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Mesto Kežmarok
hlavný kontrolór mesta
Hlavné námestie 1
Kežmarok
Vyhodnotenie
stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku k 20.2.2014
Z roku 2009 zostali na plnenie v roku 2014 2 uznesenia.
Stav k 20.2.2014 :
- v priebežnom plnení sú evidované 2 uznesenia :
uznesenia č. : 23, 174.
Z roku 2010 zostali na plnenie v roku 2014 4 uznesenia.
Stav k 20.2.2014 :
- 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 20.2.2014 :
- 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 20.2.2014 :
- v priebežnom plnení sú evidované 2 uznesenia :
uznesenia č. : 237, 257.
Z roku 2013 zostalo na plnenie v roku 2014 42 uznesení.
Stav k 20.2.2014 :
- v priebežnom plnení je evidovaných 42 uznesení :
uznesenia č. : 5, 14, 26, 40, 54, 57, 64, 70, 150, 151, 155, 183, 185, 196, 198, 199,
201, 202, 203, 212, 213, 242, 255, 256, 259, 263, 264, 267, 271, 277, 278, 279, 280,
283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 307.
Návrh na zrušenie uznesení :
č. 123/2013 – projekt nebol podporený,
č. 275/2013 – nerealizovateľné uznesenie.
Návrh na uznesenie :
a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu
plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 20.2.2014, za
kontrolované obdobia rokov 2009 – 2013.
b) Zrušuje uznesenia č. 123/2013 a č. 275/2013.
Kežmarok 10.2.2014
Ing. Gnojčáková Ľudmila
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MESTO KEŽMAROK
hlavný kontrolór mesta
Hlavné námestie 1
Kežmarok
V súlade s §18 f ods. 1 e) úplného znenia zákona Slovenskej národnej rady č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení zákonom č. 479/2010 Z. z. v znení neskorších
predpisov, predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku

Správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2 0 1 3
V súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti pre obdobie I. a II. polroka
2013 - uznesením Mestského zastupiteľstva č. 243/2012 a č. 126/2013 a v
náväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej
činnosti - 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, boli počas hodnoteného obdobia vykonané nasledovné
následné finančné kontroly, činnosti a zisťovania :
A)
Na základe poverenia na vykonanie následnej finančnej kontroly č. 1/2013, č.
2/2013, č. 5/2013, č. 6/2013, č. 7/2013, č. 8/2013, 10/2013, 11/2013 a kontrolnej
činnosti priebežne zabezpečovanej – A/2013, B/2013, C/2013 a D/2013, v súlade
s ustanoveniami §4 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných ustanovení zákonov
o rozpočtových pravidlách - č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní, všetko v znení neskorších predpisov a ostatných zákonov, boli
vykonané tieto následné finančné kontroly :
- Kontrola zabezpečovania zmien rozpočtu a vedenia rozpočtových opatrení –
A/2013, vykonaná na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1, Kežmarok, za
kontrolované obdobie roka 2012, bola ukončená záznamom o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 1/2013.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly,
nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem
a interných predpisov.
- Kontrola zabezpečovania pokladničných operácií mesta v mene
Euro
a ostatných zahraničných menách – č. 1/2013, vykonaná na Mestskom úrade,

Hlavné námestie 1, Kežmarok, za kontrolované obdobie II. polroka 2012, bola
ukončená správou o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2013.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly, bolo
zistené porušenie § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov, ako aj zistené drobné nezrovnalosti súvisiace s preukázaním
výdavkov na zrealizované „Dni športu mesta Kežmarok“.
Zodpovedným vedúcim zamestnancom kontrolovaného subjektu boli prijaté
opatrenia na odstránenie príčin ich vzniku a zabezpečenie nápravy.
- Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a dodržiavania
rozpočtovej klasifikácie v rámci bežných a kapitálových výdavkov – č. 2/2013,
vykonaná na Správe telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, Trhovište 4,
Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2012, bola ukončená
záznamom
o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2013.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly,
nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem
a interných predpisov.
- Kontrola organizačného, funkčného a platového zatrieďovania vybranej skupiny
zamestnancov – B/2013, vykonaná na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1,
Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2012,
bola ukončená záznamom
o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2013.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly,
nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem
a interných predpisov.
- Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti hospodárenia s finančnými
prostriedkami pridelenými na činnosť základnej umeleckej školy a jej majetku – č.
5/2013, vykonaná na Základnej umeleckej škole, Petržalská 21, Kežmarok, za
kontrolované obdobie roka 2012, bola ukončená správou o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 2/2013.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly, boli
zistené nedostatky súvisiace s nedôsledným uplatňovaním §7, §8, §29, § 30 zákona
č. 431/20002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, porušovanie postupov
účtovania, ako aj porušovanie § 5 Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení neskorších predpisov.
- Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti hospodárenia s finančnými
prostriedkami pridelenými na činnosť základnej umeleckej školy a jej majetku - č.
6/2013, vykonaná na Základnej umeleckej škole A. Cígera, Hviezdoslavova12,
Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2012, bola ukončená správou o výsledku
následnej finančnej kontroly č. 3/2013.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly, boli
zistené nedostatky súvisiace s nedôsledným uplatňovaním §7, §8, §10, §29, §30,
§32 zákona č.431/20002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
nedodržiavanie ustanovenej rozpočtovej klasifikácie a opatrení vydaných MF SR v
ekonomickej klasifikácií, ako aj nedôsledné uplatňovanie §9 zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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- Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti zúčtovania dotácií pridelených
mestu, na zabezpečenie zákonom vymedzených pôsobnosti a činnosti - C/2013,
vykonaná na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1, Kežmarok, za kontrolované
obdobie roka 2012, bola ukončená záznamom o výsledku následnej finančnej
kontroly č. 4/2013.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly, nebolo
zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem a interných
predpisov.
- Kontrola zabezpečovania pokladničných operácií mesta v mene Euro
a ostatných zahraničných menách – č. 8/2013, vykonaná na Mestskom úrade,
Hlavné námestie 1, Kežmarok, za kontrolované obdobie I. polroka 2013, bola
ukončená záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2013.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly,
nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem
a interných predpisov.
- Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti hospodárenia s finančnými
prostriedkami pridelenými na zabezpečovanie verejnoprospešných služieb mesta - č.
7/2013, vykonaná v príspevkovej organizácií Verejnoprospešné služby Mesta
Kežmarok, Poľná 1, Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2012, bola ukončená
záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2013.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly,
nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem
a interných predpisov.
- Kontrola zostavenia účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti - č. 11/2013,
vykonaná v Lesoch mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12019, Vysoké Tatry,
za kontrolované obdobie roka 2012, bola ukončená záznamom o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 7/2013.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly,
nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem
a interných predpisov.
- Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti zúčtovania príjmov a použitia
finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením „kultúrnej akcie EĽRO“ – č.
10/2013, vykonaná na Mestskom kultúrnom stredisku, Starý trh 47, Kežmarok, za
kontrolované obdobie roka 2012, bola ukončená záznamom o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 8/2013.
V kontrolovanej oblasti, za kontrolované obdobie, podľa programu kontroly, nebolo
zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem a interných
predpisov.
- Kontrola fyzického stavu pokladničnej hotovosti a preukázateľnosti
realizovaných pokladničných operácií – D/2013, vykonaná v pokladni osobitného
príjemcu, vedenej na Mestskom úrade, Hlavné námestie 3, Kežmarok, ku dňu
kontroly – 20.11.2013, bola ukončená záznamom o výsledku následnej finančnej
kontroly č. 9/2013.
V pokladnici osobitného príjemcu, ku dňu kontroly, nebolo zistené závažnejšie
porušenie všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov.

3

Pri následných finančných kontrolách ukončených správou o výsledku následnej
finančnej kontroly, v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola dotknutým
zodpovedným vedúcim zamestnancom kontrolovaného subjektu uložená povinnos ť
prijatia opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku.
Opatrenia boli v stanovených lehotách prijaté, informácie o splnení opatrení, ako
aj kontrola splnenia opatrení bude zabezpečovaná počas roku 2014.
Podrobné písomné informácie o výsledkoch následných finančných kontrol
vykonaných v roku 2013, podľa uvádzaných tematických okruhov, v súlade s §18 f
ods. 1d) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, boli priebežne po ich ukončení a
uzatvorení prerokovaním so zodpovednými zamestnancami kontrolovaných
subjektov, podávané priamo mestskému zastupiteľstvu.
V súlade s § 8c) a d) zákona 502/2001 Z. z., zákona 523/2004 Z. z. a zákona
583/2004 Z. z. bol o výsledkoch následných finančných kontrol priebežne
informovaný štatutárny zástupca mesta - primátor mesta.

B)
Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou
finančnou kontrolou, s cieľom preverenia splnenia povinnosti kontrolovaného
subjektu v zmysle § 22 ods. 3 zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa týkala splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnými finančnými kontrolami v roku 2011 a v roku 2012, v súlade so správou
o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2011 a zápisnicou č. 6/2012, správou č.
6/2011 a zápisnicou č. 7/2012 a správou č. 1/2012, vykonaných v kontrolovaných
subjektoch na základe poverenia na vykonanie následnej finančnej kontroly č.
3/2013, č. 4a)/2013, č. 4b)/2013 a č. 9/2013.
- poverenie č. 3/2013, kontrola vykonaná na Technických službách s.r.o.
Kežmarok, Poľná 1, Kežmarok, za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou
zostavenia účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti - zápisnica č. 3/2013
z prerokovania splnenia opatrení prijatých v zmysle správy o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 1/2012,
- poverenie č. 4a)/2013, kontrola vykonaná na Základnej škole Nižná Brána 8,
Kežmarok, za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou realizácie zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
úplnosť, preukázateľnosť a správnosť jeho zabezpečovania za Jedáleň základnej
školy – zápisnica č. 1/2013 z prerokovania splnenia opatrení prijatých v zmysle
správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2011 a zápisnice č. 6/2012,
- poverenie č. 4b)/2013, kontrola vykonaná na Základnej škole Dr. Daniela
Fischera 2, Kežmarok, za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou
realizácie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, úplnosť, preukázateľnosť a správnosť jeho zabezpečovania za
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Jedáleň základnej školy – zápisnica č. 2/2013 z prerokovania splnenia opatrení
prijatých v zmysle správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2011 a
zápisnice č. 7/2012,
- poverenie č. 9/2013, kontrola vykonaná na Základnej škole Dr. Daniela Fischera
2, Kežmarok, za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou realizácie zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
úplnosť, preukázateľnosť a správnosť jeho zabezpečovania za Jedáleň základnej
školy – zápisnica č. 4/2013 z prerokovania splnenia opatrení prijatých v zmysle
správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2011, zápisnice č. 7/2012
a zápisnice č. 2/2013.
O výsledkoch kontrol splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
zistených následnými finančnými kontrolami, v súlade s §18 f ods. 1 d) zákona č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení, priebežne, po ich ukončení a uzatvorení,
prerokovaním so zodpovednými zamestnancami kontrolovaných subjektov, boli
podávané podrobné písomné informácie priamo mestskému zastupiteľstvu.
Prijaté opatrenia boli v dotknutých kontrolovaných subjektoch splnené.

C)
Priebežné, operatívne a námatkové kontroly, s cieľom prekontrolovania a zistenia
správnosti postupu za užšie vymedzený kontrolovaný okruh činností, vykonané
samostatne, v rámci pôsobenia hlavného kontrolóra, ako aj na základe poznania
a potreby riešenia nejasnosti, boli zabezpečované v týchto oblastiach :
- kontrola plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
počas roka 2013 a za predchádzajúce obdobia, vyhodnocovanie a predkladanie
informácií o stave plnenia uznesení súčasného a minulého obdobia priamo
mestskému zastupiteľstvu,
- kontrola stavu pohľadávok mesta a stavu záväzkov mesta, sledovanie lehôt
splatnosti a výšky záväzkov po lehote splatnosti,
- námatková kontrola správnosti, úplnosti a preukázateľnosti zabezpečovania
pokladničných operácií mesta, s prihliadnutím na dodržiavania zákona 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách, základných sadzieb stravného v euro mene a v
zahraničných menách na mestskom úrade, kontrola správnosti výberu poplatkov správnych poplatkov, daňových poplatkov a iných platieb,
- námatková kontrola plnenia rozpočtu vybraných akcií a zisťovanie ich súladu s
rozpočtom mesta na rok 2013,
- kontrola súladu zmien uvádzaných vo VZN č. 7/2010 o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Zariadení pre seniorov, Vyšný
Mlyn 13, Kežmarok, účinných od 1.1.2012, so zákonom č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
- kontrola výpočtu výšky priemerných ekonomicky oprávnených nákladov roku
2011, pre správnosť uplatnenia od 1.1.2012, v Zariadení pre seniorov, Vyšný Mlyn
13, Kežmarok,
- kontrola poskytnutia vianočného príspevku k dôchodku klientom „Zariadenia“,
- rámcová kontrola dokladov súvisiacich s odsúhlasením záverečného účtu mesta
za rok 2012, posudzovanie a analyzovanie správnosti započítania vstupov
a výstupov súvisiacich s hospodárením mesta a ich následným započítaním do
konečných výsledkov,
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- námatková kontrola fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2012, súvisiacich s uzatvorením
hospodárskych výsledkov a záverečného účtu mesta,
- námatková kontrola úplnosti a správnosti zúčtovávania dotácie poskytnutej
Mestskému športovému klubu, Kežmarok,
- mimoriadna kontrola zabezpečenia procesu verejného obstarávania a výberu
dodávateľa na dodávku potravín v Domove pre seniorov, Vyšný Mlyn 13, Kežmarok,
- námatková kontrola plnenia odporúčaných opatrení prijatých v rámci záznamov
o výsledku následnej finančnej kontroly v roku 2012 a v roku 2013 v dotknutých
organizáciách,
- prejednávanie a kontrola plnenia operatívne prijatých opatrení, vyplývajúcich z
výsledkov operatívnych kontrol na úseku ekonomiky,
- podľa vznikajúcich požiadaviek a potrieb za rôzne problémové okruhy činnosti,
prejednávanie so zodpovednými zamestnancami kontrolovaných subjektov
a vedúcich kontrolovaných subjektov - organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Kežmarok a organizačných zložiek mestského úradu, účasť pri riešení
sporných prípadov,
- spolupôsobenie pri riešení sťažnosti, podnetov a oznámení podaných na
mestský úrad, ako aj v rámci požiadaviek organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta,
- prejednávanie, objasňovanie a konzultovanie osobných ústnych podaní rôznej
problematiky s dotknutými subjektmi a občanmi mesta.
Zistenia z načrtnutých a uvádzaných okruhov kontrol a činností boli priamo na
miestach pôsobenia kontroly prejednávané tak s dotknutými zamestnancami ako aj
so zodpovednými zamestnancami resp. vedúcimi kontrolovaných subjektov, s cieľom
okamžitého prijatia opatrení a zabezpečenia nápravy.
Ostatné činnosti :
- pravidelná účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na poradách
vedenia mesta v roku 2013,
- pôsobenie v rámci vyhodnocovania rozborov hospodárskych činností
príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, neziskovej
organizácie mesta a organizácií so 100 % majetkovou účasťou mesta Kežmarok,
- účasť v komisiách na vyhodnocovanie ponúk obchodných verejných súťaží – na
prenájom nebytových priestorov, odpredajov bytov, odpredajov pozemkov ...,
- príprava a vedenie zasadnutí dozornej rady Nemocnice Dr. V. Alexandra
v Kežmarku v roku 2013,
- účasť na zasadnutiach správnej rady Nemocnice Dr. V. Alexandra v Kežmarku
v roku 2013,
- účasť a pôsobenie na zasadnutiach správnej rady Mestského športového klubu
Kežmarok v roku 2013,
- riadenie činnosti revíznej komisie zduženia REGIÓN „TATRY“ v roku 2013,
účasť na zasadnutiach revíznych komisií, na Radách Združenia Región „Tatry“ a na
Radách EZUS, kontrola ekonomických dokladov za príslušný rok, kontrola
uzatvorených výsledkov a vypracovanie revíznej správy za rok 2012,
- účasť na rokovaniach Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, na
zasadaniach regionálnej Tatransko-spišskej sekcie, na rokovaniach ekonomickej
komisie ZHK SR, konzultovanie, usmerňovanie a riešenie problematických,
odborných okruhov, vypracovávanie odborných stanovísk.
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D)
V priebehu hodnoteného obdobia roka 2013 boli samostatne vypracované
a predložené mestskému zastupiteľstvu :
- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok za rok 2012,
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta
Kežmarok za rok 2012,
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na
roky 2014 – 2016.

E)
V súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach sa počas celého roka 2013,
prednostom mestského úradu, zodpovednými vedúcimi príslušných oddelení
a následne právnym referátom, priebežne prijímali, evidovali a vybavovali sťažnosti
občanov doručené na mesto.
V roku 2013 Mesto prijalo 5 písomných sťažností.
Dve sťažnosti, uzatvorené ako neopodstatnené, sa dotýkali činnosti a postupov
riešenia sporov zamestnancami mesta, 1 opodstatnená sťažnosť riešila nevybavenie
podnetu a nedoručenie odpovede v stanovenej lehote a jedna sťažnosť, voči
zodpovednému zamestnancovi organizácie mesta, prešla na riešenie do roku 2014.
1 elektronicky podaná sťažnosť pre neúplnosť a nedoplnenie náležitosti podľa
zákona, bola z uvedeného dôvodu odložená.

F)
V hodnotenom období roka 2013 nebola na mesto postúpená, zaevidovaná
a riešená žiadna petícia.
Informácie, týkajúce sa kontrolnej činnosti ako celok, sú k dispozícií Mestskému
zastupiteľstvu prostredníctvom hlavného kontrolóra mesta Kežmarok.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok za rok 2013.

Kežmarok 30.1.2014
Ing. Gnojčáková Ľudmila
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Mesto Kežmarok
hlavný kontrolór mesta
Hlavné námestie 1
Kežmarok

INFORMÁCIA
o výsledku splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnou finančnou kontrolou v roku 2013 a 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, s 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 výsledku splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnou finančnou kontrolou v roku 2013 a informáciu o výsledku následných
finančných kontrol, vykonaných v priebehu I. polroka 2014.
A)
Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou
finančnou kontrolou v roku 2013, s cieľom preverenia splnenia povinnosti
kontrolovaných subjektov v zmysle § 22 ods. 3 zákona 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vykonaná v priebehu mesiaca január 2014, na Mestskom
úrade, Hlavné námestie 1, Kežmarok – poverenie č. 1/2014, sa týkala opatrení
prijatých v súlade so správou o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2013.
Konštatujem, že prijaté opatrenia, za nedostatky zistené následnou finančnou
kontrolou zabezpečovania pokladničných operácií mesta v mene Eur a ostatných
zahraničných menách - správa č. 1/2013, boli splnené v plnom rozsahu – zápisnica
č. 1/2014.
Prijaté boli 2 konkrétne opatrenia, jedno sa týkalo opravy výpočtu a vrátenia
nesprávne vyplateného stravného, druhé opatrenie riešilo odstránenie nezrovnalostí
vzniknutých pri úplnom a správnom dokladovaní akcie „Dni športu mesta Kežmarok “.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou
finančnou kontrolou č. 1/2013 – zápisnicu č. 1/2014, vykonanou na Mestskom
úrade, Hlavné námestie 1, Kežmarok.

B)
Informácie :
1. o výsledku následnej finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti
zabezpečovania výplat zamestnancov, odvodov, daní, zrážok, príspevkov a ďalších
náležitosti súvisiacich s výplatou miezd, vykonanej v Zariadení pre seniorov, Vyšný
Mlyn 13, Kežmarok, za vybrané mesačné obdobia roka 2011, roka 2012 a roka
2013,
2. o výsledku následnej finančnej kontroly fyzického stavu pokladničnej hotovosti a
preukázateľnosti realizovaných pokladničných operácií, vykonanej v pokladnici
EVIDENCIA, vedenej na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1, Kežmarok, ku dňu
28.1.2014,
3. o výsledku následnej kontroly vybavovania sťažností doručených na Mestský úrad,
Hlavné námestie 1, Kežmarok, za obdobie rokov 2011 - 2013.
K bodu 1)
Následná
finančná
kontrola
úplnosti,
správnosti
a preukázateľnosti
zabezpečovania výplat zamestnancov, odvodov, daní, zrážok, príspevkov a ďalších
náležitosti súvisiacich s výplatou miezd – poverenie A/2014, vykonaná v Zariadení
pre seniorov, Vyšný Mlyn 13, Kežmarok, v mesiaci január 2014, za kontrolované
vybrané mesačné obdobia roka 2011, roka 2012 a roka 2013, bola ukončená
záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2014.
Zistenie úplnosti, správnosti a preukázateľnosti výplat miezd, osobitne odvodov
do tretieho piliera (DDP=DDS) za zamestnanca a zamestnávateľa, s prihliadnutím
na rešpektovanie platných mzdových predpisov a kolektívnej zmluvy tvorilo hlavný
cieľ kontroly.
Kontrolou boli zistené nasledovné skutočnosti:
- dodatok ku kolektívnej zmluve r. 2005-2008, v článku 35 uvádza, že príspevok
do DDS za zamestnávateľa je 3% z objemu zúčtovaných miezd zamestnancov,
- výšku prídelu za zamestnanca si zamestnanec určuje sám,
- vykázané výplatné pásky za roky 2011 a 2012, za položku DDS, za
zamestnávateľa, neobsahovali údaje o schválenom príspevku za zamestnávateľa,
ale maximálne stanovenú zákonnú sumu 6% z vymeriavacieho základu t. j. 2násobok sumy prináležiacej pre príspevok DDS za zamestnávateľa,
- vymeriavací základ pre zdravotné poistenie bol vypočítaný správne v súlade
s kolektívnou zmluvou,
- príspevok za zamestnávateľa za DDS bol odvedený v správnej výške
v nasledujúcom mesiaci ( t.j. vo výplatnom mesiaci poukázania mzdy ),
- nezrovnalosti vyplývajúce z výplatnej pásky, týkajúce sa príspevku do DDS za
zamestnávateľa, boli zodpovednými zamestnankyňami kontrolovaného subjektu
zistené na základe upozornenia zamestnancov,
- zodpovedné zamestnankyne kontrolujú sumárne mesačné zostavy (aj po
jednotlivých položkách), ktoré boli správne a preto údaje neporovnávali s výstupnými
výplatnými páskami,
- k chybnému vykazovaniu tlačovej zostavy výplatnej pásky začalo dochádzať
v máji 2011, keď podľa vyjadrenia zodpovedných zamestnankýň k chybe došlo pri

aktualizácii softvérového vybavenia, ktoré bolo chybne nastavené len za položku
príspevok do DDS za zamestnávateľa na maximálnu výšku, podľa zákona č.
650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení zmien a doplnkov
a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zmien a doplnkov a nie podľa
platnej kolektívnej zmluvy,
- táto skutočnosť však neovplyvnila správnosť vykázaného odvodu do zdravotnej
poisťovne ani príspevku do DDS za zamestnávateľa,
- odvody za zamestnanca boli vypočítané a odvedené taktiež správne,
- reklamácia chyby tlačovej zostavy výplatnej pásky bola opakovane uplatnená
u dodávateľa softvéru, ktorý chybu odstránil až v mesiaci február 2013,
- podľa vyjadrenia zodpovednej zamestnankyne za ekonomiku (Ing. Šoltýsovej)
bola táto skutočnosť – chybné vykazovanie výplatnej pásky, bez vplyvu na správne
odvody, vysvetlená v roku 2012 zodpovednou zamestnankyňou za mzdy tak osobne,
ako aj na porade zamestnancov,
- ďalej bolo zistené, že podľa výpisov z účtu bol príspevok za zamestnávateľa do
DDS odvádzaný v správnej výške, tak ako je to uvádzané pri ročnom výpise
osobného účtu účastníka DDS.
Na základe uvádzaných skutočností, v kontrolovanom subjekte, podľa predmetu
kontroly, neboli zistené závažnejšie nezrovnalosti a nedostatky, preto bol
vypracovaný záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2014.
Jediný zistený formálny nedostatok bol, po zistení, odstránený ešte začiatkom
roku 2013.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti
zabezpečovania výplat zamestnancov, odvodov, daní, zrážok, príspevkov
a ďalších náležitosti súvisiacich s výplatou miezd – záznam č. 1/2014,
vykonanej v Zariadení pre seniorov, Vyšný Mlyn 13, Kežmarok, za vybrané
mesačné obdobia roka 2011, roka 2012 a roka 2013.
K bodu 2)
Následná finančná kontrola fyzického stavu pokladničnej hotovosti a
preukázateľnosti realizovaných pokladničných operácií – poverenie B/2014,
vykonaná v pokladnici EVIDENCIA, v mesiaci január 2014, vedenej na Mestskom
úrade, Hlavné námestie 1, Kežmarok, ku dňu 28.1.2014, bola ukončená záznamom
o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2014.
Cieľom kontroly v zmysle §4 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite bolo posúdenie a kontrola správnosti a preukázateľnosti
realizovaných pokladničných operácií ku dňu 28.1.2014, zistenie skutkového stavu
pokladničnej hotovosti prostredníctvom fyzickej inventarizácie vymedzenej
pokladnice k 28.1.2014 a jeho porovnanie so stavom zaevidovaným v pokladničnej
knihe ku dňu vykonanej kontroly, ako aj dodržanie denného limitu zostatku
pokladničnej hotovosti.
Prekontrolovaný bol počiatočný stav pokladničnej hotovosti k 1.1.2014, pohyby
pokladničnej hotovosti – príjmy a výdavky súvisiace so zabezpečovaním činnosti
pokladnice EVIDENCIA za mesiac január a ku dňu kontroly, ako aj súlad vykázaného

pokladničného zostatku ku dňu 28.1.2014 v pokladničnej knihe so stavom fyzickej
inventarizácie peňažných prostriedkov v pokladnici a so stanoveným
maximálnym denným limitom zostatku pokladničnej hotovosti.
V kontrolovanej pokladnici EVIDENCIA, ku dňu kontroly, podľa predmetu kontroly,
nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych noriem a
interných predpisov, preto bol vypracovaný záznam o výsledku následnej finančnej
kontroly č. 2/2014.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej finančnej kontroly fyzického stavu pokladničnej hotovosti a
preukázateľnosti realizovaných pokladničných operácií – záznam č. 2/2014,
vykonanej v pokladnici EVIDENCIA, vedenej na Mestskom úrade, Hlavné
námestie 1, Kežmarok, ku dňu 28.1.2014.
K bodu 3)
Následná kontrola vybavovania sťažností – poverenie č. 2/2014, vykonaná
v priebehu mesiaca február, na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1, Kežmarok, za
kontrolované obdobie rokov 2011 – 2013, bola ukončená záznamom o výsledku
následnej finančnej kontroly č. 3/2014.
S prihliadnutím na rešpektovanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
a uplatňovanie prijatej internej smernice mesta Kežmarok, pre vybavovanie sťažností
a petícií v podmienkach samosprávy mesta Kežmarok sa kontroloval stav
vybavovania sťažností prijatých za kontrolované obdobia, forma a spôsob podávania,
prijímania a evidencie sťažností, správnosť vybavovania a prešetrovania sťažností
podľa obsahu sťažností, písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažností a
rešpektovanie lehôt na vybavenie sťažností.
Všetky prijaté sťažnosti sú centrálne evidované oddelene od ostatných
písomností. Evidované sú podľa mena a priezviska, adresy trvalého pobytu,
predmetu sťažnosti, dátumu doručenia sťažnosti, dátumu zapísania sťažnosti,
dátumu pridelenia sťažnosti oddeleniu prešetrujúcemu obsah sťažnosti, dátum
vybavenia sťažnosti a podpisu zodpovednej osoby za vybavenie sťažnosti. Každá
sťažnosť je založená v samostatnom obale, ktorý obsahuje celý proces jej
vybavovania, spolu s dokumentáciou, prejednávacími dokladmi, prijatými opatreniami
a výsledkami ich prešetrenia.
Kontrolou bolo zistené, že prijaté sťažnosti boli spravidla v zákonom stanovených
lehotách preverované a riešené zodpovednými zamestnancami mesta
a nadriadeným zodpovedným vedúcim mesta.
Ďalej konštatujem, že oznámenia o výsledku prešetrených sťažnosti len ojedinele
obsahujú aj výrok, či je sťažnosť opodstatnená resp. neopodstatnená, aj keď
z obsahu vybavenej sťažnosti je to spravidla zrejmé.
Uplatňovanie a zosúladenie výsledku prešetrenej sťažnosti s § 20 zákona
o sťažnostiach zodpovednými zamestnancami, je nutné.

Kontrolou bolo zistené, že za kontrolované obdobia rokov 2011 - 2013 boli
sťažnosti podávané spravidla písomne, v roku 2011 aj 1x elektronickou poštou,
v roku 2012 2x elektronickou poštou a v roku 2013 1 x elektronickou poštou.
V roku 2011 bolo zaevidovaných 5 písomných sťažností, z ktorých dve
poukazovali na problematické medziľudské vzťahy a vzájomné spolunažívanie, dve
na ochranu životného prostredia a 1 na nečinnosť stavebného úradu.
Z uvádzaného počtu zaevidovaných sťažnosti boli 3 opodstatnené, 1
neopodstatnená a 1 odstúpená na riešenie OÚ mesta Kežmarok.
V roku 2012 Mesto prijalo 9 písomných sťažností. 5 sťažností sa zaoberalo
občianskym spolunažívaním a porušovaním verejného poriadku, 2 poukazovali na
porušovanie stavebných zákonov, 2 sťažnosti, v súlade s § 11 príslušného zákona,
boli odstúpené inému orgánu príslušnému na rozhodnutie sporu.
Z uvádzaného počtu zaevidovaných sťažností bolo 7 v priamom riešení, 5 z nich
bolo opodstatnených, 2 neopodstatnené, nepreukázané.
V roku 2013 Mesto prijalo a zaevidovalo 14 písomných sťažností, z ktorých, po
odbornom posúdení náležitostí sťažností bolo len 5 sťažností, v súlade so zákonom
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, sťažnosťami a následne aj riešené ako sťažnosti.
Dve sťažnosti boli neopodstatnené a dotýkali sa činnosti a postupu riešenia sporu
pracovníkmi mesta, 1 opodstatnená sťažnosť riešila nevybavenie podnetu
a nedoručenie odpovede v stanovenej lehote, jedna sťažnosť, voči zodpovednému
zamestnancovi organizácie mesta, prešla na riešenie do roku 2014.
1 elektronicky podaná sťažnosť pre neúplnosť a nedoplnenie náležitosti podľa
zákona, bola z uvedeného dôvodu odložená.
Na základe uvádzaných skutočností, podľa programu kontroly, za kontrolované
obdobie, nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych
noriem a interných predpisov, preto bol vypracovaný záznam o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 3/2013.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej kontroly vybavovania sťažností – záznam č. 3/2014, vykonanej na
Mestskom úrade, Hlavné námestie 1, Kežmarok, za kontrolované obdobie
rokov 2011 – 2013.

Kežmarok 12.2.2014
Ing. Gnojčáková Ľudmila
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- Návrh VZN
- Vyhodnotenie pripomienok
Predkladá

Materiál prerokovaný

Podpis

Ing. Marta Lacková, vedúca odd. organizačno-správneho

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Z dôvodu vytvorenia nového obytného súboru rodinných domov vzniká nová ulica v lokalite
Kamenná baňa 2, nad ulicou Komenského. Nová ulica pozostáva z dvoch častí, jej lokalizáciu
a priebeh znázorňuje grafická príloha.
Oddelenie organizačno-správne predkladá návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice
s názvom „Vlada Krajňáka“. Ulica je pomenovaná po kežmarskom rodákovi, slovenskej lyžiarskej
legende, Vladimírovi Krajňákovi (24.9.1927 – 16.1.2014).
V súlade s § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, preto sa
určenie názvu novej ulice predkladá formou nariadenia. V meste Kežmarok túto oblasť upravuje
VZN č. 2/2005 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Kežmarok, ktoré
predkladaný návrh VZN zároveň mení a dopĺňa a to za účelom jeho zjednotenia so súčasnou
platnou právnou úpravou.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. .../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 2/2005 o označovaní ulíc a verejných priestranstiev v meste Kežmarok.

MESTO KEŽMAROK
Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2014,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2005
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Kežmarok

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) a na základe § 2b ods. 1
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):
1. Príloha č. 1 Zoznam ulíc v meste Kežmarok sa dopĺňa o novú ulicu, ktorej názov znie:
„Vlada Krajňáka.“
Článok 2
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev
2. Odsek 5 znie:
„Postup a podrobnosti pri určovaní a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
ustanovuje osobitný právny predpis a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.“
Článok 3
Záverečné ustanovenia
3. Odsek 2 sa vypúšťa.
4. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2 a znie:
„Toto VZN schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 20.2.2014 uznesením č. .../2014.“
5. Dopĺňa sa nový článok 4, ktorý znie:
„Článok 4
Splnomocňovacie ustanovenie
Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie VZN č. 2/2005 o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev v meste Kežmarok, ako to vyplýva zo zmien a doplnkov
vykonaných týmto VZN.“
6. Dopĺňa sa nový článok 5, ktorý znie:
„Článok 5
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.“

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
prednosta úradu

MESTO KEŽMAROK
Vyhodnotenie pripomienok
k VZN č. .../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2005 o označovaní ulíc a verejných
priestranstiev v meste Kežmarok
Pripomienka č. 1
Pripomienku predložil: Mgr. Jaroslav Maitner
Obsah pripomienky: „Chcem len upriamiť pozornosť na formálnu stránku veci. Vlado je len
domácka podoba mena Vladimír. Je teda na zváženie či názov navrhovanej ulice nepreformulovať
na ulicu Vladimíra Krajňáka resp. ulicu V. Krajňáka, hoci sme ho všetci poznali ako Vlada“.
Stanovisko navrhovateľa: V súlade s § 2b ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy duplicitné, urážajúce
mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé
vzhľadom na históriu obce. V prípade mena „Vlado“ sa nejedná o jazykovo nesprávny tvar, aj keď
ide o hovorové, domácke oslovenie. Vzhľadom k uvedenému necháva navrhovateľ predmetnú
pripomienku na zmenu pôvodného textu nariadenia na zváženie MsZ.
Pripomienka č. 2
Pripomienku predložil: Mgr. Jaroslav Maitner
Obsah pripomienky: „Jazykovo správne je Ulica Vlada Krajňáka, nie ulica Vlada Krajňáka“.
Stanovisko navrhovateľa: Navrhovateľovi je zrejmé, že pri písaní názvov ulíc s nezhodným
genitívnym prívlastkom sa považuje za vlastné meno celé spojenie, čo znamená že slová na
začiatku názvu verejných priestranstiev sa píšu s veľkým začiatočným písmenom a v tom prípade
by názov ulice znel Ulica Vlada Krajňáka. Doterajšie názvy ulíc v meste Kežmarok ako vyplýva
z prílohy č. 1 k VZN č. 2/2005 sú uvedené bez časti „ulica“ na konci aj na začiatku názvu a v tejto
podobe sa uvádzajú pri vyjadrovaní bydliska, adresy, či sídla a na tabuliach, označujúcich názov
ulíc. Podobná prax je aj v mnohých iných mestách. V danom prípade uviedol navrhovateľ v návrhu
slovo „ulica“ ako všeobecné podstatné meno a nie ako súčasť vlastného mena ulice. Vzhľadom
k opodstatnenosti pripomienky bol však pôvodný návrh upravený a slovo „ulica“ vypustené.

MESTO KEŽMAROK

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá

Oddelenie školstva

Na rokovanie dňa

20.02.2014

K bodu programu
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Názov materiálu

Návrh rozdelenia dotácií pre športové kluby mesta
Kežmarok okrem MŠK na rok 2014 v zmysle VZN
č. 1/2010

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

Ing.Renáta Kroková

Materiál bol prerokovaný

v Komisii mládeže a športu dňa 05.02.2014

Počet strán

3

Podpisy

Návrh rozdelenia dotácií pre športové kluby mesta
Kežmarok okrem MŠK na rok 2014 podľa VZN č. 1/2010
V súlade s VZN č. 1/2010 o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2014 požiadali tri
športové kluby. Oddelenie školstva následne vykonalo bodové hodnotenie týchto žiadosti a
predložilo Komisii mládeže a športu návrh rozdelenia dotácií pre tieto športové kluby.
Návrh rozdelenia dotácií bol prerokovaný v Komisii mládeže a športu na jej zasadnutí
dňa 05.02.2014.
Návrh rozdelenia dotácií je uvedený v prílohe.

Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre športové kluby
okrem MŠK z rozpočtu mesta na rok 2014 v súlade s VZN č. 1/2010 podľa priloženého
návrhu.

Mesto Kežmarok
Oddelenie školstva MsÚ Kežmarok
Návrh rozdelenia dotácií pre ostatné športové kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta na rok 2014 podľa VZN č.1/2010

Por.č. ŠK
1.
TJ Severka Kežmarok

Počet získaných bodov
305

Dotácia
(€)
983,–

80% dotácie
(€)
786

20% dotácie
(€)
197

2.

AK Elán pri ZSŠOaS Kežmarok

614

1 979,–

1 584

395

3.

ŠK IAMES Kežmarok

322

1 038,–

830

208

1 241

4 000,–

3 200,–

Spolu:

Poznámky:
Na rok 2014 bolo uznesením MsZ č. 257/2013 zo dňa 12.12.2013 pre uvedené VZN schválených 4 000,-€.
Hodnota jedného bodu je 4 000 € : 1 241 = 3,223 €

V Kežmarku dňa 05.02.2014

Spracoval: Mgr. Iveta Kušmíreková

800,–

MESTO KEŽMAROK
Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie územného plánovania, životného prostredia
a stavebného poriadku

Na rokovanie dňa :

20.02. 2014

K bodu programu :

8

Názov materiálu :
Doplnenie uznesenia k návrhu na výstavbu 32 BJ bytového domu na
ul. Weilburská 9,11,13, Kežmarok

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

Materiál prerokovaný :
na porade vedenia
Počet strán : 2
Podpis

Ing. Eva Kelbelová

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa :
V súvislosti s podaním žiadosti na dofinancovanie budúcej kúpy 32 nájomnej bytovej
jednotky na ul. Weilburská 9,11,13, Kežmarok z prostriedkov ŠFRB (schválenie zmluvy
o budúcej kúpnej zmluvy a následných uznesení boli prerokované na zasadnutí MsZ
v 12/2013) predkladáme na rokovanie MsZ návrh na doplnenie uznesenia ako nevyhnutného
dokladu pre kompletizáciu žiadosti pre vyššie uvedený účel. Ide o odsúhlasenie splátok úveru
zo ŠFRB (ten je splácaný z prostriedkov získaného nájomného).
Návrh uznesenia :

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zapracovanie splátok úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania Bratislava určeného pre kúpu 32 obecných
nájomných bytov v 32 BJ bytový dom na sídlisku JUH Kežmarok, ul. Weilburská
9,11,13, do rozpočtu mesta a to počas trvania zmluvného vzťahu.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Na rokovanie dňa

20.02.2014

K bodu programu
9
Názov materiálu

Návrh na vymenovanie riaditeľky Mestského
kultúrneho strediska v Kežmarku, príspevkovej
organizácie Mesta Kežmarok

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

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Materiál prerokovaný

Počet strán
Podpis

2

Dôvodová správa:
Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku Mgr. Gabriela Kantorková
požiadala primátora mesta o uvoľnenie z funkcie riaditeľky MsKS v Kežmarku ku dňu
vymenovania do funkcie jeho nového riaditeľa.
V súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme bolo
Mestom Kežmarok vyhlásené Výberové konanie č. 1/2013 na obsadenie funkcie riaditeľa
Mestského kultúrneho strediska, Starý trh 47, Kežmarok, príspevkovej organizácie Mesta
Kežmarok.
Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 07.01.2014. Do výberového konania sa prihlásili
traja uchádzači.Výberová komisia na základe pohovoru s uchádzačmi skonštatovala, že na
prvom mieste poradia úspešnosti uchádzačov na uvedenú funkciu sa umiestnila Mgr. Barbora
Kaprálová. Zápisnica z výberového konania bola primátorovi predložená dňa 07.01.2014 .
Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení je mestskému
zastupiteľstvu vyhradené na návrh primátora vymenúvať riaditeľov príspevkových organizácií
mesta. Z tohto dôvodu primátor mesta Kežmarok navrhuje Mestskému zastupiteľstvu
v Kežmarku vymenovať Mgr. Barboru Kaprálovú do funkcie riaditeľky Mestského
kultúrneho strediska v Kežmarku, príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok.

Návrh na uznesenie:
1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vzdanie sa funkcie
riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku Mgr. Gabriely
Kantorkovej k 28.02.2014.

2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na návrh primátora mesta vymenúva Mgr.
Barboru Kaprálovú do funkcie riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v
Kežmarku, príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok dňom 01.03.2014.

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

20.2.2014

K bodu programu

10.

Názov materiálu

Návrh na opakovaný nájom bytov bytovom dome 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 3.2.2014

Počet strán

Podpis

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Dňa 31.3.2014 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi bytu č. 21 v bytovom
dome Gen. Štefánika 1049/14 a dňa 30.4.2014 nájomcovi bytu č. 9 v bytovom dome Gen.
Štefánika 1049/14 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:

21
9

700 €
90,59 €

Gen. Štefánika 1049/14
Veronika Ničpanová
Valéria Gáborová

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 3.2.2014: Komisia po prerokovaní neodporúča
schváliť opakovaný nájom nájomcovi bytu č. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
z dôvodu nedodržiavania podmienok uvedených v nájomnej zmluve.
Komisia po prerokovaní odporúča schváliť opakovaný nájom nájomcovi bytu č. 9
v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 na dobu jedného roka, ak do 20.2.2014 uhradí
nedoplatok na nájomnom.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
neschvaľuje
nájom bytu č. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Veronike
Ničpanovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca
nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve.

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. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Valérii
Gáborovej s manželom Františkom, 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. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Valérii
Gáborovej s manželom Františkom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na
dobu jedného roka.

b)
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
neschvaľuje
nájom bytu č. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Valérii
Gáborovej s manželom Františkom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok,
z dôvodu, že nájomca nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve.

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

20.2.2014

K bodu programu

11.

Názov materiálu

Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 2, Hlavné námestie
114/11

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 3.2.2014

Počet strán

Podpis

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Dňa 30.4.2014 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi bytu č. 2, Hlavné
námestie 114/11 v Kežmarku. Ide o predĺženie nájmu s doterajším nájomcom. Z uvedeného
dôvodu predkladá Mestský úrad Kežmarok návrh na predĺženie bytu nasledujúcemu nájomcovi :
Meno a priezvisko:

č. bytu:

Nedoplatok:

Hlavné námestie 114/11
Viktor Body

2

0

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 3.2.2014: Komisia po prerokovaní odporúča schváliť
predĺženie nájmu doterajšiemu nájomcovi bytu č. 2, Hlavné námestie 114/11 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. 2, Hlavné námestie 114/11 Viktorovi Bodymu
s manželkou Evou, trvale bytom Hlavné námestie 114/11, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu s doterajším nájomcom
schvaľuje
nájom bytu č. 2, Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku nájomcovi Viktorovi Bodymu
s manželkou Evou, trvale bytom Hlavné námestie 114/11, Kežmarok na dobu jedného
roka.

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

20.2.2014

K bodu programu
12.
Názov materiálu

Návrh na nájom bytu č. 1, Gen. Štefánika 1049/14
14, Košická 2374/1

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 3.2.2014

Počet strán

Podpis

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Dňa 3.2.2014 požiadala p. Zuzana Demčíková, trvale bytom Mesto Kežmarok,
o nájomný byt z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi bývajúcu
v podnájme, kde platia vysoké nájomné. Z uvedeného dôvodu navrhuje komisia sociálna
s bytová schváliť nájom bytu č. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Zuzane
Demčíkovej.

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 3.2.2014 : Komisia po prerokovaní odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
v Kežmarku na dobu jedného roka pre Zuzanu Demčíkovú, trvale bytom Mesto Kežmarok,
z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v podnájme a
z finančných dôvodov potrebuje vyriešiť 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. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
v Kežmarku Zuzane Demčíkovej, trvale bytom Mesto Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi
ktorá býva v podnájme a z finančných dôvodov potrebuje vyriešiť bývanie.
schvaľuje
nájom bytu č. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Zuzane Demčíkovej,
trvale bytom Mesto Kežmarok na dobu jedného roka.

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Dňa 9.3.2011 požiadala Monika Frankovská s manželom Jaroslavom, trvale bytom
Obrancov mieru 11, Kežmarok o nájomný byt z dôvodu, že ide o rodinu s jedným
nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v byte spoločne s rodičmi a ďalším príbuzným.
Z uvedeného dôvodu navrhuje komisia sociálna a bytová schváliť nájom bytu č. 14 v bytovom
dome Košická 2374/1, Kežmarok Monike Frankovskej s manželom Jaroslavom.
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 3.2.2014 : Komisia po prerokovaní odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 14 v bytovom dome Košická 2374/1
v Kežmarku na dobu troch rokov pre Moniku Frankovskú s manželom Jaroslavom, trvale bytom
Obrancov mieru 1513/11, z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá
býva spoločne s rodičmi a ďalším príbuzným a je potreba vyriešiť ich bytovú situáciu.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 14 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku
Monike Frankovskej s manželom Jaroslavom, trvale bytom Obrancov mieru 1513/11,
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o rodinu s jedným
nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva spoločne s rodičmi a ďalším príbuzným a je potreba
vyriešiť ich bytovú situáciu
schvaľuje
nájom bytu č. 14, Košická 2374/1, Kežmarok Monike Frankovskej s manželom Jaroslavom,
trvale bytom Obrancov mieru 1513/11, Kežmarok na dobu troch rokov.

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva Kežmarok

Predkladá ( názov oddelenia )

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

20.02.2014

K bodu programu
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Názov materiálu

Návrh na odpredaj pozemku :
- Martin Bizub a manž.Michaela, Michalská 18, Kežmarok
- Stanislav Čížik, Nad traťou 12, Kežmarok
- Jana Mináriková s manž. K.Kuzmányho 11, Kežmarok

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

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

Materiál prerokovaný
Komisia výstavby, ŽP, dopravy a VS:
20.11.2013,29.01.2014
Komisia financií, správy mestského majetku a LH :
26.11.2013, 04.02.2014
Počet strán
Podpis

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

A./
Dôvodová správa:
Martin Bizub s manž. požiadali Mesto Kežmarok o odpredaj časti pozemku KN-C 2148 k.ú
Kežmarok o výmere 239 m2 z dôvodu vytvorenia primeraných podmienok pre ochranu
a údržbu objektov ktorých, sú vlastníkmi.

Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a VS: 20.11.2013 Komisia odporúča odpredať
pozemok parc.č. KN-C 2148/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 239 m2 ( časť
pozemku KN-C 2148 ), k.ú. Kežmarok, na základe vyhotoveného geometrického plánu č.
1/2005, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že vedľajšie pozemky sú vo
vlastníctve žiadateľov ako aj budovy, ktoré bezprostredne hraničia s pozemkom KN-C
2148/4, k.ú. Kežmarok

Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP :20.11.2013 Totožné so stanoviskom komisie

Komisia
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 26.11.2013
financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ schváliť odpredaj
časti parcely KN-C 2148 o výmere 239 m2 k.ú. Kežmarok pre Martina Bizuba s manž. bytom
Michalská 2172/18 Kežmarok, za cenu 10,95 eur/m2 podľa geometrického plánu 1/2005.

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 - časť parcely KN-C
2148 zastavaná plocha o výmere 239 m2 , k.ú. Kežmarok do vlastníctva Martina Bizuba
s manž. bytom Michalská 2172/18 Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Vedľajšie pozemky sú vo vlastníctve žiadateľov ako aj budovy, ktoré
bezprostredne hraničia s pozemkom KN-C 2148/4, k.ú. Kežmarok
schvaľuje
odpredaj pozemku, časť parcely KN-C 2148, ako novovytvorenú parcelu KN-C 2148/4
zastavaná plocha o výmere 239 m2, podľa geometrického plánu č.1/2005 , k.ú. Kežmarok,
úradne overeného pod číslom : 487/2005, pre Martina Bizuba a manž. Michaelu, bytom
Michalská 2172/18 Kežmarok, za cenu 10,95 eur/m2 .

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

B./
Dôvodová správa:
Stanislav Čížik bytom Nad traťou 12, Kežmarok požiadal Mesto Kežmarok o odpredaj časti
pozemku KN-E 4191, orná pôda o výmere cca 77 m2, k.ú. Kežmarok. Pozemok bude
využívaný ako prístupová cesta k zadnému pozemku a rodinnému domu.

Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a VS: 20.11.2013 Komisia odporúča odpredať
časť pozemku parc.č. KN-E 4191 – orná pôda o výmere cca 77 m2, k.ú. Kežmarok, ako prípad
hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že pozemok bude využívaný ako prístupová cesta
k zadnému pozemku parc.č. KN-C 2355/1 a rodinnému domu na pozemku parc.č. KN-C
2354, k.ú. Kežmarok. Presná výmera pozemku bude určená na základe vyhotoveného
geometrického plánu.
Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP :20.11.2013 Totožné so stanoviskom komisie

Komisia
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 26.11.2013
financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ schváliť odpredaj
časti parcely KN-E 4191 o výmere cca 77 m2 - k.ú. Kežmarok pre Stanislava Čížika bytom
Nad traťou 12, Kežmarok , za cenu 7,- 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 - časť parcely KN-E
4191 orná pôda o výmere 68 m2 , k.ú. Kežmarok do vlastníctva Stanislava Čížika trvale
bytom Nad traťou 12, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Pozemok bude využívaný ako prístupová cesta k zadnému pozemku parc.č.
KN-C 2355/1 a rodinnému domu na pozemku parc.č. KN-C 2354, k.ú. Kežmarok.
schvaľuje
odpredaj pozemku, časť parcely KN-E 4191 diel „1“ o výmere 68 m2 pričleneného do
novovytvorenej parcely KN-C 2351/3 ostatná plocha o výmere 68 m2, podľa geometrického
plánu č.78/2013, k.ú. Kežmarok, úradne overeného pod číslom: G1 728/13, pre Stanislava
Čížika trvale bytom Nad traťou 12, Kežmarok za cenu 7,- eur/m2 .

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

MESTO KEŽMAROK
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MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

C.)
Dôvodová správa:
Manželia Jana a Jozef Minárik, bytom Karola Kuzmányho 11, Kežmarok požiadali
dňa 23.12.2013 o odkúpenie časti pozemku z parcely KN-E 908/2 (novovytvorená parcela
KN-C 1408/2 ,k.ú. Kežmarok za účelom využitia pozemku na zriadenie prístupovej cesty zo
zadnej strany k rod. domu, prípadne na parkovanie áut a z dôvodu, že pozemok sa nachádza
v tesnej blízkosti pozemku a rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov a cez pozemok je
prístup k rodinnému domu zo zadnej strany.
Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku zo
dňa 29.01.2014: Komisia odporúča odpredať pozemok parc.č. KN-C 1408/2 -záhrada
o výmere cca 67m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.14280922-052/2008 ako
prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že pozemok sa nachádza v susedstve
nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľov a cez pozemok je prístup k ich rodinnému domu zo
zadnej strany. Komisia odporúča odpredať pozemok za trhovú cenu
Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP: Totožné so stanoviskom komisie.
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva zo dňa
04.02.2014: Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva
odporúča MsZ schváliť odpredaj pozemku parc.č. KN-C ,k.ú. Kežmarok pre Janu Minárikovú
s manž., bytom K. Kuzmányho 11, Kežmarok, za cenu 21,90eur/m2.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
zmysle ustanovenia § 9a odst.8. písmena c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku KN-E 908/2 (novovytvorenú
parcelu č. KN-C 1408/2 diel „1“ o výmere 67m2 do vlastníctva manželov Jany
Minárikovej a Jozefa Minárika, obaja bytom Karola Kuzmányho 11, Kežmarok je
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok sa nachádza v susedstve
nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľov a cez pozemok je prístup k ich rodinnému domu
zo zadnej strany.
schvaľuje
odpredaj časti pozemku z parcely č. KN-E 908/2, novovytvorenú parcelu č. KN-C 1408/2
diel „1“ o výmere 67m2, druh pozemku záhrada, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického
plánu č. 14280922-052/2008, (GP vyhotovil geodet František Čekovský dňa 19.11.2008)
pre Janu Minárikovú a Jozefa Minárika, bytom Karola Kuzmányho 11, Kežmarok za
cenu 21,90eur/m2.

MESTO KEŽMAROK
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MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva Kežmarok

Predkladá ( názov oddelenia )

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

20.02.2014

K bodu programu
14
Názov materiálu

Návrh na zrušenie uznesenia č.54/2013 na zriadenie
vecného bremena – František Fedák, Mlynčeky 12 -

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

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

Materiál prerokovaný
Komisia výstavby, ŽP, dopravy a VS:
Komisia financií, správy mestského majetku a LH: Počet strán
Podpis

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Dôvodová správa:
Dňa 12.12.2013 MsZ na svojom zasadnutí prijalo uznesenie č.307/2013 v ktorom schvaľuje
zriadenie vecného bremena z dôvodu prístupu k pozemkom KN-C 7412, 3911/24, 7413,a
3911/23, ktorých vlastníkom sú František Fedák bytom Mlynčeky 12.a Dávid Szekely bytom
Vojňany 60. Toto uznesenie bolo prijaté ako doplnenie uznesenia č.54/2013 zo dňa
21.03.2013. Preto je potrebné uvedené uznesenie zrušiť.

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č.54/2013 zo dňa 21.03.2013 ( František
Fedák Mlynčeky 12).

MESTO KEŽMAROK
_____________________________________________________________________________________

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

20.02.2014

K bodu programu

15

Názov materiálu

Návrh na udelenie súhlasu na rekonštrukciu lesnej cesty
Kežmarské žľaby - Horáreň Mlynčeky, pre Lesy mesta
Kežmarok, s.r.o., Kežmarské Žľaby.

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie

Predkladá

Ing. Agáta Perignáthová

Materiál prerokovaný

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva: 04.02.2014

Počet strán
Podpis

MESTO KEŽMAROK
_____________________________________________________________________________________

Dôvodová správa:
Dňa 09.01.2014 požiadali Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské žľaby 12019,
Vysoké Tatry, o súhlas vlastníka so stavebnými úpravami na majetku vo vlastníctve Mesta
Kežmarok. Ide o rekonštrukciu protipožiarnej lesnej cesty Kežmarské Žľaby - Horáreň
Mlynčeky s predpokladaným nákladom 292 000,-eur.
Navrhované práce na rekonštrukcii cesty sú plánované v období od 1.6.2014 do
30.6.2015.

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva zo dňa
04.02.2014: Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva
odporúča MsZ schváliť rekonštrukciu protipožiarnej lesnej cesty Kežmarské Žľaby- horáreň
Mlynčeky za 292 000,-eur.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
udeľuje
súhlas na stavebné úpravy majetku vo vlastníctve Mesta Kežmarok - rekonštrukciu
protipožiarnej lesnej cesty Kežmarské Žľaby - Horáreň Mlynčeky s predpokladaným
nákladom 292 000,-eur, podľa spracovanej projektovej dokumentácie, pre Lesy mesta
Kežmarok, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry, IČO 46 119 809,
navrhovanú v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja
vidieka, na základe výzvy č. 2013/PRV/31, opatrenie č. 2.1 Obnova potenciálu lesného
hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení.

MESTO KEŽMAROK
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

20.02.2014

K bodu programu
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Názov materiálu

Návrh na prenájom časti pozemku, k.ú. Kežmarok - Zuzana
Budzáková, Severná 1425/4, Kežmarok.

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
Predkladá

Materiál prerokovaný
Počet strán
Podpis

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

MESTO KEŽMAROK
_____________________________________________________________________________________

Dôvodová správa:
Zuzana Budzáková, Severná 1425/4, Kežmarok požiadala o prenájom časti pozemku
p.č. KN-C 1789/1, k.ú. Kežmarok, pod predajným stánkom pri autobusovej stanici
v Kežmarku. Stánok s predajom čerstvých slepačích vajec bol pôvodne vlastníctvom
spoločnosti VAJEX výroba vajec a hydiny, a.s. Kežmarok, Slavkovská cesta 57, Kežmarok.
Žiadateľka sa stala vlastníčkou stánku na základe dražby vykonanej súdnym exekútorom.
Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 1789/1,k.ú. Kežmarok o výmere 20m2, na ul.
Slavkovská v Kežmarku, pod predajným stánkom, so sortimentom predaj vajec, navrhujeme
posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre Zuzanu Budzákovú, Severná 1425/4,
060 01 Kežmarok, z dôvodu, že ide o pozemok nachádzajúci sa pod stavbou predajného
stánku, 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 1789/1, ost. plochy, k. ú. Kežmarok o výmere 20m2, pre Zuzanu Budzáková,
Severná 1425/4, Kežmarok 060 01, 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 1789/1, ostatné plochy, k.ú. Kežmarok o výmere
20m2, pre Zuzanu Budzáková, Severná 1425/4, Kežmarok 060 01, na dobu neurčitú, za
cenu 27,-eur/mesiac.

MESTO KEŽMAROK
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá

Majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa

20.02.2014

K bodu programu
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Názov materiálu

Návrh na prenájom nebytového priestoru- Poliklinika,
Hviezdoslavova 27, Kežmarok
- JADRO.SK s.r.o., Karola Kuzmányho 27, Kežmarok

Materiál obsahuje:
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie

Predkladá

Materiál prerokovaný
Počet strán
Podpis

Ing. Agáta Perignáthová

MESTO KEŽMAROK
_____________________________________________________________________________________

Dôvodová správa
Jaroslav Šleboda, Karola Kuzmányho 27, Kežmarok požiadal dňa 03.01.2014
o prenájom nebytového priestoru - schodiskový priestor pri hlavnom vchode k neštátnym
detským ambulanciám o výmere 3m2 v Poliklinike, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku,
z dôvodu zmeny právnej formy podnikania doterajšieho nájomcu z fyzickej osoby na
právnickú osobu. Jediným spoločníkom spoločnosti JADRO SK, s.r.o. je doterajší nájomca
Jaroslav Šleboda - JADRO, Severná 1421/2, Kežmarok.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového
priestoru- schodiskový priestor pri hlavnom vchode k neštátnym detským ambulanciám
o výmere 3m2 v Poliklinike, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku pre JADRO.SK s.r.o.,
Karola Kuzmányho 27, Kežmarok 060 01, IČO 47 560 479 je prípad hodný osobitného
zreteľa, z dôvodu, že ide o zmenu právnej formy podnikania doterajšieho nájomcu z
fyzickej osoby na právnickú osobu, ktorej jediným zakladateľom je doterajší nájomca
a žiadateľ Jaroslav Šleboda, Karola Kuzmányho 27, 060 01 Kežmarok.

s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru- schodiskový priestor pri hlavnom vchode k neštátnym
detským ambulanciám o výmere 3m2 v Poliklinike, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku pre
JADRO.SK s.r.o., Karola Kuzmányho 27, Kežmarok 060 01, IČO 47 560 479, na dobu
neurčitú, za cenu 65,70eur/rok.

