MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Kežmarok 26.06.2014
Číslo spisu: 127/2014/4

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26. 06. 2014

Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

Bc. Adriana Saturyová
Ing. Milan Zubal

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
Ing. Marián Bešenej – riaditeľ Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok
Ing. Eva Grotkovská – VPS Mesta Kežmarok
Ján Levocký – ZUŠ A. Cígera, Kežmarok
Mgr. Beáta Oravcová – riaditeľka CVČ
Bc. Janka Backárová - riaditeľka MŠ Kuzmányho, Kežmarok
Jarmila Kopkášová - riaditeľka MŠ Severná, Kežmarok
PaedDr. Elena Hricová – riaditeľka Zariadenia pre seniorov
Lorant Paugsch – Noviny Kežmarok
Tomáš Budziňák - KTV
Jana Tyrpáková - zapisovateľka
občania mesta podľa prezenčnej listiny
ostatní hostia

Program:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v
Kežmarku k 26.6.2014, za kontrolované obdobie roka 2014 a predchádzajúce
obdobia rokov 2009-2013
Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v priebehu I.
polroka 2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta pre obdobie II. polroka
2014
Záverečný účet Mesta Kežmarok
a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu Mesta
Kežmarok za rok 2013
b) Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2013
Inventarizácia Mesta Kežmarok a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií
za rok 2013
Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014
Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č.1/2009 o mieste a čase zápisu detí
na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kežmarok
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o mieste a čase zápisu detí
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Kežmarok
Prerokovanie platu primátora mesta
Zmena Územného plánu mesta Kežmarok – Pavol Nahalka, Teheľňa 17, Kežmarok
– súhlas na začatie procesu obstarania zmeny
Návrh na odpredaj :
- pozemku KN-C 2624/47, k.ú. Ľubica - Ladislav Valenčík a manželka, Gen.
Štefánika 48, Kežmarok
- pozemku KN-C 1995/160, k.ú. Ľubica - Jozef Zoričák a manželka, Severná
10, Kežmarok
- pozemku KN-C 1995/184, 1995/185, k.ú. Ľubica – Zlata Brijová, Pod
lesom19, Kežmarok
- pozemku KN-C 1731/18, k.ú. Kežmarok - Mária Sisková, Trhovište 30,
Kežmarok
- pozemku KN-E 4205/2, k.ú. Kežmarok – Karolina Krajňáková, Pod traťou 3,
Kežmarok
- pozemkov KN-C 2660/11 a KN-C 2660/12, k.ú Kežmarok – VsD a.s. Košice,
Mlynská 31, Košice
Návrh na prenájom bytu v Dome opatrovateľskej služby
Návrh na prenájom časti pozemku:
- KN-C 3128, k. ú. Kežmarok - o výmere 12 m2 pod predajným stánkom Mgr. Antónia Neuszerová, Južná 7, Kežmarok
Návrh na zriadenie vecného bremena na zriadenie vodovodnej prípojky MEZ
Elektromotory Kežmarok, s.r.o.,
Návrh na odpredaj bytu č. 6 s príslušenstvom na ul. Lanškrounska 7, Kežmarok

19. Návrh na výpožičku nebytových priestorov:
a) v objekte Polikliniky v Kežmarku, Hviezdoslavova č.27 – suterén
polikliniky –
miestnosti č.0.22 a 0.23 a časť miestnosti 0.21 –
zriadenie márnice – Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku , n.o.
IČO 37886436
b) miestnosť č.5 a 6 – kyslíková stanica a miestnosť č.4 - sklad nemocničného
odpadu v hospodárskom objekte vo dvore Polikliniky v Kežmarku,
Hviezdoslavova č.27 - Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku , n.o.
IČO 37886436
20. Návrh na opakovaný nájom bytov:
- Gen. Štefánika 1049/14
- Košická 2224/12
- Lanškrounská 2501/1
21. Návrh na nájom bytu č. 18, Lanškrounská 2501/1A
č. 22, Lanškrounská 2485/3
č. 9, Weilburská 2396/1
č. 28, Gen. Štefánika 1049/14
22. Návrh na zrušenie uznesenia č. 48/2014 zo dňa 20.3.2014
23. Rôzne
24. Interpelácie
25. 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. Požiadal prítomných poslancov, aby si k bodu č. 8 programu rokovania doplnili
návrh uznesení v súvislosti so spolufinancovaním 5% výdavkov projektu Historickokultúrnoprírodná cesta okolo Tatier a k bodu č. 14 programu rokovania „ Návrh na kúpu + odpredaj
pozemku – Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice“
Mgr. Švirloch
- požiadal zaradiť do programu rokovania v bode Rôzne informáciu z Komisie pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta o stave splnení si povinnosti
poslancov MsZ odovzdať majetkové priznanie za rok 2013 do konca marca 2014
* hlasovanie za návrh p. poslanca Mgr. Švirlocha – doplnenie program v bode Rôzne
za: 11 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Šišková,
Švedlár, Švirloch
neprítomní: Rochová, Saturyová, Víznerová, Zubal
hlasovanie za predložený program rokovania s doplnením
za: 11 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Šišková,
Švedlár, Švirloch
neprítomní: Rochová, Saturyová, Víznerová, Zubal

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Milan Nevlazla, p. Juraj Švedlár
za: 10, proti: 0 , zdržal sa: 2
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Novotný, Šišková, Švirloch,
Víznerová
zdržal sa: Nevlazla, Švedlár
neprítomní: Rochová, Saturyová, Zubal
- za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. arch. Jozef Figlár, Mgr. Sylvia Holopová
- zapisovateľka: Jana Tyrpáková
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku k 26.6.2014, za kontrolované obdobie roka 2014 a predchádzajúce obdobia
rokov 2009 – 2013.
p. primátor
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril diskusiu
p. Nevlazla
- upozornil, že v materiáli je uvedený návrh na zrušenie uznesení č. 257/2012 a č. 26/2013,
ktorý ale nie je zapracovaný do predloženého návrhu na uznesenie, navrhol doplniť návrh na
uznesenie o návrh na zrušenie uznesení č. 257/2012 a č. 26/2013
* hlasovanie za návrh p. poslanca Nevlazlu – doplniť návrh na uznesenie o návrh na zrušenie
uznesení č. 257/2012 a č. 26/2013
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Šišková,
Švedlár, Švirloch, Víznerová
neprítomní: Rochová, Saturyová, Zubal
1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 26.6.2014, za kontrolované obdobie
roka 2014 a predchádzajúce obdobia rokov 2009 – 2013.
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenia č. 257/2012 a č. 26/2013.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia č. 2
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Šišková,
Švedlár, Švirloch, Víznerová
neprítomní: Rochová, Saturyová, Zubal
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia č. 1 neprebehlo, nakoľko mal informatívny
charakter.
Prijaté uznesenia dostali č. 62/2014 a č. 63/2014.

4. Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v priebehu I.
polroka 2014.
Mgr. Švirloch
– poukázal na to, že v 3 zo 4 kontrolovaných organizáciách preskúmaním povinne
zverejňovaných zmlúv bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nezverejnil podľa posúdeného
obsahu ani jednu zmluvu v registri resp. na svojom webovom sídle
Ing. Gnojčáková
– každá organizácia dostala povinnosť prijať opatrenia, ktoré budú následne v 2. polroku
prekontrolované
1.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti zabezpečovania
pokladničných operácií - správu č. 1/2014, vykonanej na Základnej škole Grundschule,
Hradné námestie 38 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2013.
2.
a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej kontroly zabezpečovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - správu č. 2/2014, vykonanej
v obchodnej spoločnosti Technické služby s.r.o., Poľná 1 Kežmarok, za rok 2013
b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej kontroly zabezpečovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - správu č. 3/2014, vykonanej
v obchodnej spoločnosti Kežmarok INVEST s. r. o., Hlavné námestie 1 Kežmarok, za
rok 2013.
c) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej kontroly zabezpečovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - správu č. 4/2014, vykonanej
v obchodnej spoločnosti Lesy mesta Kežmarok s.r.o., Kežmarské Žľaby 12019 Vysoké
Tatry, za rok 2013.
d) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej kontroly zabezpečovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - správu č. 5/2014, vykonanej
v obchodnej spoločnosti Spravbytherm s.r.o., Poľná 2 Kežmarok, za rok 2013.
3.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku fyzickej
kontroly všetkých prítomných zamestnancov školskej jedálne základnej školy, priebežne
vychádzajúcich z pracoviska, v súvislosti s ukončením pracovnej zmeny a zamestnancov
zdržiavajúcich sa na pracovisku – záznam č. 7/2014, vykonanej v školskej jedálni
Základnej školy Dr. D. Fischera č. 2, Kežmarok, v kontrolovanom čase.

Hlasovanie za predložené návrhy uznesení neprebehlo, nakoľko predložený materiál bol
informatívny.
Uznesenia dostali č. 64/2014, č. 65/2014, č. 66/2014, č. 67/2014, č. 68/2014, č. 69/2014
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta pre obdobie II. polroka
2014
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 schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta pre obdobie II. polroka 2014.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Šišková, Švedlár, Švirloch, Víznerová
neprítomní: Saturyová, Zubal
Prijaté uznesenie dostalo č. 70/2014.
6. Záverečný účet Mesta Kežmarok
a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu Mesta
Kežmarok za rok 2013
b) Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2013
a)
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
mesta k návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2013.
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia v časti a) neprebehlo, nakoľko predložený
materiál bol informatívny.
Uznesenie dostalo č. 71/2014
b)
1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje záverečný účet a celoročné
hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2013 bez výhrad.
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné usporiadanie schodku
rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2013 vo výške – 9 682,43 eur:

Použitím časti nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých
v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo
možné použiť podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách v nasledujúcom rozpočtovom roku:

9 682,43 €

3. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zostatok finančných operácií vo výške
179 609,13 eur a usporiadanie zostatku finančných operácií za rok 2013 nasledovne:
Usporiadanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov
poskytnutých v tomto rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu,
ktoré bude možné použiť podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách v nasledujúcom rozpočtovom roku:
Prídel do rezervného fondu:

70 538,38 €
109 070,75 €

4. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje tvorbu a použitie rezervného fondu za
rok 2013 nasledovne:
a) Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1. 2013:
b) Usporiadanie stavu rez. fondu z hospodárenia roku 2012, uzn. 131/2013:
c) Usporiadanie vytvoreného schodku z rezervného fondu počas roka 2013
podľa skutočnej potreby:
d) Prídel do rezervného fondu zo zostatku finančných operácií roka 2013:
e) Stav rezervného fondu po usporiadaní hospodárenia roku 2013:

1 102 620,43 €
-41 217,61 €
0,00 €
109 070,75 €
1 170 473,57 €

5. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje hospodárenie príspevkových
organizácií Mesta Kežmarok za rok 2013 s nasledovným vysporiadaním výsledkov
hospodárenia:
A) Mestské kultúrne stredisko Kežmarok:
Schodok hospodárenia roku 2013:

- 9 145,02 €

Vysporiadanie: z rezervného fondu
9 145,02 €
(Mestské kultúrne stredisko nemá žiadne nevysporiadané straty z minulých rokov)

B) Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:
Schodok hospodárenia roku 2013:

-7 182,00 €

Vysporiadanie: z rezervného fondu
7 182,00 €
( Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok nemá žiadne nevysporiadané straty
z minulých rokov)

C) Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok:
Prebytok hospodárenia roku 2013:
- Schodok hospodárenia z hlavnej činnosti roku 2013:

851,85 €
- 11 532,80 €

Vysporiadanie:
zo zisku z vedľajšej (podnikateľskej) činnosti roku 2013

11 532,80 €

- Zisk z vedľajšej (podnikateľskej) činnosti roku 2013

12 384,65 €

Rozdelenie:
a) vysporiadanie schodku hospodárenia z hlavnej činnosti roku 2013
b) prevod do rezervného fondu

11 532,80 €
851,85 €

6. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie účtovný výsledok hospodárenia

(stratu) roku 2013 z hlavnej činnosti Mesta Kežmarok vo výške -1 792 789,99 € a jeho
vysporiadanie z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov vo výške
1 792 789,99 €.
7. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie hodnotiacu správu o plnení
programov v rámci programového rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2013.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení v časti b) č. 1 – 5 - spolu
za: 13 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Šišková, Švedlár, Švirloch, Víznerová
neprítomní: Saturyová, Zubal
Hlasovanie za predložené návrhy uznesení č. 7 a č. 8 neprebehlo, nakoľko mali informatívny
charakter.
Prijaté uznesenia dostali č. 72/2014, č. 73/2014, č. 74/2014, č. 75/2014, č. 76/2014,
č. 77/2014, č. 78/2014
7. Inventarizácia Mesta Kežmarok a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií za
rok 2013
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie výsledky inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vrátane vysporiadania
inventarizačných rozdielov Mesta Kežmarok a jeho nasledovných príspevkových
a rozpočtových organizácií za rok 2013:
- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok,
- Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok,
- Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok,
- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok,
- Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok,
- Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok,
- Materská škola, Severná 5, Kežmarok,
- Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok,
- Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok,
- Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok,
- Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok,
- Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok,
- Centrum voľného času, Kežmarok,
- Zariadenie pre seniorov, Kežmarok.
2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie nasledovného majetku mesta:
Inv. č.
022/2628

Majetok
Obst. cena
Plynová kotolňa mobilná, typ PZT 186 3 577,25 €

022/2629

Plynová kotolňa mobilná, typ PZT 115A

022/2630

Plynová kotolňa mobilná, typ 186 A

24 333,22 €

17 404,22 €

Spolu

42 955,48 €

30 696,48 €

Zost. cena*
2 552,25 €

15 045,01 €

Rok nadob.
2010

10 740,01 €
2010

2010

*zostatková cena k 31.12. 2013
Zdôvodnenie: Kotolne boli obstarané bezodplatne v roku 2010 v rámci prevodu areálu bývalých
kasární, ich vek je však cca 30 rokov a sú nepoužiteľné.

3) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpis nasledovnej pohľadávky mesta:
Osoba

Suma v
€

druh pohľadávky

poznámka

Rastislav Ničpan,
Kežmarok

165,97
€

pokuta za priestupok udelená Obvodným
úradom Kežmarok v roku 2008

nevymožiteľná
pohľadávka

4) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpis nasledovných rozpracovaných investícií mesta:
Názov investície
Suma v €
Zdôvodnenie
Rekonštrukcia
skríň VO

rozvodných

2 290,38

V roku 2006 bola spracovaná projektová
dokumentácia
na
komplexnú
rekonštrukciu
rozvodných skríň verejného osvetlenia. Rozvodné
skrine sa však komplexne nerekonštruovali, ale sa
postupne opravovali podľa možností rozpočtu, takže
boli klasifikované ako opravy, nie ako technické
zhodnotenie (investícia).

Ihrisko na sídlisku Toporcerova

829,85

Príprava ihriska bola začatá v roku 2008, po nesúhlase
občanov z dotknutého územia však bola zastavená.

Spoločensko-športové centrum 39 739,12
Kežmarok

V roku 2009 bol spracovaný komplexný projekt
rekonštrukcie
spoločensko-športového
centra
(mestskej športovej haly). Práce sa však vykonávajú
postupne podľa aktuálnych možností rozpočtu, pričom
mnohé sú klasifikované ako opravy, t.j. bežný
výdavok a preto k nim nie je možné priradiť

Separovaný zber

Náklady (štúdia uskutočniteľnosti) na prípravu
projektu separovaného zberu z roku 2009 (realizovaný
bol v rokoch 2011-2012) neboli uznané za investičné,
preto je ich nutné preklasifikovať na neinvestičné.

SPOLU

1 785,00

44 644,35

hlasovanie za predložené návrhy uznesení č. 2 – 4 - spolu
za: 13 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Šišková, Švedlár, Švirloch, Víznerová
neprítomní: Saturyová, Zubal
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia č. 1 neprebehlo, nakoľko mal informatívny
charakter.

Prijaté uznesenia dostali č. 79/2014, č. 80/2014, č. 81/2014, č. 82/2014
8. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014
p. primátor
– požiadal Ing. Karpiša o informovanie v súvislosti s predloženými návrhmi
Ing. Karpiš
– informoval o predložených návrhoch
p. primátor, Ing. Kelbelová
– doplnili informácie v súvislosti s projektom Historickokultúrno-prírodná cesta okolo Tatier
PhDr. Baráthová
– pýtala sa na rekonštrukciu ul. Trhovište – 1. časť
- uviedla, že v návrhu je zaradená rekonštrukcia ul. Priekopa – obslužná cesta 2. časť, no
požiadala aj o rekonštrukciu ul. Priekopa 1. časť - zdôvodnila
p. primátor
– k rekonštrukcii ul. Priekopa – 1. časť - uviedol, že očakávame od f. Deltrian fin.
prostriedky, dovtedy pripravíme projektovú dokumentáciu a akonáhle budú fin. zdroje
k dispozícii, zrealizujeme aj spomínanú 1. časť – pripravíme to na najbližšie zasadnutie MsZ
Ing. Kelbelová
– uviedla, že realizácia rekonštrukcie ul. Priekopa – 1.časť je fin. náročnejšia, nakoľko je
potrebné v tej časti urobiť kanalizáciu
- k ul. Trhovište – plánuje sa riešenie od futbalového štadióna po súd
Mgr. Švirloch
– požiadal o podrobnejšie vysvetlenie v súvislosti s odôvodnením požadovanej úpravy
* správa areálu bývalých kasární
* prečo predlžujeme splátku TS, s.r.o.
* nákup nového motorového vozidla pre MsP – pýtal sa, či je 6 ročné auto vhodné na odpis,
požiadal o informácie v súvislosti s obstaraním nového auta
Ing. Slota – náčelník MsP
- uviedol, že vozidlo Octavia je v prevádzke 6 rok a počet najazdených kilometrov ja vyše 100
tisíc, je predpoklad, že keď vozidlo bude ďalej v prevádzke, náklady na jeho opravy budú
stále narasť, hodnotu vozidla určí znalec – predpokladá sa so sumou 3000,- eur z predaja
o ktorú sa znížia náklady na kúpu nového vozidla
- v sume 18 700,- eur je zahrnuté vozidlo stredne nižšej triedy + svetelný maják, jeho
obstranie bude formou verejnej súťaže
Ing. Karpiš
– vysvetlil prečo sa navrhuje posúnuť splatnosť návratej fin. výpomoci pre TS, s.r.o.
a vyjadril sa k navýšeniu rozpočtu – správa areálu bývalých kasární - zdôvodnil

Mgr. Holopová
– poukázala na potrebu opravy cesty na ul. Nábrežná – pýtala sa, či je to zahrnuté v programe
Starostlivosť o miestne komunikácie
Ing. Kelbelová
– uviedla dôvody, pre ktoré nie je teraz možné realizovať rekonštrukciu cesty na ul.
Nábrežná, počíta sa s tým do budúcna, plánuje sa v nádväznosti na práce uskutočnené
Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou
Po dikusii sa prešlo k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení spolu.
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok
pre rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014 podľa predloženého návrhu.
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku
2014 nasledovne:
a) zvýšenie
financovania
kapitálových
výdavkov
podprogramu
programového rozpočtu 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo
o 93 617 eur,
b) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 3.4.4
Správa areálu bývalých kasární vo výške 2 250 eur,
c) zvýšenie financovania bežných výdavkov podprogramu programového
rozpočtu 5.7 Záchranné práce o 70 000 eur,
d) financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového
rozpočtu 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb vo výške 93 000 eur.
3) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie splatnosti finančnej
výpomoci spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok, IČO 31 718 329 vo
výške 50 000 eur z 30.11. 2014 na 30.11. 2015.
4) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt
Historickokultúrno-prírodná cesta okolo Tatier (úprava lesnej cesty Zlatná na
cyklocestu) v celkovej výške výdavkov projektu 166 660,66 eur,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok,
c) 5 % spolufinancovanie projektu, čo predstavuje 8 333,04 eur z vlastných
zdrojov z rozpočtu mesta Kežmarok.
5) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí:
s realizáciou projektu Historickokultúrno-prírodná cesta okolo Tatier (úprava
poľnej cesty na cyklocestu Kežmarok - Vrbov) obcou Vrbov v úseku
katastrálneho územia mesta Kežmarok v dĺžke cca 1,3 km a s výdavkami
spojenými s touto úpravou vo výške 130 000 eur,
6) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje:
5 % spolufinancovanie projektu Historickokultúrno-prírodná cesta okolo Tatier
(úprava poľnej cesty na cyklocestu Kežmarok - Vrbov) podaného obcou Vrbov
v úseku katastrálneho územia mesta Kežmarok v dĺžke cca 1,3 km, čo predstavuje
sumu 6 500 eur z vlastných zdrojov z rozpočtu mesta Kežmarok.

hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 13 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Šišková, Švedlár, Švirloch, Víznerová
neprítomní: Saturyová, Zubal
Prijaté uznesenia dostali č. 83/2014, č. 84/2014, č. 85/2014, č. 86/2014, č. 87/2014,
č. 88/2014
9. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 1/2009 o mieste a čase zápisu detí na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku p r e r o k o v a l o protest prokurátora proti VZN
č. 1/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok a tomuto protestu vyhovuje.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Šišková,
Švedlár, Švirloch, Víznerová
neprítomní: Rochová, Saturyová, Zubal
Prijaté uznesenie dostalo č. 89/2014
10. Návrh VZN mesta Kežmarok, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o mieste
a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s a u z n i e s l o na Všeobecne záväznom
nariadení mesta Kežmarok č. 2 /2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Šišková,
Švedlár, Švirloch, Víznerová
neprítomní: Rochová, Saturyová, Zubal
Prijaté uznesenie dostalo č. 90/2014

11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Kežmarok
Mgr. Švirloch
– poukázal na kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra, definované
v § 18 a) odsek 1 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení – ukončené minimálne úplné
stredné vzdelanie – navrhol určené kvalifikačné predpoklady vypustiť z návrhu na uznesenie,
taktiež 5 rokov praxe v samospráve ponechať ako vítané predpoklady nie ako určujúce
p. primátor
- citoval rozsudok Najvyššieho súdu, ktorý riešil takúto istú problematiku
p. prednosta
- uviedol, že pri stanovení podmienok sa vychádzalo z predpokladu, že hlavný kontrolór by
sa nemal prísť na radnicu učiť, ale mal by mať aspoň 5 ročnú prax v samospráve a opierali
sme sa o rozsudok Najvyššieho súdu, ktorý rozhodol už v roku 2010 o tejto citácii
Ing. Levická
– uviedla, že málokto bude mať 5 rokov prax v samospráve – znevýhodnenie voči tým
vysokoškolsky vzdelaným, ktorí majú prax inde ako v samospráve
PhDr. Baráthová
– pri všetkej úcte k stredoškolsky vzdelaným uviedla, že na mieste hlavného kontrolóra by
mal byť človek vysokoškolsky vzdelaný ekonomického zamerania s praxou min. 3 roky a
mal by mať o samospráve aspoň potuchy
p. Nevlazla
– podporil názor p. poslankyne Baráthovej
Mgr. Holopová
– stotožnila sa s názormi p. poslankyne Baráthovej a p. poslanca Nevlazlu
MUDr. Novotný
– vyjadril súhlas s podmienkami uvedenými v predloženom návrhu
Ing. arch. Figlár
– informoval sa v súvislosti s nutnosťou podmienky praxe v samospráve
Ing. Karpiš
– uviedol rozdiel prax v samospráve a vo verejnej správe, poznamenal, že človek, ktorý bude
zvolený musí od prvého dňa kontrolovať a taktiež, že kontrolór nie je len kontrolór, ale aj
poradca, povinnosť mať prax v samospráve je dôležitá, preto odporúčal ponechať túto
podmienku, dal na zváženie počet rokov
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za návrhy, ktoré vyplynuli z diskusie.
* hlasovanie za návrh p. poslanca Švirlocha
za: 2 , proti: 4 , zdržal sa: 7
za: Švirloch, Rochová
proti: Kredátus, Nevlazla, Švedlár, Víznerová
zdržali sa : Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Levická, Novotný, Šišková
neprítomní: Saturyová, Zubal

Návrh p. poslanca Švirlocha neprešiel.
* hlasovanie za návrh p. poslankyne Baráthovej – zníženie počtu rokov praxe z 5 na 3
za: 7 , proti: 1, zdržal sa: 5
za: Baráthová, Figlár, Holopová , Kredátus, Nevlazla, Švedlár, Víznerová
zdržali sa: Levická, Novotný, Rochová, Šišková, Švirloch
proti: Hencel
neprítomní: Saturyová, Zubal
Návrh p. poslankyne Baráthovej prešiel.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
I.
vyhlasuje
v zmysle § 18a) ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň
konania voľby hlavného kontrolóra na 4. septembra 2014 na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Kežmarku.
II.
ustanovuje
- spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok v zmysle § 18a) ods. 3
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejným hlasovaním poslancov Mestského
zastupiteľstva v Kežmarku.
- samostatnému aktu konania volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia
jednotlivých kandidátov; kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené
ich prihlášky na Mestský úrad; každý kandidát má právo na vystúpenie v mestskom
zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 min.
Ø náležitosti prihlášky:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doloženú úradne overenou fotokópiou príslušného
dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v mestskom
zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
III.

určuje
Ø kvalifikačné predpoklady : ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
ekonomického alebo právneho zamerania
Ø ďalšie požiadavky:
- prax minimálne 3 roky v samospráve
Ø Iné predpoklady:
- prax z kontrolnej činnosti vítaná
- termín ukončenia podávania prihlášok: 21.08.2014 do 15.00 hod.
- miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými
dokladmi doručia kandidáti poštou alebo osobne na adresu: Primátor mesta Kežmarok,
Mestský úrad, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok, s označením „Voľba hlavného
kontrolóra“ – NEOTVÁRAŤ!.

hlasovanie za predložený návrh uznesenia s úpravou
za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 5
za: Baráthová, Figlár, Holopová , Kredátus, Nevlazla, Novotný, Švedlár, Víznerová
zdržali sa: Hencel, Levická, Rochová, Šišková, Švirloch
neprítomní: Saturyová, Zubal
Prijaté uznesenie dostalo č. 91/2014
12. Prerokovanie platu primátora mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov:
a) berie na vedomie, že na základe uznesenia MsZ č. 166/2013 zo dňa 27.06.2013 bol plat
primátora mesta rozhodnutím MsZ stanovený podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
v znení neskorších predpisov so zvýšením o 60%, čo po uplatnení priemernej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013 vo výške 824,- € predstavuje od
01.01.2014 3 336,- €
b) schvaľuje plat primátora mesta Kežmarok v súlade §4 ods. 2 citovaného zákona v
sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 60%, t.j. na sumu 3 336,- € .
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 9 , proti: 0 , zdržal sa: 4
za: Baráthová, Figlár, Holopová , Kredátus, Nevlazla, Novotný, Šišková, Švedlár, Víznerová
zdržali sa: Hencel, Levická, Rochová, Švirloch
neprítomní: Saturyová, Zubal
Prijaté uznesenie dostalo č. 92/2014
13. Zmena Územného plánu mesta Kežmarok – Pavol Nahalka, Teheľňa 17, Kežmarok
– súhlas na začatie procesu obstarania zmeny
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so začatím procesu obstarania zmeny
Územného plánu mesta Kežmarok pre rozšírenie obytného súboru výstavby rodinných
domov na pozemku p. č. KN E 4981/2 k. ú. Kežmarok. Pri návrhu umiestnenia stavieb
rodinných domov je potrebné v rámci spracovania grafickej časti zmeny ÚPN
akceptovať návrh dopravnej a technickej infraštruktúry v danej lokalite v zmysle
platnej ÚPN.
Náklady spojené s procesom obstarania a prerokovania zmeny bude hradiť Pavol
Nahalka, Tehelňa 17, Kežmarok .
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Šišková, Švedlár, Švirloch, Víznerová
neprítomní: Saturyová, Zubal
Prijaté uznesenie dostalo č. 93/2014

14. Návrh na odpredaj :
- pozemku KN-C 2624/47, k.ú. Ľubica - Ladislav Valenčík a manželka, Gen. Štefánika
48, Kežmarok
- pozemku KN-C 1995/160, k.ú. Ľubica - Jozef Zoričák – a manželka Severná 10,
Kežmarok
- pozemku KN-C 1995/184, 1995/185, k.ú. Ľubica – Zlata Brijová, Pod lesom 19,
Kežmarok
- pozemku KN-C 1731/18, k.ú. Kežmarok - Mária Sisková, Trhovište 30, Kežmarok
- pozemku KN-E 4205/2, k.ú. Kežmarok – Karolina Krajňáková, Pod traťou 3,
Kežmarok
- návrh na kúpu + odpredaj pozemku – Východoslovenská distribučná a.s. Košice,
Mlynská 31, Košice
1.
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 2423/2 o výmere 10 m2, a KN-E 2421/2 o výmere 9 m2 , k.ú. Ľubica do
vlastníctva Ladislava Valenčíka a manž. Eriky, trvale bytom Gener.Štefánika 48,
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Pozemok nadväzuje na nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a tvorí
s nimi nedeliteľný celok.
b) s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku, časť parcely KN-E 2423/2 diel „1“ o výmere 10 m2 a časť parcely
KN-E 2421/2 diel „2“ o výmere 9 m2 pričlenených do novovytvorenej parcely KN-C
2624/47 trvalý trávnatý porast o výmere 19 m2, podľa geometrického plánu č.28/2013,
k.ú.Ľubica, úradne overeného pod číslom : G1 137/14, pre Ladislava Valenčíka a manž.
Eriku, trvale bytom Gener.Štefánika 48, Kežmarok , za cenu 5,- eur/m2 .
2. 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
parcely KN-E 2381 101 m2, k.ú. Ľubica do vlastníctva Jozefa Zoričáka a manž. Anny ,
trvale bytom Severná 10, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Pozemok je
súčasťou záhrady užívanej žiadateľom v rámci
Odôvodnenie:
záhradkárskej osady .
b) s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku, časť parcely KN-E 2381 diel „3“ o výmere 101 m2 pričlenenej do
novovytvorenej parcely KN-C 1995/160 orná pôda o výmere 101 m2 , podľa
geometrického plánu č.265/2011, k.ú.Ľubica, úradne overeného pod číslom : G1 11/12,
pre Jozefa Zoričáka a manž. Annu , trvale bytom Severná 10, Kežmarok za cenu 5,eur/m2 .

3.
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 2381 o výmere 82 m2,a KN-E 2418/1 o výmere 57 m2 , k.ú. Ľubica do
vlastníctva Zlaty Brijovej, trvale bytom Pod lesom 25, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa.
Odôvodnenie:
Pozemky sú súčasťou záhrady užívanej žiadateľkou v rámci
záhradkárskej osady .
b) s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku, časť parcely KN-E 2381 diel „3“ o výmere 82 m2 pričlenenej do
novovytvorenej parcely KN-C 1995/184 záhrada o výmere 82 m2 , a časť parcely KN-E
2418/1 diel „4“ o výmere 57 m2 pričlenenej do novovytvorenej parcely KN-C 1995/185
záhrada o výmere 57 m2, podľa geometrického plánu č.37/2014, k.ú.Ľubica, úradne
overeného pod číslom : G1 146/14, pre Zlatu Brijovú, trvale bytom Pod lesom 25,
Kežmarok za cenu 5,- eur/m2 .
4.
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 parcely KNC 1731/18 o výmere 381 m2, k.ú. Kežmarok do vlastníctva Márii Siskovej, bytom
Trhovište 30, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Pozemok je užívaný žiadateľkou a je súčasťou chovateľského areálu.
b) s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku - parcely KN-C 1731/18 orná pôda o výmere 381 m2 k.ú. Kežmarok
pre Máriu Siskovú, bytom Trhovište 30, Kežmarok za cenu 15,- eur/m2 .
5.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e v zmysle ustanovenia § 9a odst. 8
písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :
odpredaj parcely KN-E 4205/2 zastavaná plocha o výmere 21 m2 - k.ú. Kežmarok pre
Karolínu Krajňákovú, bytom Pod traťou 3, Kežmarok za cenu 1,- eur/m2.
6.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e v zmysle ustanovenia § 9a odst.8
písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :
odpredaj parciel KN-C 2660/11 zastavaná plocha o výmere 4 m2 a KN-C 2660/12
zastavaná plocha o výmere 4 m2 , k.ú. Kežmarok pre Východoslovenskú distribučnú
a.s., Mlynská 31 , Košice ( IČO 36599361) za cenu 9,96 eur/m2.

7.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odkúpenie pozemku KN-C 2663
zastavaná plocha o výmere 111 m2, k.ú. Kežmarok do vlastníctva mesta Kežmarok od
Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31 , Košice ( IČO 36599361) za cenu
9,96 eur/m2.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 13 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Šišková, Švedlár, Švirloch, Víznerová
neprítomní: Saturyová, Zubal
Prijaté uznesenia dostali č. 94/2014, č. 95/2014, č. 96/2014, č. 97/2014, č. 98/2014, č.
99/2014, 100/2014
15. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme bytu v Dome s opatrovateľskou službou na ul.
Baštová 8 v Kežmarku
MUDr. Novotný
– podporil predložený návrh
Ing. Levická
– informovala o súhlasnom stanovisku Komisie sociálnej a bytovej k predloženému návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme
jednoizbového bytu č. 29 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúceho sa na 1.
poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku, nájomcovi
MUDr. Gabrielovi Turňanskému, trvale bytom Šarišské Michaľany na dobu určitú, a to
do 30.06.2015.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Šišková, Švedlár, Švirloch, Víznerová
neprítomní: Saturyová, Zubal
Prijaté uznesenie dostalo č. 101/2014
16. Návrh na prenájom časti pozemku KN-C 3128, k. ú. Kežmarok - o výmere 12 m2
pod predajným stánkom – Mgr. Antónia Neuszerová, Južná 7, 060 01 Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) r o z h o d u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku parc. č.
KN-C 3128, ost. plochy, k. ú. Kežmarok o výmere 12m2, pre Mgr. Antóniu Neuszerovú,
Južná 7, 060 01 Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide
o pozemok nachádzajúci sa pod stavbou predajného stánku, ktorého je žiadateľka
vlastníčkou.

b) s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 3128, ost. plochy, k. ú. Kežmarok o výmere
12m2, pre Mgr. Antóniu Neuszerovú, Južná 7, 060 01 Kežmarok, za cenu 24,-eur/mesiac.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Šišková, Švedlár, Švirloch, Víznerová
neprítomní: Saturyová, Zubal
Prijaté uznesenie dostalo č. 102/2014
17. Návrh na zriadenie vecného bremena :
MEZ ELEKTROMOTORY s.r.o. Slavkovská cesta 25, Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e zriadenie vecného bremena na
časti parcely KN-E 4908/1 - k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby vodovodnej
prípojky na slúžiacom pozemku - MEZ ELEKTROMOTORY s.r.o. Slavkovská cesta
25, Kežmarok , v súvislosti so stavbou :
„ Vodovodná prípojka pre prevádzku, parc.č. 1696/14 k.ú. Kežmarok“ s povinnosťou
povinného Mesta Kežmarok :
a/ trpieť umiestnenie podzemného vodovodného potrubia a jeho príslušenstva na
slúžiacom pozemku, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne,
b/ trpieť oprávneného cez slúžiacom pozemku, pri umiestnení, prevádzke , údržbe
a opravách stavby vodovodného potrubia a jeho príslušenstva,
Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 3,- eur/m dĺžky.
Presnú trasu vodovodnej prípojky určí geometrický plán na zameranie stavby pre
zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2,
vymedzenou dĺžkou vodovodnej prípojky na slúžiacom pozemku a šírkou jeho
ochranného pásma.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Švedlár, Švirloch, Víznerová
neprítomní: Saturyová, Šišková, Zubal
Prijaté uznesenie dostalo č. 103/2014

18. Návrh na odpredaj bytu č. 6 s príslušenstvom a spoluvlastníckeho podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na ul. Lanškrounská 7,
Kežmarok a spoluvlastníckeho podielu na pozemku.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e na základe obchodnej verejnej
súťaže odpredaj 3-izbového bytu č. 6 s príslušenstvom na 2. poschodí, ul. Lanškrounská
č.7 v Kežmarku v bytovom dome súpisné číslo 1722, postavenom na pozemku KN-C
668/28 o výmere 425m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastníckeho
podielu vo výške 6180/232570 na spoločných častiach a zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel vo výške 6180/232570 na pozemku KN-C 668/28 zapísané na
Okresnom úrade Kežmarok Katastrálny odbor, katastrálne územie Kežmarok v liste
vlastníctve č. 3496, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Stanislav Strišovský
a Jana Strišovská, Zochova 1678/44, 060 01, Kežmarok, za cenu 36 710 eur.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Švedlár, Švirloch, Víznerová
neprítomní: Saturyová, Šišková, Zubal
Prijaté uznesenie dostalo č. 104/2014
19.
A) Návrh na výpožičku nebytových priestorov v objekte Polikliniky v Kežmarku,
Hviezdoslavova č. 27 miestnosť č.5 a 6 – kyslíková stanica a miestnosť č. 4 - sklad
nemocničného odpadu v hospodárskom objekte vo dvore Polikliniky v Kežmarku,
Hviezdoslavova č.27 - Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku , n.o. IČO
37886436
B) Návrh na výpožičku nebytových priestorov v objekte Polikliniky v Kežmarku,
Hviezdoslavova č.27 – suterén zriadenie márnice – Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra
v Kežmarku, n.o. IČO 37886436
PhDr. Baráthová
– požiadala o informácie v súvislosti so starou márnicou
Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu a doplnila, že priestory starej márnice budú vyčistené,
upratané a ponúknuté na prenájom ( garáž alebo skladovacie priestory )
1.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) r o z h o d u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že výpožička nebytových priestorov
v hospodárskom objekte vo dvore Polikliniky v Kežmarku, Hviezdoslavova č.27 –
miestnosti č. 5 a 6 – kyslíková stanica a miestnosť č.4 – sklad nemocničného odpadu pre
Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra, v Kežmarku, n.o., Huncovská 42, 060 01
Kežmarok, IČO 37886436, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že

uvedené nebytové priestory sú potrebné pre zabezpečenie prevádzky oddelenia
dlhodobo chorých, ktoré sa nachádza v objekte Polikliniky v Kežmarku, Hviezdoslavova
27, Kežmarok.
b) s ch v a ľ u j e
výpožičku nebytových priestorov v hospodárskom objekte vo dvore Polikliniky
v Kežmarku, Hviezdoslavova č.27 – miestnosti č.5 a 6 – kyslíková stanica a miestnosť č.4
– sklad nemocničného odpadu, na dobu 10 rokov pre Nemocnicu Dr. Vojtecha
Alexandra, v Kežmarku, n.o., Huncovská 42, 060 01 Kežmarok, IČO 37886436.

2.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) r o z h o d u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že výpožička nebytových priestorov
v suteréne objektu Polikliniky v Kežmarku, Hviezdoslavova 27 - miestnosť č.0.22
a č.0.23 a časť miestnosti 21 (chodba) na dobu 10 rokov za účelom zriadenia novej
márnice pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra, v Kežmarku, n.o., Huncovská 42, 060
01 Kežmarok, IČO 37886436, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že je
tak potrebné vykonať na základe vykonanej kontroly Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Poprade v zmysle Požiadaviek na vyčlenenú miestnosť na
dočasné uloženie mŕtvych podľa zákona č.131/2010 o pohrebníctve
b) s ch v a ľ u j e
výpožičku nebytových priestorov v suteréne objektu Polikliniky v Kežmarku,
Hviezdoslavova 27 - miestnosť č.0.22 a č.0.23 a časť miestnosti 21 (chodba) na dobu 10
rokov za účelom zriadenia novej márnice pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra,

hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
za: 13 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Šišková, Švedlár, Švirloch, Víznerová
neprítomní: Saturyová, Zubal
Prijaté uznesenia dostali č. 105/2014 a č. 106/2014
20. Návrh na opakovaný nájom bytov
- Gen. Štefánika 1049/14
- Košická 2224/12
- Lanškrounská 2501/1
p. primátor
– požiadal Ing. Perignáthovú o informovanie v súvislosti s uhradením nedoplatku na
nájomnom - p. Garstková

Ing. Perignáthová
– uviedla, že nedoplatok na nájomnom bol k dnešnému dňu uhradený
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. 5 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Anne
Rusnačíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
b) s c h v a ľ u j e
nájom bytu č. 5 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Anne
Rusnačíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka.
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. 12 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Jane
Lopatovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
b) s c h v a ľ u j e
nájom bytu č. 12 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jane
Lopatovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka.
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. 22 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Márii Venglarčíkovej, trvale bytom Jána Chalupku 986/5, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
b) s c h v a ľ u j e
nájom bytu č. 22 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Márii
Venglarčíkovej, trvale bytom Jána Chalupku 986/5, Kežmarok na dobu jedného roka.

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. 8 v bytovom dome Košická 2224/12 Lívii
Garstkovej, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v
zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
b) s c h v a ľ u j e
nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Lívii
Garstkovej, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu jedného roka.

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. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1
Tiborovi Rakovi, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
b) s c h v a ľ u j e
nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi Tiborovi
Rakovi, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok na dobu jedného roka.

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Šišková, Švedlár, Víznerová
neprítomní: Saturyová, Švirloch, Zubal
Prijaté uznesenia dostali č. 107/2014, č. 108/2014, č. 109/2014, č. 110/2014, č. 111/2014

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

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. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2501/A
v Kežmarku Denise Makovskej, trvale bytom Lanškrounská 1606/13, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným
nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v malometrážnom nájomnom byte v bytovom
dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku
b) s c h v a ľ u j e
nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Denise
Makovskej, trvale bytom Lanškrounská 1606/13, Kežmarok na dobu troch rokov.
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. 22 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3
v Kežmarku Martinovi Hrušovskému, trvale bytom Lanškrounská 1608/16, Kežmarok
je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý tvorí rodinu
so svojou družkou a dieťaťom, bývajúcou v spoločnej domácnosti s matkou a ďalším
súrodencom a je potrebné vyriešiť ich bývanie.
b) s c h v a ľ u j e
nájom bytu č. 22, Lanškrounská 2485/3, Kežmarok Martinovi Hrušovskému, trvale
bytom Lanškrounská 1608/16, Kežmarok na dobu troch rokov.
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. 9 v bytovom dome Weilburská 2396/1
v Kežmarku Ing. Tomášovi Tvarůžekovi, trvale bytom Šebrov 196, 679 22 Šebrov –
Kateřina je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predsedu
predstavenstva správnej rady nemocnice, ktorej je mesto zakladateľom.
b) s c h v a ľ u j e
nájom bytu č. 9, Weilburská 2396/1, Kežmarok Ing. Tomášovi Tvarůžekovi, trvale
bytom Šebrov 196, 679 22 Šebrov – Kateřina na dobu do 31.12.2014.

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. 28 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
v Kežmarku Františkovi Gavorčíkovi, trvale bytom Rakúsy 74 je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý dlhodobo pracuje v meste
Kežmarok a vzhľadom k rodinnej situácii potrebuje vyriešiť svoje bývanie
b) s c h v a ľ u j e
nájom bytu č. 28, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Františkovi Gavorčíkovi, trvale
bytom Rakúsy 74 na dobu jedného roka.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Šišková, Švedlár, Víznerová
neprítomní: Saturyová, Švirloch, Zubal
Prijaté uznesenia dostali č. 112/2014, č. 113/2014, č. 114/2014, č. 115/2014
22. Návrh na zrušenie uznesenia č. 48/2014 zo dňa 20.3.2014
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 48/2014 zo dňa 20.3.2014
(nájom bytu č. 18 Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Marcelovi Mayerovi s manželkou
Júliou, trvale bytom Karola Kuzmányho 1586/33, Kežmarok, na dobu troch rokov).
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 13 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová , Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Šišková, Švedlár, Švirloch, Víznerová
neprítomní: Saturyová, Zubal
Prijaté uznesenie dostalo č. 116/2014
23. Rôzne
Mgr. Švirloch
– oboznámil prítomných z pozície predsedu komisie so zápisnicou zo zasadnutia Komisie
pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta zo dňa 21.05. 2014
o stave splnení si povinnosti poslancov MsZ odovzdať majetkové priznanie za rok 2013 k 31.
marcu 2014
– uviedol, že táto informácia je poslednou výzvou pre tých, ktorí si nesplnili zákonom
stanovenú povinnosť
JUDr. Mačáková
– doplnila informáciu, že ďalšie konanie je na zvážení MsZ, do najbližšieho zasadnutia MsZ
tí, ktorí si nesplnili zákonom stanovenú povinnosť majú lehotu to napraviť

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu predsedu Komisie pre
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta o stave splnení si
povinnosti poslancov MsZ odovzdať majetkové priznanie za rok 2013.
Uznesenie č. 117/2014
Po všeobecnom súhlase prítomných poslancov vystúpila p. Jerdoneková, členka petičného
výboru, ktorý bol vytvorený na rokovaní so zástupcami mesta v súvislosti s poslednou
povodňou v meste z mája tohto roka. Vyzvala MsZ ku konaniu v súvislosti
s protipovodňovou ochranou obyvateľstva ( predniesla svoje názory i konkrétne riešenia poukázala na výrazne nedostačujúci most pri Strelnici – jeho odstránenie je najrýchlejšia
možnosť znížiť akékoľvek dopady počasia a vypracovanú štúdiu v súvislosti s tokom Ľubica
projekt - VL a M – poldre )
P. primátor- informoval prítomných o petícii na podporu poldrov, ktorá bola zaslaná
prezidentovi SR, premiérovi SR, ministrovi ŽP, o doručnom liste z kancelárie premiéra SR, v
ktorom p. premiér posúva ministrovi ŽP, aby sa tomuto problému venoval. Ďalej uviedol, že
je naplánované rokovanie s gen. riaditeľom Slovenského vodohospod. podniku a Vojenských
lesov a majetkov na 3. júla 2014 o 11.00 hod. v zasadačke MsÚ, ku ktorému prizval
prítomných občanov a poslancov MsZ. Informoval aj o uskutočnených rokovaniach s
vodohospodármi na krajskej úrovni – projekt poldrov. Ďalej sa vyjadril k mostu pri Strelnici –
dáme pripraviť projektovú dokumentáciu, budeme sa tým zaoberať, na septembrovom
zasadnutí MsZ budeme informovať o ďalších krokoch.
Ďalej vo verejnej diskusii v súvislosti s protipovodňovou ochranou obyvateľstva vystúpili po
všeobecnom súhlase prítomných poslancov občania mesta v poradí - p. Vienerová, p.
Jerdoneková, p. Šoltés, p. Muncnerová, za MsÚ Ing. Kelbelová, z poslancov MsZ p.
poslankyne Holopová, a Levická. ( viď záznam kežmarskej televízie )

24. Interpelácie
Mgr. Švirloch
– upozornil na problémy týkajúce sa Továrenskej ulice - hlavný problém nešťastný kanál na
konci ulice
Ing. Kelbelová
– odpovedala na interpeláciu p. poslanca Švirlocha – za kanalizáciu zodpovedá vlastník, v
tomto prípade Tatranská mliekáreň a.s, mesto môže byť len iniciátor, nemôžme investovať do
cudzieho majetku – informovala o uskutočnených rokovaniach v tomto prípade s vlastníkom i
prevádzkovateľom – PVS a.s. ako aj o stretnutí s dotknutými občanmi, ktorí boli usmernení
obrátiť sa na kontrolný orgán – Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP
Ing. Levická
– informovala sa v súvislosti s odpoveďou z MP SV a R ohľadom prešetrenia situácie
v Zariadení pre seniorov
- informovala o požiadavke p. Mašlonkovej – f. Kemah, Dr. Alexandra – možnosť prenajatia
parkovacích miest pre motor. vozidlá v tejto zóne

p. primátor
- uviedo, že po kolaudácii projektu revitalizácia cent. mestkej zóny budeme riešiť parkovanie
- informoval o výsledkoch kontroly z MP SV a R v súvislsoti so Zariadením pre seniorov,
ktoré boli mestu doručené dňa 25.6.2014
PhDr. Baráthová
– pýtala sa na dôvod opakovane rozbúraného chodníka a cesty okolo hradu a kto to financuje
Ing. Kelbelová
– valúnová dlažba - v rámci projektu revitalizácie centr. mest. zóny - nakoľko firma
nedodržala technologický postup, prerábajú to na 3- krát na ich náklady
- preskladanie časti čadičových kociek – na náklady mesta - vysvetlila

25. Záver
Na záver rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť .

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ladislav Faix
prednosta úradu

Ing. arch. Jozef Figlár

Mgr. Sylvia Holopová

Zapísala: Jana Tyrpáková

