
MESTO  KEŽMAROK 
Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 

 

   

                             Kežmarok   27.03.2014 
                                                  Číslo spisu: 127/2014/2 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa  27. 03. 2014 

 
 

Prítomní:    poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnená:         Mgr. Holopová 
 
 
Ďalší prítomní: Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta 
   Ing. Ladislav Faix – prednosta úradu 
   Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta 
                                    Ing. Eva Kelbelová – vedúca odd. ÚP, ŽP a SP 
   Ing. Agáta Perignáthová - vedúca majetkov. odd. a správy majetku 
                                    Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR 
                                    Ing. Renáta Kroková - vedúca odd. školstva 
                                    Ing. Miroslav Karpiš - vedúci ekonomického odd.  
                                    JUDr. Viera Mačáková – právny referát mesta 
                                    Mgr. Monika Ružbaská – vedúca odd. sociálnych vecí 
                                    Ing. Milan Slota – náčelník MsP 
                                    Ing. Jozef Krok - TS, s.r.o. Kežmarok 
                                    Mgr. Barbora Kaprálová – riaditeľka MsKs, Kežmarok 
                                    Ing. Miloslav Nadányi – riaditeľ STZ, Kežmarok 
                                    Mgr. Beáta Oravcová – riaditeľka CVČ 
                                    Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ Hradná, Kežmarok 
                                    PaedDr. Dušan Tokarčík - riaditeľ ZŠ Nižná brána, Kežmarok 
                                    Bc. Želmíra Hanisková – riaditeľka MŠ Cintorínska, Kežmarok 
                                    Bc. Janka Backárová - riaditeľka MŠ Kuzmányho, Kežmarok 
                                    Jarmila Kopkášová - riaditeľka MŠ Severná, Kežmarok 
                                    PaedDr. Elena Hricová – riaditeľka Zariadenia pre seniorov    
                                    Pavol Humeník – Noviny Kežmarok 
                                    Lorant Paugsch – Noviny Kežmarok 
                                    Tomáš Budziňák -  KTV 
                                    Jana Tyrpáková -  zapisovateľka 
                                    pracovníci ZpS a občania mesta podľa prezenčnej listiny  
                         ostatní hostia  
 



Program: 

 

1) Otvorenie 
2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
3) Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 27.03.2014, za 

kontrolované obdobie roka 2014 a predchádzajúceho obdobia rokov 2009 – 2013 
4) Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v priebehu I. 

polroka 2014  
5) Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014 
6) Návrh VZN č...../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2005 o označovaní ulíc 

a verejných priestranstiev v meste Kežmarok 
7) Návrh rozdelenia dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2014 

podľa VZN č. 2/2010 
8) Návrh na zmenu zapisovateľky Komisie mládeže a športu pri MsZ v Kežmarku 
9) Voľba prísediacich pre Okresný súd Kežmarok pre roky 2014-2017 
10) Návrh na predĺženie zmluvy o nájme bytu v Dome s opatrovateľskou službou na ul. 

Baštová 8, Kežmarok 
11) Schválenie vstupu mesta Kežmarok do Občianskeho Združenia pre rozvoj regiónu 

Spiš 
12) Návrh na organizáciu parkovísk vo vlastníctve Mesta Kežmarok – informatívna správa 
13) Návrh na opakovaný nájom bytov: - Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok                                                                    
                                                               - Košická 2466/9, Kežmarok 

14) Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 9, Weilburská 2396/1, Kežmarok 
15) Návrh na nájom bytu : - č. 27, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok                                                                              

                                                          - č.  30, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok                                                                           
                                                -  č. 20, Košická 2374/1, Kežmarok                                                                                        
                                                - č. 10, Košická 2485/13, Kežmarok                                                                                     
                                                - č. 18, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok                                          
                                                - č. 21, Weilburská 2396/3, Kežmarok 

16) Návrh na schválenie podmienok OVS na odpredaj bytu č. 6 s príslušenstvom na ul. 
Lanškrounská č. 7, Kežmarok 

17) Návrh na odpredaj bytu č. 33 s príslušenstvom a spoluvlastníckého podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu, na ul. Martina Lányiho 17, Kežmarok 
(predložené na MsZ) 

18) Návrh na odpredaj pozemku – Daniel Šimšaj, Martina Lányiho 25, Kežmarok 
19) Návrh na zriadenie vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Košice 
20) Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku pre Mesto Kežmarok od spoločnosti 

Tatraponk, s.r.o., Poprad 
21) Rôzne 
22) Interpelácie 
23) Záver 
 

 

 

 



1. Otvorenie 

     Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, 
primátor mesta. Na úvod privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom 
rokovania. Ďalej uviedol, že v bode Rôzne bude informovať o podanej petícii v súvislosti 
s opravou chodníkov, o mimoriadnej situácii, ktorá vznikla v objekte bývalých kasární 
a o pracovnom stretnutí so zamestnancami v Zariadení pre seniorov Náruč. 

 
hlasovanie za predložený program rokovania 
za:   11 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Baráthová , Figlár, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Šišková , Švedlár, 
Švirloch,  Zubal 
neprítomní: Hencel, Holopová, Saturyová, Víznerová 
 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

- do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Boris Švirloch, p. Ľudmila Rochová 
za: 9, proti:  0 , zdržal sa: 2 
za: Baráthová , Figlár, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný,  Šišková , Švedlár,  Zubal 
zdržal sa: Rochová, Švirloch 
neprítomní: Hencel, Holopová, Saturyová, Víznerová 
 
- za overovateľov zápisnice boli určení: p. Milan Nevlazla, p. Juraj Švedlár 
 
- zapisovateľka: Jana Tyrpáková   
 

 

3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 
v Kežmarku k 27.3.2014, za kontrolované obdobie roka 2014 a predchádzajúce obdobia 
rokov 2009 – 2013. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 27.3.2014, za kontrolované obdobie 
roka 2014 a predchádzajúce obdobia rokov 2009 - 2013. 

Hlasovanie za predložený návrh uznesenia neprebehlo, nakoľko predložený materiál bol 
informatívny. 
 

Uznesenie dostalo č. 24/2014. 

 

 

 



4. Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v priebehu I. 
polroka 2014.  

       
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti čerpania dotácií z vlastných 
príjmov poskytnutých mestom Kežmarok, podľa VZN mesta, právnickým a fyzickým 
osobám podnikateľom, dotácií poskytnutých na základe rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva Kežmarok pre športové kluby a dotácií pre kultúrne kluby a občianske 
združenia v oblasti kultúry – záznam č. 4/2014, vykonanej na Mestskom úrade, Hlavné 
námestie 1, Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2013. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly fyzického stavu pokladničnej hotovosti a preukázateľnosti 
realizovaných pokladničných operácií – záznam č. 5/2014, vykonanej v pokladnici 
Hlavná pokladňa, vedenej na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1, Kežmarok, ku dňu 
12.3.2014. 

Hlasovanie za predložené návrhy uznesení neprebehlo, nakoľko predložený materiál bol 
informatívny. 
 

Uznesenia dostali č. 25/2014 a č.  26/2014. 

5. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014 
 
Ing. Karpiš 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Ing. Zubal 
 – v súvislosti s prog. rozp. 13.2.1 Občania bez prístrešia požiadal p. Ružbaskú 
o informovanie, prečo vznikla potreba mobilnej toalety pre občanov bez prístrešia 
 
Mgr. Ružbaská 
- uviedla, že  pre mobilnú toaletu je vyčlenených cca 900 eur a lokalita jej umiestnenia je na 
Baštovej ulici 
- informovala o probléme súvisiacom s občanmi bez prístrešia, ktorý bol prerokovaný aj na 
gremiálnej porade MsÚ, nakoľko podnety prišli z viacerých oddelení, padol návrh, aby sa im 
v tejto súvislosti vytvorili podmienky  
 
Ing. Zubal  
-  uviedol svoje stanovisko k návrhu, pýtal sa, prečo týmto občanom vytvárame také 
podmienky, aby sa zdržiavali v centre mesta 
 
Ing. arch. Figlár 
 – dal na zváženie umiestnenie mobilnej toalety v lokalite nocľahárne – na okraji mesta a v 
tejto lokalite im vytvoriť aj ďalšie podmienky – lavičky a pod. 
 
 



MUDr. Novotný  
– uviedol, že sa stotožňuje s názormi p. poslancov a tiež nie je za to, aby sa týmto  vytvárali 
také nadštandardné podmienky 
 
Mgr. Švirloch 
- uviedol, že si myslí, že mobilné WC nepomôže tomuto problému, ale na druhej strane 
bezdomovec je tiež človek ako každý iný a my mu nemôžeme brániť  v slobodnom pohybe    - 
- ďalej požiadal o vysvetlenie v súvislosti s návrhom na úpravu rozpočtu - kapitálové výdavky 
– prog. rozp. 3.4.3 Prestavba objektu Dr. Alexandra 30 – 145 tis. eur navýšenie a v súvislosti 
s navrhovanou finančnou výpomocou pre Technické služby, s.r.o.  –  50 tis. eur, nakoľko bola 
slabá zima  
 
Ing. Karpiš 
 – vysvetlil finančnú výpomoc  pre TS – TS oproti minulým rokom fakturovali mestu len 
zlomok, teda ušetrilo mesto, TS ale nešetrili na mzdách, čo ich stiahlo do straty 
 
Ing. Krok 
 – doplnil informácie v súvislosti s lízingami a  investíciou súvisiacou so zakúpením  
automobilu na zimný posyp, poznamenal, že TS nie sú príspevková organizácia ale spol. s.r.o. 
 
Ing. Kelbelová 
 – vysvetlila výdavky súvisiace s prestavbou objektu Dr. Alexandra 30  – v prvej etape bola 
urobená len rekonštrukcia fasády objektu, terajšie navýšenie sa týka prestavby interiéru pre 
účely rozšírenia MsÚ ( Matrika, Stavebný úrad ) -  výmena kúrenia, zdravotechniky, 
elektroinštalácie 
 
p. Švedlár 
- požiadal o informovanie v súvislosti s  kapitalovými výdavky pre školstvo – ekon. klas. 9.10  
 
Ing. Kroková 
- uviedla, že ide o nákup 6 konvektomatov určených pre všetky školské  jedálne, ktoré sú v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ( MŠ, ZŠ Dr. Fischera, ZŠ Nižná brána ), dovybavenie 
kuchyne  MŠ Kuzmányho multifunkčným robotom, zakúpenie nového kotla pre ŠJ Nižná 
brána -  nakoľko sa to bude súťažiť ako celok, predpokládame výhodnejšiu cenu 
 
p. Nevlazla  
- uviedol, že problém bezdomovcov v meste je pravidelným problémom, ktorý sa riešil aj v 
Komisii na ochranu verejného poriadku 
- požiadal o zváženie a prehodnotenie predloženého návrhu, nakoľko sa z minulosti už 
osvedčila skúsenosť s osadením WC pre bezdomovcov vo dvore na Baštovej ulici 
 
Ing. Levická 
 - vyjadrila svoj názor k problému, ktorý súvisí s občanmi bez prístrešia   
 
p. prednosta 
- v súvislosti s mnohými sťažnosťami, týkajúcimi sa toho, že bezdomovci špinia širšie 
centrum mesta, bol problém otvorený na gremiálnej porade, nakoľko ich nikto nikde nepustí, 
ani my do mestských záchodov, preto im musíme vytvoriť podmienky, nemôžeme si zakrývať 
oči, že oni si to vyriešia, tým sa nevyrieši problém bezdomovectva v meste, ale táto jedna časť 
sa začne riešiť 



- informoval o lokalite umiestnenia mobilného WC pre bezdomovcov, o údržbe a čistení cez 
spoločnosť TOI 
 
Ing. Zubal  
– na záver diskusie súhlasil s tým, že  týmto občanom treba vytvoriť podmienky, pýtal sa na 
to, čo bude robiť MsP, pokiaľ to bezdommovci nebudú využívať 
 
Ing. Slota – náčelník MsP 
 - uviedol, že bezdomovci sú celoslovenským problémom – týchto ľudí nie je možné riešiť 
sankčne, našou úlohou je ich usmerniť 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložené návrhy  uznesení. 
 

1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok 
pre rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014 podľa predloženého návrhu so 
zapracovaním pripomienky č. 1. 

2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 
2014 nasledovne: 

a) zníženie financovania kapitálových výdavkov podprogramu 
programového rozpočtu 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 
o 209 362 eur, 

b) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 3.4.3 
Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta vo výške 145 000 eur, 

c) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 5.4.1 
Rozširovanie VO vo výške 16 500 eur, 

d) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 7.1.1 
Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest vo výške 12 577 eur, 

e) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 9.2.3 
ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD vo výške 118 000 eur, 

f) financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového 
rozpočtu 12.7 Cintorínske služby vo výške 9 000 eur. 

3) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje finančnú výpomoc spoločnosti 
Technické služby, s.r.o. Kežmarok, IČO 31 718 329 vo výške 50 000 eur, 
s úrokom 0,5% p.a., so splatnosťou do 30.11. 2014. 

4) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2014 
nasledovne: 
       a)   financovanie bežných výdavkov podprogramu programového rozpočtu  
             5.7 Záchranné práce vo výške 1 000 eur, 
       b)   financovanie bežných výdavkov prvku programového rozpočtu 5.8.3     
             Odstraňovanie príčin havárie v areáli kasárni vo výške 12 000 eur. 

hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu 
za:   14 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Baráthová , Figlár, Hencel, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová, 
Šišková , Švedlár, Švirloch, Víznerová ,Zubal 
neprítomní: Holopová  
 

Prijaté uznesenia dostali č. 27/2014 a č. 28/2014, č. 29/2014, 30/2014 



6. Návrh VZN č. .../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2005 o označovaní ulíc 
a verejných priestranstiev v meste Kežmarok 
 

p. primátor  
– informoval o predloženom návrhu, 
 
PhDr. Baráthová 
- vystúpila s návrhom Komisie kultúry a spoločenského života, ktorá odporúčala pomenovať 
ulicu  s názvom Frolichova, čo podporil aj primátor mesta, avšak konečný návrh návrhovej 
komisie na pomenovanie novej ulice v meste Kežmarok znel Dávida Frolicha. 
Následne sa pristúpilo  k hlasovaniu za pozmenený návrh. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 1/2014, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 2/2005 o označovaní ulíc a verejných priestranstiev v meste Kežmarok 
vrátane pozmeneného znenia prílohy č. 1. 
 
hlasovanie za pozmenený návrh uznesenia 
za:   14 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Baráthová , Figlár, Hencel, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová, 
Šišková , Švedlár, Švirloch, Víznerová ,Zubal 
neprítomní: Holopová  
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 31/2014. 

7. Návrh rozdelenia dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2014 
podľa VZN č.2/2010 
 
Bc. Saturyová  
– informovala sa v súvislosti s tým, čo majú spoločné a v čom je rozdielna  činnosť klubov 
Východoslov. folklórne združenie Kežmarok a Klub priateľov Magury Kežmarok 
 
p. Švedlár 
- informoval o činnosti oboch klubov, o využití fin. prostriedkov, o konaní okresnej súťaži, v 
ktorej všetky kežmarské súbory postúpili do krajského kola – uviedol, že tieto vynaložené 
prostriedky sú adekvátne tomu, čo tieto kolektívy dokazujú 
 
MUDr. Novotný  
– vyjadril sa k rozdeleniu fin. prostriedkov pre športové kluby, dal do pozornosti tabuľku 
porovnania dvoch klubov totožných  v jednom športe, konkrétne v stolnom tenise, dal na 
zváženie, či každý komu  peniaze schválime, si to aj zaslúži 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložený návrh  uznesenia. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu 
mesta Kežmarok na rok 2014 podľa VZN č. 2/2010 podľa priloženého návrhu vrátane 
pozmeneného znenia prílohy č. 1. 
 
 



hlasovanie za predložený  návrh uznesenia 
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Baráthová , Figlár, Hencel, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová, 
Šišková , Švedlár,  Víznerová ,Zubal 
neprítomní: Holopová , Švirloch 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 32/2014. 

8. Návrh na  zmenu zapisovateľky  Komisie  mládeže a športu pri MsZ v  Kežmarku 
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
a) o d vo l á v a zapisovateľku Komisie  mládeže a športu  pri Mestskom zastupiteľstve v 
Kežmarku  Bc. Lenku Drozdovú 
 
b) s ch v a ľ u j e zapisovateľku Komisie  mládeže a športu  pri Mestskom zastupiteľstve 
v Kežmarku Mgr. Máriu Marhefkovú   
 
hlasovanie za predložený  návrh uznesenia 
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Baráthová , Figlár, Hencel, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová, 
Šišková , Švedlár,  Víznerová ,Zubal 
neprítomní: Holopová , Švirloch 
 

Prijaté uznesenia dostali č. 33/2014 . 

9. Voľba prísediacich pre Okresný súd  Kežmarok pre roky 2014-2017   
 
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku volí za prísediacich Okresného súdu  Kežmarok pre 
roky 2014-2017  týchto občanov:  
 

Ing. Viktor Lipčák – Možiarská 16, Kežmarok 
Janka Dzugasová – Trhovište 8, Kežmarok 
JUDr. Dušan Modranský – Trhovište 40, Kežmarok 
Lenka Volná  – Lanškrounská 26, Kežmarok 
Nadežda Hikkerová  – Severná 4, Kežmarok 

 



hlasovanie za predložený  návrh uznesenia 
za:   14 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Baráthová , Figlár, Hencel, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová, 
Šišková , Švedlár, Švirloch, Víznerová ,Zubal 
neprítomní: Holopová  
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 34/2014. 

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

p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 
1. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme 
jednoizbového bytu č. 12 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome 
s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  nájomníčke Margite Mirgovej, 
bytom Kežmarok, Baštová 8 na dobu určitú, a to do 31.12.2015.    
 
2. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme 
jednoizbového bytu č. 21 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome 
s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  nájomníčke Eve Majzlovej, 
bytom Kežmarok, Baštová 8 na dobu určitú, a to do 31.03.2015.    
 
hlasovanie za predložené  návrhy uznesení spolu 
za:   14 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Baráthová , Figlár, Hencel, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová, 
Šišková , Švedlár, Švirloch, Víznerová ,Zubal 
neprítomní: Holopová  
 

Prijaté uznesenia dostali č. 35/2014 a č. 36/2014. 

11. Schválenie vstupu mesta Kežmarok do Občianskeho Združenia pre rozvoj regiónu 
Spiš 
 
Mgr. Švirloch  
– požiadal o informovanie k predloženému návrhu, pýtal sa aké to bude mať výhody pre 
mesto, aké sú stanovené poplatky a aký rozdiel je medzi MAS A OOCR 
 
Ing. Bodnárová 
 – informovala o predloženom návrhu, poznamenala, že momentálne nie sú stanovené žiadne 
poplatky, uviedla, že OOCR sú zamerané na rozvoj CR, MAS – na všestranný rozvoj, máme 
možnosť pomôcť miestnym subjektom, obmedzenie sa týka iba mesta ( samosprávy ) 
 
 



p. viceprimátor 
- doplnil informácie – podnikatelia by mali do tohto vstupovať a taktiež organizácie tretieho 
sektora, občianske združenia , neziskové organizácie a atď. 
-  vysvetlil, že mesto z tohto pohľadu by malo byť členom, pretože chceme pomôcť vytvoriť 
podmienky, aby mohli do tohto vstupovať tie organizácie a tí podnikatelia, ktorí budú mať o 
to záujem  
 
p. Nevlazla 
 – uviedol, že momentálne je účasť bezplatná a  škoda by bolo nevyužiť toto členstvo v 
súvislosti s pomocou iným, v budúcnosti pravdepodobne bude členstvo spoplatnené a potom 
môžeme túto účasť znova prehodnotiť   
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložený návrh  uznesenia. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vstup  Mesta Kežmarok do Občianskeho  
združenia pre  rozvoj regiónu Spiš. 
 
hlasovanie za predložený  návrh uznesenia 
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 1 
za: Baráthová , Figlár, Hencel, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková,  
Švedlár,  Švirloch , Víznerová ,Zubal 
zdržala sa: Saturyová 
neprítomní: Holopová  
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 37/2014. 

12.  Návrh na organizáciu parkovísk  vo vlastníctve  Mesta Kežmarok - informatívna 
správa 
 

p. Šišková 
– uviedla, že sa jej tento návrh páči 
 
Mgr. Švirloch  
- pýtal sa na to, či sa legislatíva zmenila, nakoľko bola tak nastavená, že parkoviská boli dané 
do prenájmu sukromníkovi a tiež na zdroje investícií pre tento účel    
 
Ing. Karpiš  
- uviedol, že v rámci miesnych daní nemôžme vyberať poplatky za parkovanie, ale najnovšie 
podľa cestného zákona je to už možné 
 
p. primátor  
– investície – dlh štátu, lesy, investory – predaj pozemkov 
 
V diskusii ďalej vystúpili poslankyne a poslanci v poradí MUDr. Hencel, PhDr. Baráthová, 
MUDr. Novotný, Ing. arch. Figlár, Bc. Saturyová, Ing. Zubal, p. Nevlazla, za MsÚ - Ing. 
Kelbelová a prednosta MsÚ, ktorý okrem iného uviedol, že nejde o uzavretý systém, ale o 
otvorený, ktorý sa bude postupne dotvárať. Je to výzva všetkým, ktorí chcú do toho niečo 
povedať, aby podali návrhy a pripomienky, ktoré by sme mohli zapracovať.  



P. primátor v závere diskusie na požiadavku poslanca Švirlocha uviedol, že občania budú 
informovaní v súvislosti s týmto návrhom prostredníctvom médií. ( viď záznam kežmarskej 
televízie ) 
 
Nakoľko bol materiál informatívny, hlasovanie neprebehlo. 
  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie  návrh  na organizáciu parkovísk 
vo vlastníctve mesta Kežmarok  v meste Kežmarok.  

Uznesenie dostalo č. 38/2014. 

13. Návrh na opakovaný  nájom bytov -    Gen. Štefánika 1049/14, Košická 2466/9                                              
 

p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení. 
 
1. 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
a) r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Eme 
Rusnačíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 
bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eme 
Rusnačíkovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
2. 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
a) r o z h o d  u j e  
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  
Jánovi Vaverčákovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Jánovi Vaverčákovi,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného 
roka. 
 
 
 
 



3. 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
a) r o z h o d  u j e  
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  
Ľudmile Harmanovej, 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.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Ľudmile Harmanovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu 
jedného roka. 
 
4.  
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
a) r o z h o d  u j e  
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  
Jánovi Brijovi s manželkou Editou, 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.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Jánovi Brijovi s manželkou Editou,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  
na dobu jedného roka. 
 
5. 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
a) r o z h o d  u j e  
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 Lucii 
Reľovskej s manželom Matúšom, trvale bytom Košická 2466/9, 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.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Lucii 
Reľovskej s manželom Matúšom,  trvale bytom  Košická 2466/9, Kežmarok  na dobu 
jedného roka. 
 
hlasovanie za predložené  návrhy uznesení spolu 
za:   14 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Baráthová , Figlár, Hencel, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová, 
Šišková , Švedlár, Švirloch, Víznerová ,Zubal 
neprítomní: Holopová  
 



 
Prijaté uznesenia dostali č. 39/2014, č. 40/2014, č. 41/2014, č. 42/2014, č. 43/2014. 

14. Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 9, Weilburská 2396/1                                                

Po prerokovaní s prítomnými poslancami počas prestávky bol tento bod stiahnutý    
z programu rokovania.  
 
15. Návrh na nájom bytu č. 27, Gen. Štefánika 1049/14 
                                            č. 30, Gen. Štefánika 1049/14 
                                            č. 20, Košická 2374/1          
                                            č. 10, Košická 2485/13 
                                            č. 18, Lanškrounská 2501/1A                     
                                            č. 21, Weilburská 2396/3 
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení. 
 
1. 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 
v Kežmarku Veronike Hikkerovej, trvale bytom Mesto Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným 
dieťaťom, ktorá býva v podnájme a z finančných dôvodov potrebuje vyriešiť bývanie 
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Veronike 
Hikkerovej, trvale bytom Mesto Kežmarok na dobu jedného roka. 
 

2. 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 
v Kežmarku Daniele Ivančákovej, trvale bytom Severná 4, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými 
deťmi a je potreba vyriešiť jej bytovú situáciu. 
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Daniele 
Ivančákovej, trvale bytom Severná 4, Kežmarok na dobu jedného roka. 
 
 
 



3. 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku 
MUDr. Martine Ostricovej, trvale bytom 1.mája 584, Klenovec  je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu stabilizácie lekárky interného oddelenia nemocnice  Dr. 
Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. Huncovská 42  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 20, Košická 2374/1, Kežmarok MUDr. Martine Ostricovej, trvale bytom  
1. mája 584, Klenovec na dobu troch rokov. 
 
4. 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bezbariérového bytu č. 10 v bytovom dome Košická 
2485/13 v Kežmarku Renáte Lopatovskej, trvale bytom Košická 23485/13, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa. 
Odôvodnenie : Ide o žiadateľku s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá potrebuje 
vyriešiť bývanie po odchode manžela so spoločnej domácnosti, ktorý mal ťažké 
zdravotné postihnutie a dal výpoveď z nájmu bezbariérového bytu.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 10, Košická 2485/13, Kežmarok Renáte Lopatovskej, trvale bytom 
Košická 2485/13, Kežmarok na dobu jedného roka. 
 
5.  
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A 
v Kežmarku Marcelovi Mayerovi s manželkou Júliou, trvale bytom Karola Kuzmányho 
je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o mladú rodinu s jedným 
nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva u rodičov v byte s ďalšími príbuznými a je 
potreba vyriešiť ich bytovú situáciu.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 18, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Marcelovi Mayerovi s manželkou 
Júliou, trvale bytom Karola Kuzmányho 1586/33, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 



6. 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21 v bytovom dome Weilburská 2396/3 
v Kežmarku MUDr. Zuzane Petrákovej, trvale bytom Miškovecká 9, Košice je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu stabilizácie lekárky gynekologicko–
pôrodníckeho oddelenia nemocnice  Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. 
Huncovská 42.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 21, Weilburská 2396/3, Kežmarok komu MUDr. Zuzane Petrákovej, 
trvale bytom Miškovecká 9, Košice na dobu troch rokov. 
 
hlasovanie za predložené  návrhy uznesení spolu 
za:   14 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Baráthová , Figlár, Hencel, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová, 
Šišková , Švedlár, Švirloch, Víznerová ,Zubal 
neprítomní: Holopová  
 

Prijaté uznesenia dostali č. 44/2014, č. 45/2014, č. 46/2014, č. 47/2014, č. 48/2014, č. 
49/2014. 

16. Návrh na schválenie podmienok OVS na odpredaj bytu č.6 s príslušenstvom na ul. 
Lanškrounská č.7, Kežmarok.    
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení. 
1. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku z r u š u j e uznesenie č. 306/2013  zo dňa 12.12.2013 
(podmienky obchodnej verejne súťaže na byt č. 6, Lanškrounská č.7, Kežmarok).  
 
2. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e súťažné podmienky obchodnej  
verejnej súťaže na odpredaj bytu vo vlastníctve mesta Kežmarok a to bytu č. 6 
s príslušenstvom na ul. Lanškrounská č.1722/7, Kežmarok, vrátane spoluvlastníckeho 
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
na pozemku KN-C 668/28, k.ú. Kežmarok vo výške 6180/232570, podľa predloženého 
návrhu.  
 
hlasovanie za predložené  návrhy uznesení spolu 
za:   14 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Baráthová , Figlár, Hencel, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová, 
Šišková , Švedlár, Švirloch, Víznerová ,Zubal 
neprítomní: Holopová  



 
Prijaté uznesenia dostali č. 50/2014 a č. 51/2014. 
 
17. Návrh na odpredaj bytu č.33 s príslušenstvom a spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu, na ul. Martina Lányiho 17, Kežmarok  
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e na základe obchodnej verejnej 
súťaže odpredaj 1-izbového bytu č. 33 na prízemí  s príslušenstvom v Kežmarku na ul. 
Martina Lányiho 17, v bytovom dome súpisné číslo 1365, postavenom na pozemku KN-
C 1538 o výmere 366m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastníckeho 
podielu vo výške 3560/217086 na spoločných častiach a zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel vo výške 3560/217086 k pozemku KN-C 1538 zapísané na 
Okresnom úrade Kežmarok Katastrálny odbor, katastrálne územie Kežmarok v liste 
vlastníctve č. 2339, do vlastníctva Rastislava Černáka, Pod lesom 1429/9, Kežmarok, za 
cenu 18 300 eur. 
 
hlasovanie za predložený  návrh uznesenia 
za:   14 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Baráthová , Figlár, Hencel, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová, 
Šišková , Švedlár, Švirloch, Víznerová ,Zubal 
neprítomní: Holopová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 52/2014. 

 
18. Návrh na odpredaj pozemku  - Daniel Šimšaj  M.Lányiho 25, Kežmarok  
 
 p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb.o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku - časti 
parciel KN-E 2423/1 o výmere 42 m2, KN-E 2423/2 o výmere 14 m2 a KN-E 2421/2 
o výmere 1 m2 , k.ú. Ľubica do  vlastníctva Daniela Šimšaja, trvale bytom  Martina 
Lányiho 25, Kežmarok  je prípadom hodným osobitného zreteľa.    
Odôvodnenie:  Pozemok nadväzuje na nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a tvorí 
s nimi nedeliteľný celok.  
 
 
 



b) s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj pozemku, časť parcely KN-E  2423/1 diel „2“ o výmere 42 m2 pričleneného do 
novovytvorenej parcely KN-C 1995/180 orná pôda o výmere 42 m2 , časť parcely KN-E 
2423/2 diel  „3“ o výmere 14 m2  a časť parcely KN-E 2421/2 diel „4“ o výmere 1 m2 
pričlenených do novovytvorenej parcely KN-C 2624/46 trvalý trávnatý porast  o výmere 
15 m2, podľa geometrického plánu č.82/2013, k.ú.Ľubica, úradne overeného pod číslom : 
G1 736/13, pre Daniela Šimšaja, trvale bytom  Martina Lányiho 25, Kežmarok  za cenu 
3,76 eur/m2 . 
 
hlasovanie za predložený  návrh uznesenia 
za:   14 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Baráthová , Figlár, Hencel, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová, 
Šišková , Švedlár, Švirloch, Víznerová ,Zubal 
neprítomní: Holopová  
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 53/2014. 

 
19. Návrh na zriadenie vecného bremena - Východoslovenská distribučná a.s. Košice 
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení. 
 
1. 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
 
s c h v a ľ u j e 
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel KN-C 6684/6 a KN-C 6836/9 - 
k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na 
slúžiacich pozemkoch   - Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice v súvislosti so 
stavbou : „Rozšírenie NN siete Kežmarok –mestská časť Pradiareň – zvýšenie odberu 
firmy Hengstler s.r.o. „ s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 
 
a./ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich 
pozemkoch, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne, 
 
b./ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd 
oprávneného cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke , údržbe a opravách 
stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva, 
 
c./ zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 
bremena podľa  zmluvy a zák.č. 656/2004 Z.z. o energetike,  
 
Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán na zameranie 
stavby pre zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou 
v m2, vymedzenou  dĺžkou el. káblov  na slúžiacich   pozemkoch   a šírkou jeho 
ochranného pásma. 



 
2.  
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
 
s c h v a ľ u j e 
 
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel KN-C 6684/6, KN-C 6836/9 a KN-
C 6839/5 - k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického 
vedenia na slúžiacich pozemkoch   - Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice 
v súvislosti so stavbou : „Zvýšenie odberu firmy Hengstler a úprava VN prípojky „ s 
povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 
 
a./ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich 
pozemkoch, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne, 
 
b./ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd 
oprávneného cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke , údržbe a opravách 
stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva, 
 
c./ zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 
bremena podľa  zmluvy a zák.č. 656/2004 Z.z. o energetike,  
 
Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán na zameranie 
stavby pre zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou 
v m2, vymedzenou  dĺžkou el. káblov  na slúžiacich   pozemkoch   a šírkou jeho 
ochranného pásma. 
 
hlasovanie za predložené  návrhy uznesení spolu 
za:   14 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Baráthová , Figlár, Hencel, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová, 
Šišková , Švedlár, Švirloch, Víznerová ,Zubal 
neprítomní: Holopová  
 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 54/2014, č. 55/2014 

20. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku pre mesto Kežmarok od spoločnosti 
TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným, Nám. sv. Egídia 78 Poprad  058 01, 
IČO 31736 645 

 
Ing. Zubal 
- pýtal sa na to, či by nebolo  možné predmetnú časť  pozemku kúpiť, 
- navrhol  odsúhlasiť prenájom, no pouvažovať v budúcnosti o  rokovaniach ohľadom kúpy 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o rokovaniach so spoločnosťou ohľadom kúpy, ktoré už  prebehli, no 
spoločnosť s týmto nesúhlasí 
 
 



Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku  s ch v a ľ u j e  predĺženie prenájmu časti 
pozemku parc.č. KN-C 1719, zast.pl. k.ú. Kežmarok o výmere 108 m2 od  spoločnosti 
TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným, Nám. sv. Egídia 78 Poprad  058 01, 
IČO 31736 645, za cenu 35,84 eur/rok, na obdobie troch rokov. 
 
 
hlasovanie za predložený  návrh uznesenia 
za:   14 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Baráthová , Figlár, Hencel, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová, 
Šišková , Švedlár, Švirloch, Víznerová ,Zubal 
neprítomní: Holopová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 56/2014. 

21. Rôzne 
 
p. primátor 
 – oboznámil prítomných s doručenou petíciou ohľadom opravy chodníkov, uviedol, že sa to 
bude riešiť v súlade so zákonom, taktiež že sa bude zisťovať, či je možnosť úprav, v prípade 
úprav to bude hradené z rozpočtu mesta,  petičný výbor bude následne informovaný 
- ďalej informoval prítomných o ekologickej havárii v objekte bývalých kasární, pri ktorej bol 
zaznamenaný únik neznámej látky do rieky Poprad, o nariadení Inšpekcie životného 
prostredia, o dnešnom zahájení vrtov  firmou EBA, o ďalšom postupe, ktorý spočíva vo 
vyhlásení verejnej súťaže na samotnú dekontamináciu, uviedol, že tieto práce budú hradené z 
rozpočtu mesta a následne vymáhané od štátu 
 
Ing. Zubal 
- požiadal o bližšie informácie, týkajúce sa doručenej petície, pýtal sa na projekt a 
pripomienkovanie občanov k projektu 
 
Mgr. Švirloch  
– informoval o petícii na úpravu chodníkov z pozície člena petičného výboru, uviedol 
konkrétne aké chodníky sú predmetom petície, poznamenal, že petičný výbor bude čakať 
odpoveď 
 
Ing. Kelbelová  
– informovala o spracovaní projektu v roku 2008, o prebehnutom pripomienkovom konaní, 
vyjadrili sa dotknuté orgány štátnej správy, ale aj občania, verejnou vyhláškou bolo oznámené 
začatie konania, s niektorými vlastníkmi objektov a prevádzok na ul. Dr. Alexandra sme mali 
samostatné rokovania – prebehlo to riadnym schvalovacím procesom pri akceptácii 
pripomienok dotknutých orgánov, občanov, vlastníkov prevádzok, na základe ktorého bolo 
vydané stavebné povolenie 
 
Následne prebehla širšia diskusia, v ktorej vystúpili poslanci Ing. Zubal, Mgr. Švirloch, Ing. 
arch. Figlár, za MsÚ Ing. Kelbelová ( viď záznam kežmarskej televízie ).  
 
P. primátor ďalej informoval o pracovnom stretnutí so zamestnancami v Zariadení pre 
seniorov Náruč, ktoré sa uskutočnilo 8.3.2014. Uviedol, že stretnutia sa zúčastnili aj 
poslankyne Ing. Levická a p. Rochová, ktoré sa k danej situácii v zariadení následne tiež 
vyjadrili. P. primátor poznamenal, že situáciu budeme naďalej sledovať a zaoberať sa ňou, 



počkáme si na  výsledky všetkých uskutočnených kontrol. Ďalej informoval o uskutočnených 
a pripravovaných rokovaniach s budúcimi investormi v priemyselnej zóne.  
 
Mgr. Švirloch 
– z pozície predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 
mesta Kežmarok upozornil kolegov na odovzdanie vyplnených formulárov o  majetkovom 
priznaní  za rok 2013 do 31.3.2014 do podateľne MsÚ 
 
Ing. Levická 
 – informovala sa v súvislosti s rozšírením parkovacích miest na sídlisku Juh 
 
p. primátor  
– budeme riešiť situáciu, čo sa týka rozšírenia parkovacích miest na sídlisku Juh, bohužiaľ na 
úkor zelene – predložíme návrh   
 
22. Interpelácie 
 
p. Nevlazla  
– kontajnery na šatstvo -  v súvislosti s neporiadkom v meste navrhol zrušiť tieto kontajnery 
 
Ing. Kelbelevá 
- poprosila zvážiť zrušenie kontajnerov na šatstvo, nakoľko tento spôsob priniesol úsporu 
v odpadovom hospodárstve, uviedla, že práve pre spomínané problémy bol už prevádzkovateľ 
vyzvaný, aby urobil technické opatrenia, ktoré následne boli urobené 
 
Mgr. Švirloch 
- požiadal o informácie v súvislosti so zimným štadiónom  
 
p. primátor 
- uviedol, že stavenisko zimného štadióna patrí mestu, informoval  o pracovných stretnutiach 
s trnavskou spoločnosťou,  ktoré sa ukončili dohodou, že  nebudú žiadať od mesta žiadne 
peniaze, zápis o prevzatí stanoviska bol  podpísaný, čaká sa na doručenie od trnavskej 
spoločnosti, momentálne sa pripravuje projekt na dostavbu zimného štadióna, nemáme ešte 
rozpočet, je to v štádiu príprav 
 
- k diskusii ohľadom zimnmého štadióna - viď  záznam kežmarskej televízie 
 
MUDr. Novotný  
- otvoril otázku demografického vývoja v okrese, na ktorú zareagoval Ing. Zubal svojím 
názorom 
 
p. prednosta 
– využil poradný hlas prednostu a požiadal prítomných poslancov, aby v bode Interpelácie 
interpelovali a postupovali tak podľa rokovacieho poriadku, ktorý si sami schválili 
 
 
 
 
 
 



 
Bc. Saturyová 
- požiadala o častejšie pešie hliadky MsP na dolnom Juhu – poukázala na neporiadok, na 
ničenie zelene, ihrísk rómskymi občanmi 
- ďalej požiadala,  aby betonové panely za Tescom boli nahradené novým chodníkom alebo 
zamkovou dlažbou 
- aby sa urobil chodníček ako je detské ihrisko za Tescom, naprieč k parkovisku, nakoľko je 
tam  momentálne vydupaná zeleň - skratka, ktorú si obyvatelia urobili – ničí sa tak deťom 
ihrisko, v tejto súvislosti poukázala aj na nerešpektovanie značky zákaz vodenia psov 
- dala na zváženie rozšírenie parkovacích miest na dolnom Juhu  
- pýtala sa na rekonštrukciu cesty na ul. Trhovište  
 
Ing. Levická  
– nadviazala na interpeláciu p. poslankyne Saturyovej -  na ihrisku za Tescom chýbajú koše, 
požiadala o úpravu terénu pri šmýkalkách, nakoľko tam deti majú tvrdý dopad 
 
Ing. Kelbelová  
- odpovedala na interpelácie poslankýň Saturyovej a Levickej 
*   koše na detskom ihrisku za Tescom budú osadené 
* z bezpečnostného hľadiska z detského ihriska vyústenie na parkovisko je otázne a 
problémové, je to na zváženie, či chodník naprieč ihriskom robiť 
*  k parkovacím miestam – parkovacie plochy v našom katastrálnom území sú dobudované, 
pre riešenie statickej dopravy bol navrhnutý parkovací garážový dom, ale pre nezáujem sa ani 
nezačal realizovať, dolný Juh je na území obce Ľubica, môžeme sa týmto problémom 
zaoberať v  našom katastrálnom území 
*  úprava panelového chodníka – dala na zváženie, či urobiť nový chodník v polohe, kde ešte 
celkom presne nevieme, či to tak ostane, nakoľko uvedená  lokalita je ešte vo výstavbe 
*  k rekonštrukcii cesty na ul. Trhovište – bola daná požiadavka na získanie fin. prostriedkov, 
projekt nebol úspešný, akonáhle nám počasie dovolí, tie najväčšie diery budú vyspravené 
 
PhDr. Baráthová 
- požiadala o informácie ohľadom domu č. 53 na Hlavnom námestí v súvislosti s komínovým 
požiarom 
 
p. primátor 
- uviedol, že bol vydaný zákaz kúrenia, ktorý sa ale podľa najnovších informácií nerešpektuje 
 
Následne k danému problému prebehla diskusia, v ktorej vystúpili p. primátor, poslankyne 
Baráthová, Saturyová, za MsÚ Ing. Perignáthová, Ing. Kelbelová. 
 
p. Rochová  
- poďakovala za chodník na ul. Pod lesom, zároveň požiadala o vyriešenie prechodu 
z chodníka na cestu 
- pýtala sa na preklopenie 5 percent  pre nepedagogických pracovníkov z roku 2013 na rok 
2014 v rámci podielových daní pre školstvo pre originálne kompetencie – aby sa to vyriešilo k 
spokojnosti zamestnancov 
  
Ing. Karpiš  
– Ministerstvo financií  v r. 2013 poskytlo účelovú dotáciu na zvýšenie miezd – 5 percent aj 
pre nepedag. pracovníkov, v r. 2014 sme žiadnu takú dotáciu nedostali,  máme si to riešiť 



v rámci podielových daní, aj napriek tomu, že nemáme tieto fin. prostriedky pridelené, 
koeficient na jedného žiaka sme zvýšili o 5 percent -  subjekty by si mali pokryť minimálne to 
zvýšenie, ktoré bolo v roku 2013  
 
Ing. Kelbelová 
 – požiadala  prítomných poslancov, pokiaľ majú nejaké dotazy na riešenie problémov na 
oddelenie výstavby, ŽP a SK, aby nečakali na zasadnutie MsZ, nakoľko sa to dá riešiť 
operatívne na oddelení, uviedla, že niektorí poslanci to využívajú a tam kde vieme hneď 
zareagovať, tak sa to operatívne rieši 
 
Ing. arch. Figlár 
 – súhlasil s požiadavkou Ing. Kelbelovej, uviedol, že sám to využíva a veci rieši na MsÚ, 
požiadal prítomných poslancov, aby konali podľa pravidiel, ktoré  si  sami odsúhlasili 
 
 
 
23. Záver 
 

Na záver rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť . 

 

 

Ing. Igor Šajtlava       Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta                                                                                  prednosta úradu 
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