MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Kežmarok 01.10.2014
Číslo spisu: 127/2014/7

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 10. 2014

Prítomní:
Ospravedlnené:

Ďalší prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
Ing. Levická
p. Rochová
Bc. Saturyová
p. Šišková

Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta
Ing. Ladislav Faix – prednosta úradu
Ing. Zdena Patakyová – 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. Marta Lacková – vedúca odd. OS
Ing. Miroslav Karpiš - vedúci ekonomického odd.
JUDr. Viera Mačáková – právny referát mesta
Mgr. Monika Ružbaská – vedúca odd. sociálnych vecí
Ing. Milan Slota – náčelník MsP
Mgr. Barbora Kaprálová – riaditeľka MsKs, Kežmarok
Ing. Marián Bešenej – riaditeľ Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok
Ing. Eva Grotkovská – VPS Mesta Kežmarok
Mgr. Beáta Oravcová – riaditeľka CVČ, KTV
Zuzana Mazúchová - riaditeľka MŠ Kuzmányho, Kežmarok
Jarmila Kopkášová - riaditeľka MŠ Severná, Kežmarok
Elena Malinová - riaditeľka MŠ Možiarska, Kežmarok
Lorant Paugsch – Noviny Kežmarok
Jana Tyrpáková - zapisovateľka
ostatní hostia

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3) Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Kežmarok, Ceny mesta Kežmarok pri

príležitosti osláv 745. výročia udelenia mestských práv
4) Informácia o vzdaní sa funkcie riaditeľky Zariadenia pre seniorov a Zariadenia
opatrovateľskej služby
5) Prerokovanie upozornenia prokurátora
6) Návrh na udelenie súhlasu hlavnému kontrolórovi mesta s podnikaním alebo vykonávaním
inej zárobkovej činnosti
7) Záver

1. Otvorenie
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril a viedol Ing. Igor
Šajtlava, primátor mesta. Na úvod privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom
rokovania. Predstavil Ing. Patakyovú, hlavnú kontrolórku mesta.
hlasovanie za predložený program rokovania
za: 11 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel Holopová , Kredátus, Nevlazla, Novotný, Švedlár, Švirloch,
Víznerová, Zubal
neprítomní: Levická, Rochová, Saturyová, Šišková
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Milan Nevlazla, p. Juraj Švedlár
za: , proti: 0 , zdržal sa: 2
za: Baráthová, Figlár, Hencel Holopová , Kredátus, Novotný, Švirloch, Víznerová, Zubal
zdržali sa : Nevlazla, Švedlár
neprítomní: Levická, Rochová, Saturyová, Šišková
- za overovateľov zápisnice boli určení: MUDr. Jaroslav Novotný, Ing. arch. Jozef Figlár
- zapisovateľka: Jana Tyrpáková
3. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Kežmarok, Ceny mesta Kežmarok pri
príležitosti osláv 745. výročia udelenia mestských práv
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu, navrhol doplnenie - Cena mesta - primátor
partnerského mesta Nowy Targ – mgr inż. Marek Fryźlewicz- zdôvodnil,
- zdôvodnil zmenu termínu konania slávnostného MsZ, ktoré sa bude konať pri príležitosti
745. výročia udelenia mestských práv, určil nový termín - 29. 10. o 15.00 v kinosále

PhDr. Baráthová
– navrhla doplnenie - Cena mesta – p. Vladimír Majerčák
hlasovanie za návrh p. primátora
za: 11 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel Holopová , Kredátus, Nevlazla, Novotný, Švedlár, Švirloch,
Víznerová, Zubal
neprítomní: Levická, Rochová, Saturyová, Šišková
Návrh prešiel.
hlasovanie za návrh p. poslankyne Baráthovej
za: 11 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel Holopová , Kredátus, Nevlazla, Novotný, Švedlár, Švirloch,
Víznerová, Zubal
neprítomní: Levická, Rochová, Saturyová, Šišková
Návrh prešiel.
Po hlasovaní za doplňujúce návrhy sa prešlo k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení
osobitne Čestné občianstvo, Cena mesta.
1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje pri príležitosti 745. výročia udelenia
mestských práv udelenie Čestného občianstva mesta Kežmarok:
Dr. Axelovi
Hartmanovi, p. Brunhilde Reitmeier-Zwick, Dr. h.c. Mgr. Ing. Mariánovi Kuffovi.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 11 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel Holopová , Kredátus, Nevlazla, Novotný, Švedlár, Švirloch,
Víznerová, Zubal
neprítomní: Levická, Rochová, Saturyová, Šišková
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje pri príležitosti 745. výročia udelenia
mestských práv udelenie Ceny mesta Kežmarok: Mgr. Vladimírovi Jančekovi in
memoriam, Mgr. Márii Jančekovej, Jozefovi Vernarskému in memoriam, Mgr.
Gabriele Kantorkovej, Mgr. Erike Cintulovej, MUDr. Ondrejovi Rusnákovi, MUDr.
Martinovi Kopaničákovi, Ing. Karolovi Purtzovi, PaedDr. Andrejovi Janovskému, mgr
inż. Marekovi Fryźlewiczovi, Vladimírovi Majerčákovi.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia s doplnením
za: 11 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel Holopová , Kredátus, Nevlazla, Novotný, Švedlár, Švirloch,
Víznerová, Zubal
neprítomní: Levická, Rochová, Saturyová, Šišková
Prijaté uznesenia dostali č. 211/2014 a č. 212/2014

4. Informácia o vzdaní sa funkcie riaditeľky Zariadenia pre seniorov a Zariadenia
opatrovateľskej služby
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu, o návšteve v Zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby
- uviedol, že zastupovaním je poverená Mgr. Mária Domaratzká a v priebehu budúceho týždňa bude
vyhlásené výberové konanie na riaditeľa/ku zariadenia, ktorým sa budú zaoberať už novozvolení
poslanci MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vzdanie sa funkcie riaditeľky
Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby v Kežmarku PaedDr.
Eleny Hricovej, CSc. k 30.09. 2014.
Uznesenie dostalo č. 213/2014
5. Prerokovanie upozornenia prokurátora
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie
a) upozornenie prokurátora zo dňa 8.9.2014 č. Pd 112/14/7703-7 podľa § 28
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre na nezákonnosť postupu mesta
Kežmarok, v súvislosti s výkonom funkcie hlavného kontrolóra mesta Ing.
Ľudmilou Gnojčákovou a jej členstvom v dozornej rade Nemocnice Dr.
Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o., pričom zistené nedostatky sú
v konečnom dôsledku porušením ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
b) skutočnosť, že v súčasnosti platná právna úprava postavenia hlavného
kontrolóra ustanovuje nezlučiteľnosť tejto funkcie s inými funkciami
uvedenými v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie dostalo č. 214/2014
6. Návrh na udelenie súhlasu hlavnému kontrolórovi mesta s podnikaním alebo
vykonávaním inej zárobkovej činnosti
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu, prezentoval svoj názor súvisiaci s nepodporením návrhu
Ing. Zubal
- vyjadril svoj názor k predloženému návrhu, uviedol, že bude hlasovať za predložený návrh
uznesenia

Mgr. Švirloch
- informoval sa u Ing. Patakyovej o tom, v akých firmách pôsobí a čo je ich obchodným
zameraním

Ing. Patakyová
– priblížila firmy, v ktorých pôsobí, aj druh podnikateľskej činnosti
MUDr. Hencel
– opýtal sa, či bude mať pani Patakyová dostatok času na vykonávanie funkcie kontrolórky
mesta aj keď bude pôsobiť v iných firmách
Ing. Patakyová
– vysvetlila, že vo firmách je len konateľkou, za pôsobenie v nich nedostáva plat a časovo ju
spomínané pozície nezaťažujú
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s podnikaním a vykonávaním inej
zárobkovej činnosti Ing. Zdeny Patakyovej, zvolenej do funkcie hlavného kontrolóra
mesta Kežmarok.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 4
za: Baráthová, Figlár, Hencel Holopová , Švirloch, Víznerová, Zubal
zdržali sa: Kredátus, Nevlazla, Novotný, Švedlár
neprítomní: Levická, Rochová, Saturyová, Šišková
Prijaté uznesenie dostalo č. 215/2014

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

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ladislav Faix
prednosta úradu

MUDr. Jaroslav Novotný

Ing. arch. Jozef Figlár

Zapísala: Jana Tyrpáková

