MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá:

Prednosta

Na rokovanie dňa:

11.02.2015

K bodu programu:

4.

Názov materiálu:

Zmena kalendárneho plánu zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Kežmarku na rok 2015.

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Návrhová časť prerokovaného materiálu
3. Návrh na uznesenie

Potrebné
na schválenie:

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán materiálu:

2

Prílohy k ZM:

Nie sú

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Karol Gurka
Prednosta Mestského úradu

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Súčasný stav:

Dňa 18.12.2014 bol na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku uznesením č. 325/2014 schválený plán
zasadnutí na rok 2015.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Počas mesiaca január 2015 však došlo k definitívnemu
určeniu termínu
zahájenia 50. Ročníka
Literárneho
Kežmarku a tým je 11.jún 2015. Na tento termín bolo
plánované mestské zastupiteľstvo. Nakoľko termín konania
kultúrneho podujatia je dohodnutý s mnohými účastníkmi
kultúrnej akcie navrhujeme presunúť termín konania
Mestského zastupiteľstva o týždeň skôr na štvrtok 04. Júna
2015 o 15:00 hod.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je navrhovaná.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa .

Návrhová časť
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Referát prednostu odporúča zmenu plánu zasadnutí prijať.

-právne stanovisko:

- nevyžaduje sa

- Komisia MsZ:

- nevyžaduje sa

Vlastný návrh materiálu:
- V návrhu na uznesenie.
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/
.............................................................................................................................................

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e zmenu kalendárneho
plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2015 a to zmenu termínu
júnového zasadnutia z 11. júna 2015 o 15:00 na termín 04. júna 2015 o 15:00.

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :

Primátor .

Na rokovanie dňa:

11.2.2015

K bodu programu:

4.

Názov materiálu:

Nominovanie zástupcu mesta Kežmarok do Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správu.
2. Návrhová časť rokovaného materiálu.
3. Návrh na uznesenie
- viac ako ½ prítomných poslancov

Potrebné k schváleniu:

Počet strán materiálu:

3

Prílohy k ZM:

- nevyžaduje sa

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
Primátor mesta

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Mesto Kežmarok je jedným zo zakladateľov Oblastnej
organizácie cestovného ruchu TATRY-SPIŠ-PIENINY
(ďalej OOCR TSP).
1.decembra 2011 nadobudol účinnosť Zákon č.386/2011 Z.z,
ktorým bol doplnený Zákon č.91/2010Z.z. O podpore
cestovného ruchu v znení zákona č.556/2010 Z.z. V zmysle
týchto právnych predpisov vznikla OOCR. Jedná sa
o organizáciu tzv. destinačného manažmentu, ktorá má napr.:
- združovať subjekty so záujmom o rozvoj cestovného
ruchu (CR)
- podporovať činnosti členov organizácie pri tvorbe
a realizácii koncepcie rozvoja CR v území pôsobnosti
organizácie
- zostavovať stratégie a koncepcie
- tvoriť a realizovať marketing a propagáciu svojich
členov
- vytvárať produkty cestovného ruchu
- poskytovať poradensko-konzultačné služby
- zriaďovať turisticko-informačné kancelárie
- vydávať propagačné materiály
- predkladať projekty rozvoja CR
Sídlo organizácie je v Kežmarku, Hlavné námestie 1.
V zmysle uvedeného zákona a na základe predložených
projektov získala založená organizácia v rokoch 2012,2013
a 2014 štátnu dotáciu vo výške 90 % celkovej vybranej dane
za ubytovanie t.j. každoročne 26 851 €.
V predchádzajúcom období zastupovali samosprávne subjekty
v danej organizácii starostovia a primátori. Rovnako aj za
mesto Kežmarok bol zástupcom primátor, ktorý zastával tiež
pozíciu predsedu predstavenstva.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:
Varianty 1- popis:

Pripomienky
subjektov:

Požiadavka nominovať zástupcu vyplýva zo stanov OOCR
TSP č.6.,ods.5 - člen vykonáva svoje práva prostredníctvom
splnomocnenej osoby.
Variantnosť riešenia nie je aktuálna

Nevyvesuje sa

MESTO KEŽMAROK

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
doporučuje mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál
na schválenie, nakoľko spolupráca s OOCR TSP je pre mesto
Kežmarok výhodná, a to z finančného aj organizačného
hľadiska. Prepojenie na vedenie mesta je žiadúce.

- právne stanovisko:

nevyžaduje sa

- Komisia MsZ:

nevyžaduje sa

Vlastný návrh materiálu:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nominovanie p.Ing.Karola Gurku
za zástupcu/kyňu mesta Kežmarok v Oblastnej organizácii cestovného ruchu TATRYSPIŠ-PIENINY a splnomocňuje ho/ju vykonávať práva mesta Kežmarok na valných
zhromaždeniach Oblastnej organizácii cestovného ruchu TATRY-SPIŠ-PIENINY
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Návrh na uznesenie .
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nominovanie
Ing. Karola Gurku
za zástupcu mesta Kežmarok v Oblastnej organizácii cestovného ruchu TATRYSPIŠ-PIENINY a splnomocňuje ho/ju vykonávať práva mesta Kežmarok na
valných zhromaždeniach Oblastnej organizácii cestovného ruchu TATRY-SPIŠPIENINY.

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá:

Prednosta.

Na rokovanie dňa:

11.02.2015

K bodu programu:

6.

Názov materiálu:

Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č.
6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj,
podávanie
a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín
alebo na iných verejne prístupných miestach na území
mesta Kežmarok

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Návrhová časť prerokovaného materiálu
3. Návrh na uznesenie

Potrebné
na schválenie:

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán materiálu:

3+5

Prílohy k ZM:

Protest prokurátora

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Karol Gurka
prednosta

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Súčasný stav:

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Problematika obmedzenia a zákazu predaja, podávania
a požívania alkoholických nápojov v predajniach potravín
alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta
Kežmarok je v súčasnosti upravená VZN č. 6/2012 zo dňa
13.12.2012. Proti tomuto VZN bol Okresnej prokuratúre
Kežmarok dňa 31.8.2014 doručený podnet na preskúmanie.
Dňa 28.1.2015 bol mestu Kežmarok doručený protest
prokurátora podaný proti VZN č. 6/2012, ktorý je uvedený
v prílohe tohto materiálu. Keďže došlo k zmene zákona č.
219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb v znení neskorších predpisov, zákonom č.
88/2013 Z.z., znenie VZN nekorešponduje s platným
zákonným znením. Tento stav je nevyhovujúci, a preto je
potrebné prijať opatrenie – zosúladiť VZN s platnou
legislatívou.
Materiál bol vypracovaný na základe doručeného protestu
prokurátora zo dňa 28.1.2015 proti VZN č. 6/2012, ktorým
sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie
alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných
verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok.
Cieľom je protest prokurátora prerokovať a vyhovieť mu.

Varianty 1- popis:
Varianty 2- popis:
Varianty 3- popis:

Variantnosť nie je

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Referát právny odporúča
Mestskému zastupiteľstvu
v Kežmarku materiál prerokovať a protestu prokurátora
vyhovieť.

-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s legislatívou (§ 25 ods. 2 zák.
č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov).

- Komisia MsZ:

-

MESTO KEŽMAROK

Vlastný návrh materiálu:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prerokovalo protest prokurátora zo dňa
28.1.2015 proti VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie
a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne
prístupných miestach na území mesta Kežmarok a tomuto protestu vyhovuje.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prerokovalo protest prokurátora zo
dňa 28.1.2015 proti VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj,
podávanie a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na
iných verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok a tomuto protestu
vyhovuje.

MESTO KEŽMAROK

MESTO KEŽMAROK

MESTO KEŽMAROK

MESTO KEŽMAROK

MESTO KEŽMAROK

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá:

Prednosta

Na rokovanie dňa:

11.02.2015

K bodu programu:

7.

Názov materiálu:

Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č.
2/2003 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou
a zásady činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného
kontrolóra

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Návrhová časť prerokovaného materiálu
3. Návrh na uznesenie

Potrebné
na schválenie:

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán materiálu:

3+5

Prílohy k ZM:

Protest prokurátora

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Karol Gurka
prednosta

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Súčasný stav:

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra upravuje zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v § 18, § 18a - § 18g (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“). Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku dňa 15.5.2003
prijalo VZN č. 2/2003 o kontrole vykonávanej mestskou
samosprávou a zásady činnosti hlavného kontrolóra a útvaru
hlavného kontrolóra (ďalej len „VZN“). Proti tomuto VZN
bol Okresnej prokuratúre Kežmarok dňa 2.9.2014 doručený
podnet na preskúmanie. Dňa 2.2.2015 bol mestu Kežmarok
doručený protest prokurátora podaný proti VZN č. 2/2003,
ktorý je uvedený v prílohe tohto materiálu. Prokurátor
v proteste konštatuje, že napadnuté VZN nemá oporu
v zákone a navrhuje ho zrušiť. Tento stav je nevyhovujúci,
a preto je potrebné prijať opatrenie – zosúladiť VZN
s platnou legislatívou.
Materiál bol vypracovaný na základe doručeného protestu
prokurátora zo dňa 2.2.2015 proti VZN č. 2/2003 o kontrole
vykonávanej mestskou samosprávou a zásady činnosti
hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra.
Cieľom je protest prokurátora prerokovať a vyhovieť mu.

Varianty 1- popis:
Varianty 2- popis:
Varianty 3- popis:

Variantnosť nie je

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Referát právny odporúča
Mestskému zastupiteľstvu
v Kežmarku materiál prerokovať a protestu prokurátora
vyhovieť.

-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s legislatívou (§ 25 ods. 2 zák.
č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov).

- Komisia MsZ:

-

MESTO KEŽMAROK

Vlastný návrh materiálu:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prerokovalo protest prokurátora zo dňa
2.2.2015 proti VZN č. 2/2003 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou a zásady
činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra a tomuto protestu vyhovuje.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prerokovalo protest prokurátora zo dňa
2.2.2015 proti VZN č. 2/2003 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou
a zásady činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra a tomuto
protestu vyhovuje.

MESTO KEŽMAROK
Príloha č. 1

MESTO KEŽMAROK

MESTO KEŽMAROK

MESTO KEŽMAROK

MESTO KEŽMAROK

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :

Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného
ruchu

Na rokovanie dňa:

11.2.2015

K bodu programu:

8.

Názov materiálu:

Projekt Obnova Reduty MPR Kežmarok (Návrh na
schválenie predloženia žiadosti a spolufinancovanie
projektu)

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správu.
2. Návrhová časť rokovaného materiálu.
3. Návrhy na uznesenia.
- viac ako ½ prítomných poslancov

Potrebné k schváleniu:

Počet strán materiálu:
Prílohy k ZM:
Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

3
- nevyžaduje sa

Ing.Gabriela Bodnárová, vedúca

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako
riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlásilo
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok - kód výzvy ROP-3.1.-2014/01. V rámci uvedenej
výzvy- oblasti podpory 3.1.b Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov-intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok
je možné získať finančnú podporu na vybrané aktivity
súvisiace s rekonštrukciou objektu Reduta, ktorá je jednou
z najvýznamnejších historických budov vo vlastníctve mesta
Kežmarok, je v nevyhovujúcom stave, schátralá, poškodená
a vyžaduje si opravu. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schválilo uznesením č.155/2008 zo dňa 28.8.2008 Lokalitný
program obnovy domu meštianskeho domu č.64 na Hlavnom
námestí a Reduty. V súlade s týmto lokalitným programom sú
aj práce plánované v rámci projektového zámeru:
rekonštrukcia strechy, výmena okien a obnova fasády
centrálnej časti Reduty. V roku 2014 bol vypracovaný
a schválený aj zámer vybudovania prestrešenia vstupu do
kina. Z uvedeného dôvodu sú tieto aktivity zapracované
v projektovej žiadosti. Projekt je potrebné zrealizovať do
11/2015.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe potreby ochrany
verejného majetku mesta Kežmarok.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je prípustná, nakoľko vybrané aktivity musia
spĺňať náležitosti v súlade s vyhlásenou výzvou.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ: ORRaCR doporučuje mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku
materiál na schválenie, nakoľko projekt je v súlade so
schválenými zámermi mesta a jeho realizácia je výhodná,
výška nenávratného príspevku môže dosiahnuť 95 %.
So schválením predloženia projektovej žiadosti nevyhnutne
súvisí aj schválenie úpravy rozpočtu.

MESTO KEŽMAROK

- právne stanovisko:

Nevyžaduje sa

- Komisia MsZ:

Nezaujala stanovisko

Vlastný návrh materiálu:
ORRaCR navrhuje Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť predloženie
projektua jeho spolufinancovanie vo výške 5% z prostriedkov rozpočtu mesta
Kežmarok.
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Návrh na uznesenie .
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 3.1-2014/01 ROP za účelom
realizácie projektu Obnova Reduty MPR Kežmarok, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky 2014-2020
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt 319 461,10 eur, t.j. vo výške 15 973,06 eur.

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :

Ekonomické oddelenie

Na rokovanie dňa:

11.02.2015

K bodu programu:

9

Názov materiálu:

Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok
rozpočtovým opatrením č. 2/2015

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa.
2. Návrhová časť rokovaného materiálu.
3. Návrh na uznesenie.
4. Tabuľková časť.

Potrebné k schváleniu:

Počet strán materiálu:
Prílohy k ZM:
Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

-

viac ako ½ prítomných poslancov

-

žiadne

5

Ing. Miroslav Karpiš
vedúci

pre

rok

2015

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Rozpočet mesta Kežmarok na rok 2015 bol schválený
uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 312/2014
dňa 18.12. 2014. Rozpočet bol zmenený rozpočtovým
opatrením č. 1/2015 uznesením Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku č. 12/2015 dňa 22.1. 2015.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál
bol vypracovaný na základe podnetu na
zabezpečenie spolufinancovania mesta na projekte „Obnova
reduty MPR Kežmarok“
Cieľom je zabezpečiť financovanie vzniknutého podnetu.
Variantnosť nie je.

Varianty 1- popis:
Varianty 2- popis:
Varianty 3- popis:
Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ: Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu
v Kežmarku materiál na schválenie, nakoľko rozpočtové
opatrenie zabezpečí financovanie vzniknutého podnetu.

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH
bude prednesené priamo na rokovaní mestského
zastupiteľstva.

MESTO KEŽMAROK

Vlastný návrh materiálu:
Návrh na rozpočtové opatrenie je spracovaný v súlade s §14, ods. 2 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
V rozpočtovom opatrení je riešený podnet na zabezpečenie spolufinancovania mesta na
projekte „Obnova reduty MPR Kežmarok“ Podrobnejšie informácie o návrhu sa nachádzajú
v tabuľkovej časti návrhu.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Návrh na uznesenie .
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta
Kežmarok pre rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015 podľa predloženého
návrhu.

