
MESTO  KEŽMAROK 
Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 

 

   

                            Kežmarok   18.12.2014 
                                                 Číslo spisu: 127/2014/11 
 

 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa  18. 12. 2014 

 

 

Prítomní:    poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:          
 
Ďalší prítomní: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák – 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.  
                                    Mgr. Monika Ružbaská – vedúca odd. sociálnych vecí 
                                    JUDr. Viera Mačáková – právny referát mesta 
                                    Ing. Milan Slota – náčelník MsP 
                                    Ing. Jozef Krok - TS, s.r.o. Kežmarok 
                                    Ing. Jiří Ruml – TS Kežmarok 
                                    Ing. Miloslav Nadányi – riaditeľ STZ 
                                    Ing. Marián Bešenej – riaditeľ Spravbytherm, s.r.o.  
                                    Mgr. Barbora Kaprálová – riaditeľka MsKS 
                                    Mgr. Beáta Oravcová – riaditeľka CVČ, KTV  
                                    Mgr. Iveta Slovíková – riaditeľka ZŠ Dr. Fischera 
                                    Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ Grundschule 
                                    PaedDr. Dušan Tokarčík - riaditeľ ZŠ Nižná brána 
                                    Jarmila Kopkášová - riaditeľka MŠ Severná 
                                    Mgr. Peter Pavličko – riaditeľ ZUŠ Petržalská 
                                    PaedDr. Pavol Krajči – ZŠ s MŠ sv. Kríža 
                         Mária Kuffová - ZŠ s MŠ sv. Kríža 
                                    Mgr. Mária Domaratzká – poverená riadením  ZpS a ZoS    
                                    Lorant Paugsch – Noviny Kežmarok 
                                    Jana Tyrpáková -  zapisovateľka 
                                    občania mesta podľa prezenčnej listiny  
                         ostatní hostia  



 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
4. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení 
5. Správa o vykonaných kontrolách 
6. Zmena rozpočtu mesta pre rok 2014  
7. Stanovisko k návrhu programového rozpočtu mesta pre rok 2015 - 2017 
8. Návrh rozpočtu mesta na roky 2015 - 2017 
9. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 
10. Prerokovanie protestu prokurátora 
11. Schválenie sobášiacich 
12. Delegovanie zástupcov do školských rád 
13. Návrh na výstavbu 32 bytového domu na ul. Weilburská 
14. Návrh na prenájom bytu v Dome opatrovateľskej služby 
15. Návrh na bezodplatný prevod pozemkov od Tatranského podniku MP štátny podnik 

Kežmarok v "likvidácii" 
16.  Zásady odmeňovania poslancov a predsedov a členov komisii MsZ  
17. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva 
18. Rôzne 
19. Interpelácia 
20. Záver 

 

 

1. Otvorenie 
 
     Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril a viedol PhDr. Mgr. Ján 
Ferenčák, primátor mesta. Na úvod privítal všetkých prítomných a oboznámil ich 
s programom rokovania. 

 
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 
P. primátor požiadal prítomných poslancov, aby si doplnili materiál k bodu č.  6  
„Pripomienka č. 1 k návrhu na úpravu rozpočtu č. 6 na rok 2014“ a k bodu č. 8 
„ Pripomienka č. 1 k návrhu rozpočtu na r. 2015- 2017“ 
Ďalej požiadal zaradiť do bodu  Rôzne: 
A/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 
B/ Návrh na realizáciu a spolufinancovanie cyklotrás Kežmarok – Huncovce 
C/ Informáciu o návrhu na voľbu členov  DR  a SR Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. 
 
 
 
 
 



 

*hlasovanie za doplnenie programu 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
hlasovanie za predložený program rokovania vrátane pripomienok a doplnkov 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
 
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 

- do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Ondrej Jankura, Mgr. Andrej Zreľak 

za: 13, proti:  0 , zdržal sa: 2 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, 

Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner 
zdržali sa: Jankura, Zreľak 
- za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Bc. Jozef Matia, Mgr. Jana Majorová            
                                                                                                                        Garstková 

- zapisovateľka: Jana Tyrpáková   
 

4. Vyhodnotenie stavu plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 
k 11.12.2014, za kontrolované obdobia roka 2014 a predchádzajúce obdobia 2009 - 2013 
 
Ing. Patakyová 
-informovala o predloženom návrhu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 18.12.2014, 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. 299/2014 

5. Správa o vykonaných kontrolách 
 

Ing. Patakyová 
-informovala o predloženom návrhu 
 
1. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti, a preukázateľnosti zverejňovania povinných 
informácii podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov – záznam č. 11/2014, vykonanej v Kežmarok 
Invest, s.r.o.,  Hlavné námestie 1, Kežmarok. 
 



 
2. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly správnosti zverejňovania povinných informácii podľa zákona  
č. 211/2000 Z. z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov – záznam č. 12/2014, vykonanej v spoločnosti Technické služby, s.r.o. 
Kežmarok,  Poľná 1, Kežmarok. 

 
3. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti zabezpečovania cestovných 
náhrad správou č. 10/2014, vykonanej na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1, 
Kežmarok za kontrolované obdobie  II. polroka 2013 a I. polroka 2014. 
 
4. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly správnosti zverejňovania povinných informácii podľa zákona  
č. 211/2000 Z. z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov – záznam č. 12/2014, vykonanej v spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.,  
Kežmarské žľaby 2019, Vysoké Tatry. 
 
5. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu prešetrenia sťažnosti 
na Zariadenie pre seniorov a Zariadenie pre opatrovateľské služby vykonanej 
výsluchmi svedkov na Mestskom úrade, Mučeníkov 4, Kežmarok za kontrolované 
obdobie 15.7.2014 – 22.08.2014. 
 
Hlasovanie za predložené návrhy uznesenia neprebehlo, nakoľko predložený materiál bol 
informatívny. 
 

Uznesenia dostali č. 300/2014, č. 301/2014, č. 302/2014, č. 303/2014, č. 304/2014 

 
6. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 6/2014 
 
Ing. Karpiš  
- informoval o predloženom návrhu, o pripomienke č. 1 k návrhu – zdôvodnil 
- požiadal o opravu administratívnej chyby – kapitálové výdavky - kód prog. roz. 15.1. 
upraviť názov položky  - Dotácia pre zdravotníctvo -  viď doložené k materiálom 
  
p. viceprimátor  
– oboznámil prítomných s odporúčajúcim stanovisko Komisie financií, správy majetku a 
lesného hospodárstva k predloženému návrhu 
 
*hlasovanie za pripomienku č. 1 k návrhu na úpravu rozpočtu č. 6 na rok 2014 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Pripomienka č. 1 bola prijatá. 



1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok 
pre rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 6/2014 podľa predloženého návrhu 
s pripomienkou č. 1. 

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

a) zníženie financovania kapitálových výdavkov prvku programového 
rozpočtu 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta o 74 796 eur, 

b) financovanie výdavkov finančných operácií prvku programového rozpočtu 
3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta vo výške 74 796 eur. 

 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu 
za:   15 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 305/2014, č. 306/2014 
 
7. Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu programového rozpočtu mesta na roky 
2015 – 2017 
 
Ing. Patakyová 
-informovala o predloženom návrhu, upozornila na  administratívnu chybu v návrhu – 1.3 
Dodržanie informačnej povinnosti Mesta Kežmarok – požiadala upraviť dátum na 3.12.2014 
 
Mgr. Majorová Garstková  
– v stanovisku hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mi chýba celkové zhrnutie a 
odporúčanie Mestskému zastupiteľstvu, či schváliť alebo neschváliť návrh rozpočtu mesta na 
rok 2015 s výhľadom na ďalšie dva roky. Taktiež mi v stanovisku chýba analytický pohľad 
hlavnej kontrolórky na rozpočet ako celok a hlbšia analýza jednotlivých kapitol rozpočtu, či 
zhodnotenie rizík a realizovateľnosti naplánovaného rozpočtu. Aká je úverová politika mesta 
prezentovaná v rozpočte? Zahŕňa rozpočet alebo je v rozpočte plánovaná zmena podmienok 
úverov, prípadne ich refinancovanie inými úvermi s cieľom zlepšiť pozitívnu bilanciu mesta? 
Nie je potrebné stanovisko hlavnej kontrolórky k úverom navrhnutým v rozpočte? Stanovisko 
hlavnej kontrolórky k rozpočtu mesta nepokladám za dostatočne spracované.     
 
p. primátor 
- požiadal hl. kontrolórku o doplnenie stanoviska, či odporúča alebo neodporúča MsZ 
schváliť alebo neschváliť predložený návrh rozpočtu mesta 
 
K vyjadreniu poslankyne Majorovej Garstkovej sa následne vyjadrila hlavná kontrolórka - 
Ing. Patakyová a tiež ekonóm mesta – Ing. Karpiš. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
mesta k návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2015 – 2017. 
 
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia neprebehlo, nakoľko predložený materiál bol 
informatívny. 
 

Uznesenie dostalo č. 307/2014 



8. Návrh rozpočtu mesta na roky 2015 - 2017 
 

p. primátor  
- informoval o predloženom návrhu, o dôvodoch uvedeného prebytku, o záväzku v súvislosti 
s opravou mosta na sídlisku Sever, o vyjadrení riadiaceho orgánu v súvislosti s projektom 
rekonštrukcie knižnice - ťarcha 430 – 450 tis., v súvislosti s pripomienkou č. 1-  upresnil 
informácie ohľadom trasy  
 
Ing. Karpiš  
– vyjadril sa k predloženému návrhu, oboznámil prítomných s najnutnejšími plánovanými 
investičnými  výdavkami, informoval o pripomienke č. 1 k návrhu, o plánovaných úveroch 
 
 p. viceprimátor  
– oboznámil prítomných s odporúčajúcim stanovisko Komisie financií, správy majetku a 
lesného hospodárstva k predloženému návrhu 
 
Mgr. Majorová Garstková  
– priblížila podporený projekt Združenia Euroregión Tatry 
- odporučila za Komisiu regionálneho rozvoja,  cestovného ruchu a propagácie mesta 
podporiť predložený návrh 
 
Ing. Kelbelová 
 – doplnila informácie súvisiace s pripomienkou č. 1  
 
Ing. Levická  
– odporučila za Komisiu sociálnu a bytovú podporiť predložený návrh rozpočtu 
- v súvislosti s informáciou, že prídu fin. prostriedky pre školstvo požiadala prizvať riaditeľov 
škôl, kde zriaďovateľom je mesto aj riaditeľa ZŠ s MŠ sv. Kríža na rokovanie Komisie 
školstva, mládeže a športu - priklonila sa za to,  aby financovanie bolo  upravené aj 
v prospech cirkevnej ZŠ 
 
PhDr. Sabolová  
– informovala o termíne zasadnutia Komisie školstva, mládeže a športu - 29.12.2014 – 
prizvala k rokovaniu riaditeľov, p. primátora a p. prednostu 
 
MUDr. Hencel  
– oboznámil prítomných s odporúčajúcim stanovisko Komisie zdravotníctva k predloženému 
návrhu 
 
Ing. Jankura  
- z pozície člena Komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporučil 
podporiť predložený návrh 
 
Počas diskusie o slovo požiadal občan mesta p.  Šoltés, ktorý po všeobecnom súhlase 
prítomných poslancov vystúpil s otázkou súvisiacou so sanáciou a realizáciou nového mosta 
na sídlisku Sever. P. primátor sa následne vyjadril k predloženej otázke. 
 
Po diskusii prebehlo hlasovanie za pripomienku č. 1 k návrhu rozpočtu na r. 2015- 2017. 
 



*hlasovanie za pripomienku č. 1  
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
 
Pripomienka č. 1 k návrhu rozpočtu na r. 2015- 2017 bola prijatá, následne sa prešlo  
k hlasovaniu za predložené nárhy uznesení so zapracovaním pripomienky č. 1. 
 

1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 255/2013. 
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje prijatie úveru vo výške 525 000 

eur na financovanie výstavby nájomného bytového domu Lanškounská 1D, 1E 
v Kežmarku, s predpokladaným začiatkom výstavby v roku 2016. 

3) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 256/2013. 
4) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje prijatie úveru vo výške 1 120 000 

eur na financovanie odkúpenia nájomného bytového domu Weilburská 9,11,13 
s predpokladaným finančným vysporiadaním v roku 2016. 

5) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozpočet Mesta Kežmarok na rok 
2015 podľa predloženého návrhu so zapracovaním pripomienky č. 1. 

6) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta 
Kežmarok na roky 2016 - 2017 podľa predloženého návrhu. 

 

hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu 
za:   15 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 308/2014, č. 309/2014, č. 310/2014, č.311/2014, č.312/2014, 
č.313/2014.  
 
9. Návrh VZN č.  /2014   mesta Kežmarok o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
škôl a školských zariadení. 
 
Ing. Kroková  
-informovala o predloženom návrhu, o podaných pripomienkach a ich vyhodnotení, 
doporučila za oddelenie školstva, aby sa pripomienkam nevyhovelo – zdôvodnila 

p. primátor  
- odporúčal oddialiť proces, v januári sa vyjadríme 
 
Ing. Polák 
- poďakoval za verejný prísľub, že sa vrátime k tomu v januári 
 
*hlasovanie za podané pripomienky k návrhu         
za:   0 , proti:   10  , zdržal sa: 5 
proti: Havírová, Holova, Jankura, Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová,   

Sabolová, Škára, Wagner 
zdržali sa: Hencel, Levická, Perignáth, Polák, Zreľak 
 
Podané pripomienky neboli schválené. 



Následne prebehlo hlasovanie za predložený návrh uznesenia. 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s a    u z n i e s l o na  Všeobecne záväznom 
nariadení mesta Kežmarok č. 6/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  škôl 
a školských zariadení. 

 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:   12 , proti:   0  , zdržal sa: 3 
za: Havírová, Holova, Jankura, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth,  
Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 

zdržali sa: Hencel, Jendrejčák,  Polák 

Prijaté uznesenie dostalo č. 314/2014  

10. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 8/2010 o udržiavaní čistoty, 
ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev na území mesta a verejného poriadku 
 

p. prednosta 
-informoval o predloženom návrhu, uviedol lehotu 90 dní na úpravu VZN -  pripravíme na 
najbližšie rokovanie 22.1.2015 
 
Ing. Polák 
 – požiadal do budúcna doložiť správu „ protest prokurátora“  k nahliadnutiu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prerokovalo protest prokurátora proti VZN Mesta 
Kežmarok č. 8/2010 o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných 
priestranstiev na území mesta a verejného poriadku a tomuto protestu vyhovuje. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:   15 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 315/2014  

11. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    s ch v a ľ u j e   určenie obradnej siene 
Mestského úradu v Kežmarku,  Hlavné nám. č. 1  ako miesta konania sobášnych 
obradov a ako sobášne dni piatky a soboty, s výnimkou štátnych sviatkov 
 
Ing. Lacková 
-informovala o predloženom návrhu 
 
 
1. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    p o v e r u j e  sobášením týchto poslancov: 
 
Ing. Miroslav Perignáth 
Ing. Veronika Havírová    
 
 



2. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    s ch v a ľ u j e   určenie obradnej siene Mestského 
úradu v Kežmarku,  Hlavné nám. č. 1  ako miesta konania sobášnych obradov a ako 
sobášne dni piatky a soboty, s výnimkou štátnych sviatkov. 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu 
za:   15 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 316/2014 a č. 317/2014 

 
12. Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení 
a do mestskej školskej rady. 
 
Ing. Kroková  
-informovala o predloženom návrhu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

a) odvoláva z Rady školy pri : 
 

Základnej škole, Nižná brána 8, Kežmarok Ľudmilu Rochovú, MUDr.Jaroslava 
Novotného, Jozefa Brédu a Ing. Renátu Krokovú, 

Základnej škole, Hradné nám.38,Kežmarok PhDr. Igora Kredátusa, Adrianu Saturyovú, 
Ing.Vojtecha Wágnera a Ing. Renátu Krokovú, 

Základnej škole, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok MUDr. Mgr.Janu Víznerovú, 
Ing.arch.Jozefa Figlára, Juraja Švedlára a Ing. Renátu Krokovú, 

Materskej škole, Možiarska 1, Kežmarok Ing.Eleonóru Levickú a Ing. Renátu Krokovú, 

Materskej škole, K. Kuzmányho 41,Kežmarok MUDr.Jána Hencela, Milana Nevlazlu, 
Katarínu Šiškovú a Ing. Renátu Krokovú,    
Materskej škole, Cintorínska 3, Kežmarok PhDr.Eleonóru Baráthovú, Milana Nevlazlu 
a Ing. Renátu Krokovú, 
Materskej škole, Severná 5, Kežmarok Ing.Milana Zubala a Ing. Renátu Krokovú, 
Základnej umeleckej škole A.Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok Mgr. Sylviu 
Holopovú, Juráka Švedlára a Ing. Renátu Krokovú, 
Základnej umeleckej škole, Petržalská 21, Kežmarok Ľudmilu Rochovú a Ing. Renátu 
Krokovú, 
Centre voľného času, Gen.Štefánika 47, Kežmarok Mgr.Borisa Švirlocha a Ing. Renátu 
Krokovú. 
 

b) odvoláva z Mestskej školskej rady : 
 
MUDr.Mgr. Janu Víznerovú a Ľudmilu Rochovú 



 
c) deleguje do Rady školy pri : 

 
Základnej škole, Nižná brána 8, Kežmarok Mgr. Ondreja Jankuru, Mgr. Andreja Zreľaka, 
Ing. Vladimíra Škáru a Ing. Renátu Krokovú,   

Základnej škole, Hradné nám.38,Kežmarok Ing. Veroniku Havírovú, Mgr. Ladislava 
Jendrejčáka, Ing.Vojtecha Wagnera a Ing. Renátu Krokovú, 

Základnej škole, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok Ing. Miroslava Perignátha, MUDr. Jána 
Hencela, Mgr. Janu Majorovú Garstkovú a Ing. Renátu Krokovú, 

Materskej škole, Možiarska 1, Kežmarok Ing.Eleonóru Levickú a Ing. Renátu Krokovú,, 
Materskej škole, K.Kuzmányho 41,Kežmarok MUDr.Jána Hencela, Ing.Eleonóru Levickú, 
Ing.Vojtecha Wagnera a Ing. Renátu Krokovú,    
Materskej škole, Cintorínska 3, Kežmarok Mgr. Janu Majorovú Garstkovú, Mgr.Bc.Jozefa 
Matiu a Ing. Renátu Krokovú, 
Materskej škole, Severná 5, Kežmarok Mgr. Ondreja Jankuru a Ing. Renátu Krokovú, 
Základnej umeleckej škole A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok Ing. Veroniku 
Havírovú, Ing. Miroslava Perignátha a Ing. Renátu Krokovú, 
Základnej umeleckej škole, Petržalská 21, Kežmarok Ing. Matúša Poláka a Ing. Renátu 
Krokovú, 
Centre voľného času, Gen.Štefánika 47, Kežmarok Mgr. Miroslavu Muncnerovú a Ing. 
Renátu Krokovú. 
 
 

 
d) deleguje do Mestskej školskej rady : 

 
PhDr. Martu Sabolovú a Mgr. Miroslavu Muncnerovú 
 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:   15 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 318/2014  

 
13. Návrh na výstavbu 32 BJ bytového domu na ul. Weilburská 9,11,13, Kežmarok  - 
zmena uznesení  
 

Ing. Kelbelová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
p. primátor 
 – podporil návrh 
 
 



1. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   z r u š u j e  uznesenia č. 270/2013, č. 272/2013 
a č. 275/2013 zo dňa  12.12.2013 
 
2. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   s ch v a ľ u j e  
 
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na kúpu 32 obecných nájomných bytov v 32 BJ 
bytovom dome na sídlisku JUH Kežmarok, ulica Weilburská 9,11,13 a technickej 
infraštruktúry pre tento bytový dom medzi budúcim kupujúcim - Mesto Kežmarok 
a budúcim predávajúcim - Rondo s.r.o., Slavkovská 28, Kežmarok za týchto podmienok: 
Počet bytov : 32 
Celková podlahová plocha bytov : 1 820,60 m2 
Priemerná podlahová plocha bytu : 56,89 m2 
Budúca kúpna cena bytov :  1 556 600,- Eur vrátane DPH 
Budúca kúpna cena  technickej infraštruktúry : 50 000,- Eur vrátane DPH  
 
3. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   s ch v a ľ u j e  
 
účel podania žiadosti  o dotáciu  na Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho 
rozvoja SR  Bratislava a účel na podanie  žiadosti o úver  zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania , Bratislava a to :  Kúpa  32 obecných nájomných bytov v 32 BJ bytový dom na 
sídlisku JUH Kežmarok, ulica Weilburská 9,11,13 . 
 
 hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu 
za:   15 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 319/2014, č. 320/2014, č. 321/2014 

14. Návrh na pridelenie bytu v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 
 v Kežmarku 
 

Mgr. Ružbaská 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje uzavretie zmluvy o nájme 1-izbového 
bytu č. 13 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa na I. poschodí v Dome 
s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  Alžbete Oračkovej 
s manželom Gustávom, bytom mesto Kežmarok,  na dobu určitú do 31.12.2016.  
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:   15 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 322/2014  



15. Návrh na  bezodplatný prevod pozemkov k.ú. Kežmarok zapísaných na LV č. 3573 
do majetku mesta Kežmarok - Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok  
„ v likvidácii“ 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Ing. Karpiš 
-vyjadril sa k návrhu  
 
p. Holova 
- oboznámil prítomných s odporúčajúcim stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby a 
životného prostredia, dopravy a verejných služieb k predloženému návrhu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s ch v a ľ u je  bezodplatný prevod (darovanie) 
nehnuteľností - pozemkov parc.č. CKN 513/3 o výmere 14m2, parc.č. CKN 1695/2 
o výmere 878m2, parc.CKN 3165/2 o výmere 106m2, parc.č. CKN 3175/2 o výmere 
126m2, parc.č. CKN 3175/3 o výmere 29m2, parc.č. CKN 3175/4 o výmere 217m2, parc.č. 
CKN 3176 o výmere 865m2 a parc.č. CKN 3177/2 o výmere 3m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, do vlastníctva mesta Kežmarok od Tatranského podniku 
MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“, Slavkovská 19, Kežmarok, IČO 00186686.  

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:   15 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 323/2014  

 
16. Zásady odmeňovania poslancov a predsedov a členov komisii MsZ  
 
p. primátor  
– informoval o predloženom návrhu, požiadal o doplnenie do bodu č. 2 – „ zástupcovi 
primátora, ktorý vykonáva túto funkciu bez prerušenia pracovného pomeru alebo výkonu 
doterajšieho zamestnania sa poskytne odmena vo výške, ktorú mu určí primátor mesta“ - 
zdôvodnil 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   s ch v a ľ u j e   zásady odmeňovania poslancov 
mestského zastupiteľstva, predsedov a členov komisií mestského zastupiteľstva Mesta 
Kežmarok podľa predloženého návrhu vrátane doplnku v bode č. 2. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:   15 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 324/2014  



17. Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2015 

p. prednosta 

- informoval o predloženom návrhu 
 
MUDr. Hencel  

– navrhol upraviť hodinu zasadnutí MsZ na  15.00  
 
*hlasovanie za návrh poslanca Hencela  

za:   12, proti:   1  , zdržal sa: 2 
za: Havírová, Hencel, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Zreľak 
zdržali sa: Sabolová, Wagner  
proti: Holova 
 
Návrh p. poslanca Hencela prešiel. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   s ch v a ľ u j e   predložený návrh kalendárneho 
plánu zasadnutí  mestského zastupiteľstva na rok 2015 s odsúhlasenou pripomienkou. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:   14 , proti:   1  , zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
proti: Holova 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 325/2014  

18. Rôzne  
 
A/Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 
 
 
Ing. Patakyová 
-informovala o predloženom návrhu, o dvoch podaných pripomienkach – pripomienka č. 1 - 

k bodu č. 1 - Kontrolná činnosť – p. primátor požiadal zmeniť rok 2009 na rok 2008 – 
zdôvodnila, pripomienka č. 2 -  k bodu č. 3 - Kontrolná činnosť – informovala sa Ing. 
Karpiša, či na svojej pripomienke trvá 
 
Ing. Karpiš 
 – uviedol, že ide o podnet alebo odporúčanie, nie o pripomienku, vysvetlil svoj podnet  
 
Ing. Patakyová 
 – citovala zákon o obecnom zriadení č. 369/1990  §  18 d ods. 1 a kto je oprávnená osoba - 
Úrad na ochranu osobných údajov 
 
 
 
 



*hlasovanie za pripomienku č. 1 
za:   15 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Pripomienka č. 1 bola prijatá. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   s ch v a ľ u j e  návrh plánu kontrolnej činnosti na 
I. polrok 2015 vrátane pripomienky č.1. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:   15 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 326/2014  

B/Návrh na realizáciu a spolufinancovanie cyklotrás Kežmarok – Huncovce 
 
Ing. Kelbelová 
-informovala o predloženom návrhu 
 
Ing. Bodnárová  
-vyjadrila sa k predloženom návrhu 
 
Po diskusii, v ktorej vystúpili Ing. Škára, Ing. Kelbelová, Mgr. Majorová Garstková, Mgr. 
Müncnerová,  Ing. Havírová, MUDr. Hencel, Ing. Jankura a p. primátor sa prešlo 
k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení spolu. 
 
1. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s realizáciou rozšírenia  cyklistických trás 
dobudovaním časti  úseku  Kežmarok – Huncovce    
 
2. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje: 5% spolufinancovanie dobudovania 
cyklistických trás   úsek Kežmarok - Huncovce vo výške  6328,87 eur 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za:   15 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 327/2014 a č. 328/2014 

 
C/ Informáciu o návrhu na voľbu členov  DR  a SR Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra, 
n.o. 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu 



 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o návrhu na voľbu 
členov  Dozornej rady a Správnej rady  Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za:   15 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 329/2014  

19. Interpelácie 
 
MUDr. Hencel 
 – interpeloval požiadavku zo zdravotnej komisie - osadenie rampy – parkovisko pri 
poliklinike 
 
Ing. Kelbelová  
– vyjadrila sa k interpelácii MUDr. Hencela - pripravujeme podklady, až bude technický 
návrh, riešenia predložíme  
 
Ing. Levická  
– poukázala na znečistené prostredie v súvislosti so zvieracími výkalmi a v okolí kontajnerov 
na sídlisku Juh – požiadala o súčinnosť zo strany MsP a v rámci výpomoci pri odstraňovaní 
neporiadku zo strany aktivačných pracovníkov  
-interpelovala požiadavku zo strany dlhodobo nezamestnaných občanov a občanov v hmotnej 
núdzi na zníženie poplatku za komunálny odpad  
 
Ing. Slota  
– vyjadril sa k interpelácii p. poslankyne Levickej – znečistené prostredie v súvislosti so 
zvieracími výkalmi - každý deň  je vykonávaná kontrola v inej časti mesta hliadkou MsP  
- okolie kontajnerov - problém uloženia blokovej pokuty u občanov rómskeho pôvodu   
 
PhDr. Sabolová  
– poukázala aj na problém dovážanie odpadu do kontajnerov z iných miest 
 
Ing. Slota 
 – požiadal o nahlásenie podnetu na MsP, následne to budeme riešiť 
 
Ing. Škára  
– požiadal na najbližších zasadnutiach o oboznámenie s aktuálnym územným plánom rozvoja   
                       mesta, 
                  - o informovanie o momentálnom právnom zastúpení mesta,  
                  - o informovanie o stave rezervného fondu ku koncu roka 
- navrhol organizovať stretnutia s občanmi z volebného obvodu 
 
 
 
 
 



p. primátor 
 – uviedol, že  aktuálnym územným plánom rozvoja mesta sa budeme zaoberať na 
samostatnom pracovnom stretnutí  
-o informovanie o momentálnom právnom zastúpení mesta požiadal JUDr. Mačákovú 
-k návrhu organizovania stretnutí s občanmi – je to o práci poslanca k občanom,  
-stav rezervného fondu – požiadal o zodpovedanie Ing. Karpiša 
 
Ing. Kelbelová  
– uviedla, že platný územný plán mesta Kežmarok je verejne prístupný na web stránke mesta 
v sekcii územné plánovanie, v prípade podrobnejšieho oboznámenia sa priklonila k forme 
samostatného  prac. stretnutia 
 
JUDr. Mačáková  
– informovala o momentálnom právnom zastúpení mesta i o aktívnych súdnych sporoch – 
sumár k 31.12.2013 z advokátskej kancelárie od JUDr. Kuzárovej, nie je problém podať 
informácie písomne  
 
Ing. Karpiš 
- vyjadril sa v súvislosti s hodnotením  rezervného fondu, ktoré ako uviedol  nebolo 
vynechané pri  záverečnom účte, v čo naďalej sa plánuje pokračovať v ďalšom období 
 
Mgr. Müncnerová  
– pýtala sa, či sa uvažuje o rovnomernom rozdelení budúcich prvákov v rámci mesta, nakoľko 
to tak doposiaľ nie je 
 
Ing. Kroková  
– poukázala na VZN o školských obvodoch, uviedla, že sú spracované štúdie, z ktorých 
vieme, že tu tento problém je a vyžaduje si širšiu odbornú diskusiu - otvorená bude opätovne 
na školskej komisii 
 
PhDr. Sabolová 
- vyjadrila sa k spomenutému problému školských obvodov 
  
p. primátor  
- poukázal na to, že rodičia majú právo na výber školy pre svoje dieťa, uviedol, že tento 
problém je na širšiu komunikáciu v rámci komisie, MsZ, riaditeľov ZŠ a MŠ 
- informoval o činnosti viceprimátora mesta, ktorý v rámci dohody bude zastávať svoju 
funkciu na polovičný pracovný úväzok v rámci mesta, neskôr môže byť tento čas 
prehodnotený podľa únosnosti agendy, ktorá pribudne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.Záver  
 

Na záver rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť a poprial všetkým  
príjemné sviatky. 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Ladislav Faix 
        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
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