovzdané
ocenenia pre občanov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a propagáciu mesta Kežmarok.
Na rokovaní MsZ v Kežmarku dňa 04.09.2014 a opätovne e-mailom dňa 17. 09.2014 požiadal
primátor mesta o predloženie návrhov na udelenie ocenení mesta.
V termíne do 25.09.2014 boli predložené tieto návrhy:

Čestné občianstvo mesta Kežmarok
Návrh primátora mesta:
Dr. Axel Hartman - bývalý veľvyslanec Nemecko
Prevzal stálu záštitu nad Sviatkom kultúry a vzájomnosti v Kežmarku a finančne
a organizačne účinne pomáhal pri jeho zabezpečovaní, ako veľvyslanec sa oficiálne
pravidelne zúčastňoval festivalu ELRO a na celoslovenskej súťaži v prednese poézie
a prózy v nemeckom jazyku na ZŠ – Grundschule Hradné nám. v Kežmarku
Brunhilda Reitmeier - Zwick – predsedníčka Karpatskonemeckého spolku v Nemecku
Bola organizátorkou mnohých zbierok na opravu dreveného artikulárneho kostola
a Kežmarského lýcea, pracuje v Nemecku ako novinárka, má napojenie na nemeckú
vládu a nemeckú kancelárku a má zásluhy na podpore a propagácii Slovenska, Spiša
a Kažmarku v zahraničí.
Návrh poslankyne Eleonóry Levickej:
Dr. h.c. Mgr. Ing. Marián Kuffa – kňaz
Kňaz a rodák venujúci sa ľuďom v núdzi

Cena mesta
Návrh primátora mesta:
Mgr. Vladimír Janček, in memoriam - športovec
Vynikajúci športovec a reprezentant, zaslúžil sa o získanie a zriadenie športovej haly
a prípravu knihy o kežmarskom športe
Mgr. Mária Jančeková - stredoškolská profesorka
Zaslúžila sa o zostavenie a vydanie knihy „500 rokov športu kežmarského“
Návrh poslankyne Eleonóry Baráthovej:
Jozef Vernarský, in memoriam
Jeden zo zakladateľov slovenského divadla v Kežmarku
Návrh poslankyne Eleonóry Baráthovej a Sylvie Holopovej:
Mgr. Gabriela Kantorková – riaditeľka Mestského kultúrneho strediska
Za dlhoročnú vyše 40ročnú činnosť v oblasti kultúry
Mgr. Erika Cintulová – riaditeľka Kežmarského múzea
Za 25-30-ročnú činnosť v oblasti kultúry
Návrh poslankyne Sylvie Holopovej:
MUDr. Ondrej Rusnák – lekár
Dlhoročný primár chirurgického odd. má zásluhy na rozvoji zdravotníctva v Kežmarku
MUDr. Martin Kopaničák – lekár
Dlhoročný primár gynekolog. odd. má zásluhy na rozvoji zdravotníctva v Kežmarku

Návrh poslanca Borisa Švirlocha:
Ing. Karol Purtz
- neúnavný propagátor folklóru
- dlhoročný vedúci, ktorý sa podieľal na formovaní súboru Magura počas nepretržitej
aktívnej činnosti. Je jedným zo zakladateľov folklórneho súboru seniorov Magurák a v
súčasnosti jeho aktívny člen.
- choreograf a dodnes aktívny člen súboru za jeho celoživotnú záslužnú prácu
v tomto odvetví kultúry
Návrh poslanca Milana Zubala:
PaedDr. Andrej Janovský
- za spracovanie hudobnej histórie mesta Kežmarok
- za pravidelnú publikačnú činnosť o významných osobnostiach kežmarskej hudby
a kultúry
- za dlhoročný podiel na spoluorganizovaní koncertného života v Kežmarku
v spolupráci s MsKS a ZUŠ v Kežmarku
- za spoluprácu s kežmarských múzeom pri výstavnej činnosti (historick pohľadnice)
- za dlhoročné pôsobenie v kežmarskom školstve (ako riaditeľ, učiteľ, výchovný
poradca v ZŠ Hradné námestie a Nižná brána)
- za aktívnu činnosť v oblasti kežmarského športu (vedúci basketbalového oddielu
Jednoty Kežmarok, zapisovateľ a člen volejbalového výboru, vedúci futbalových
družstiev žiakov
- za pôsobenie v ZPOZ ako smútočný rečník
- dlhoročný funkcionár Klubu filatelistov ZFS v Kežmarku

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje pri príležitosti 745. výročia udelenia
mestských práv
a) udelenie Čestného občianstva mesta Kežmarok: Dr. Axelovi Hartmanovi,
p. Brunhilde Reitmeier-Zwick, Dr. h.c. Mgr. Ing. Mariánovi Kuffovi
b) udelenie Ceny mesta Kežmarok: Mgr. Vladimírovi Jančekovi in memoriam,
Mgr. Márii Jančekovej, Jozefovi Vernarskému in memoriam, Mgr. Gabriele
Kantorkovej, Mgr. Erike Cintulovej, MUDr. Ondrejovi Rusnákovi, MUDr.
Martinovi Kopaničákovi, Ing. Karolovi Purtzovi, PaedDr. Andrejovi
Janovskému
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Dôvodová správa:
Riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby v Kežmarku
PaedDr. Elena Hricová CSc. dňa 23.09.2014 požiadala primátora mesta dňom 01.10.2014
o uvoľnenie z funkcie riaditeľky Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby
zo zdravotných dôvodov.
Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení je mestskému
zastupiteľstvu vyhradené na návrh primátora vymenúvať a odvolávať riaditeľov
príspevkových a rozpočtových organizácii mesta.

Návrh na uznesenie:
1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vzdanie sa funkcie
riaditeľky Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby
v Kežmarku PaedDr. Eleny Hricovej, CSc. k 30.09. 2014.
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Dôvodová správa

Dňa 17.9.2014 bolo mestu Kežmarok doručené upozornenie prokurátora vydané
Okresnou prokuratúrou Kežmarok podľa § 28 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre. Okresná
prokuratúra „na základe podnetu preskúmala postup mesta Kežmarok v súvislosti s výkonom
funkcie hlavného kontrolóra mesta Ing. Ľudmilou Gnojčákovou a jej členstvom v dozornej
rade Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o., Kežmarok, pričom zistila
nedostatky, ktoré sú v konečnom dôsledku porušením ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“ a vo svojom upozornení
navrhla:
1. Prijať také opatrenie, ktoré zabezpečí zosúladenie formy rozhodovania v citovanom
prípade a zabezpečia rešpektovanie zákona
2. Prerokovať toto opatrenie prokurátora na mestskom zastupiteľstve a poznatky získané
pri prerokovaní tohto upozornenia využiť v ďalšej rozhodovacej činnosti mesta
Orgán verejnej správy je povinný vybaviť upozornenie prokurátora a odstrániť
protiprávny stav bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia upozornenia
prokurátora a o prijatých opatreniach je povinný informovať v rovnakej lehote prokurátora.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku uznesením č. 19/2007 zo dňa 25.01.2007 navrhlo
Správnej rade Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. zvoliť do funkcie člena
Dozornej rady Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. Ing. Ľudmilu
Gnojčákovú, ktorá sa členstva v dozornej rade nemocnice vzdala dňom 15.8.2014.
Na základe vyššie uvedeného je pri rozhodovaní mestského zastupiteľstva podľa
§ 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (schvaľovanie zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov
obchodných spoločností a iných právnických osôb, ktorých zakladateľom je mesto)
rozhodujúce, dôsledné rešpektovanie špeciálnej právnej úpravy, ktorej ustanovenia pre
konkrétnu osobu členstvo v takýchto orgánoch vylučujú, v tomto konkrétnom prípade
ustanovenie § 18 ods. 2 písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
berie na vedomie
a) upozornenie prokurátora zo dňa 8.9.2014 č. Pd 112/14/7703-7 podľa § 28 zákona
č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre na nezákonnosť postupu mesta Kežmarok,
v súvislosti s výkonom funkcie hlavného kontrolóra mesta Ing. Ľudmilou
Gnojčákovou a jej členstvom v dozornej rade Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra
v Kežmarku, n.o., pričom zistené nedostatky sú v konečnom dôsledku porušením
ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,
b) skutočnosť, že v súčasnosti platná právna úprava postavenia hlavného
kontrolóra ustanovuje nezlučiteľnosť tejto funkcie s inými funkciami uvedenými
v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
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Dôvodová správa

Ing. Zdena Patakyová, ktorá bola na zasadnutí MsZ konaného dňa 04.09.2014 zvolená do
funkcie hlavného kontrolóra mesta Kežmarok, požiadala dňa 23.09.2014 o udelenie súhlasu
s podnikaním alebo vykonávaním inej zárobkovej činnosti.
Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný
kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho
všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu (Zákon
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme) .

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo
vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s podnikaním a vykonávaním inej
zárobkovej činnosti Ing. Zdene Patakyovej, zvolenej do funkcie hlavného kontrolóra
mesta Kežmarok.

