
 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

 

Predkladá  ( názov oddelenia )   Hlavný kontrolór.                                                                                        
 

 

 

 

Na rokovanie dňa 26.03.2015 

 

 

K bodu programu 4. 

 

 

 

Názov materiálu Vyhodnotenie stavu plnení uznesení prijatých 

mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

k 26.03.2015, za kontrolované obdobia roka 

2015 a predchádzajúce obdobia 2009 - 2014 

 
 

 

 

Obsah materiálu: Materiál obsahuje: 

-  Vyhodnotenie plnenia uznesení 

-  Návrh na uznesenie 

 

 

 

 

 

Potrebné k schváleniu: - viac ako  ½ prítomných poslancov 

 

  

Počet strán  

 

1 

 

 

 

Meno  funkcia a podpis 

predkladateľa: 
Ing. Zdena Patakyová  

Hlavný kontrolór mesta 

 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 

 

 

V Y H O D N O T E N I E 

 

Stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku k 26.03.2015 

  

 

Z roku 2009 zostali na plnenie v roku 2015   2  uznesenia 

Stav k 26.03.2015 

- V priebežnom plnení je evidované 1 uznesenie: uznesenie č. 23 

- uznesenie č. 174 pozastavený – projekt Knižnica 

 
Z rok 2010 zostali na plnenie v roku 2015   4  uznesenia 

Stav k 26.03.2015 

- V priebežnom plnení sú evidované  4 uznesenia: uznesenie č. 83, 80, 200, 274 

 

Z roku 2011 zostalo na plnenie v roku 2015   2   uznesení 

Stav k 26.03.2015 

- V priebežnom plnení je evidovaných   2   uznesení: uznesenie č. 209, 348 

 
Z roku 2012 zostali na plnenie v roku 2015   1  uznesenia 

Stav k 26.03.2015 

- V priebežnom plnení je evidované   1  uznesenie: uznesenie č. 237 

 
Z roku 2013 zostali na plnenie v roku 2015   21  uznesení 

Stav k 26.03.2015 

- V priebežnom plnení je evidovaných   21  uznesenie: uznesenie č. 5, 14, 57, 150, 

151, 198, 199, 242, 259, 264, 271, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 289, 290 

 
Z roku 2014 zostali na plnenie v roku 2015   31  uznesení 

Stav k 26.03.2015 

- V priebežnom plnení je evidovaných   31 uznesenie: uznesenie č. 9, 28, 30, 80, 84, 

87, 88, 93, 96, 97, 99, 100, 200, 204, 206, 207, 208, 209, 222, 223, 225, 227, 231, 283, 

288, 306, 309, 311, 320, 327, 328 

 
Z roku 2015 zostali na plnenie v roku 2015   8  uznesení 

Stav k 26.03.2015 

V priebežnom plnení je evidovaných   8  uznesenie: uznesenie č. 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21,  

43,  

 

 

N á v r h   na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 

uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 26.03.2015, za kontrolované obdobie 

roka 2015 a predchádzajúce obdobia rokov 2009 – 2014.  
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 

 

 

 

Predkladá   :  

 

 

Hlavný kontrolór. 
 

 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 5.   
 

Názov materiálu: Správa o vykonaných kontrolách 
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2. Návrh na uznesenia.   

  
Potrebné k schváleniu: - viac ako  ½ prítomných poslancov 
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Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

 Ing. Zdena Patakyová  

Hlavný kontrolór mesta 
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Dôvodová správa.    
 

                                                                                               
Sťažnosť a výsledok kontroly v jednotlivých subjektoch 

a správa  o vykonaných kontrolách sú  predložené v súlade 

s ustanoveniami §18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Z. 

z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

1. Materiál  bol vypracovaný na základe  sťažnosti 
Mirond, s.r.o. 

            Cieľom bola  transparentnosť pri verejnom        
            obstarávaní. 

2. Správa o následnej finančnej kontrole č. 1/2015. 
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrol na  
prvý polrok  roku 2015.  

 
  
  
  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa 
  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Kontrolór mesta  doporučuje  mestskému zastupiteľstvu  
v Kežmarku   materiál na schválenie   
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh  je  v súlade  s legislatívou a právnymi 
normami  mesta. 

 
- Komisia  MsZ: 

 
Nevyjadruje sa 
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Správy o kontrolách. 

1. Sťažnosť  a výsledok kontroly. 

 
Dňa 16.12.2014 spoločnosť Mirond, s.r.o., doručila sťažnosť na prešetrenie 

spravodlivosti pri obstarávaní mäsa do subjektov Základná škola Nižná brána, Základná 
škola Dr. Fischera a Zariadenie pre seniorov. Základná škola odoberala mäso až do 
nasledujúceho výberového konania, pričom nasledujúceho výberového konania sa už 
spoločnosť Mirond, s.r.o. nezúčastnila a preto bola prerušená dodávka mäsa s danou 
spoločnosťou. Zariadenie seniorov neeviduje v zozname účastníkov obchodnú 
spoločnosť Mirond, s.r.o. vôbec, len v zozname záujemcov, ktorí si boli prevziať 
podmienky výberového konania. Základná škola Nižná brána  v zastúpení štatutárneho 
zástupcu riaditeľa základnej školy Mgr. Jurajom Fabisom dňa 6.2.2012 pod značkou Č. 
p.: ZŠNb-MA-41/2011 poslala oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania 
zákazky, kde uviedla, že bol zrušený postup zadávania zákazky, nakoľko sa zmenili 
okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie a na následné obstarávanie 
použijú postup zadávania zákazky podľa §99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na 
ktorom sa obchodná spoločnosť Mirond, s.r.o. nezúčastnila i napriek okamžitého 
vyhlásenia nového výberového konania pod záštitou certifikovanej spoločnosti 
PRECIZIA, spol. s r.o. na verejné obstarávanie . 

Vzhľadom k týmto skutočnostiam šetrenie sťažnosti bolo vrátené so 
stanoviskom neopodstatnená sťažnosť, nakoľko nebola naplnená skutková podstata. 

 
 
2. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č.  01/2015 

 
V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 326/2015, vo väzbe na plnenie 

úloh hlavného kontrolóra mesta a poverenie na vykonanie následnej finančnej kontroly 
č. 1/2015 vo februári  roku 2015 Ing. Zdenu Patakyovú 

 
Vykonali v čase  od 02. 02. 2015 – 27. 02. 2015 následnú finančnú kontrolu 
 
Následnú kontrolu mzdovej agendy, kolektívnej zmluvy, interných predpisov 

a dodržiavanie Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákon 
č. 361/2012 Z. z. zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov na Mestskej polícii v Kežmarku. 
 

V rámci uvedeného zákona sa kontrola zamerala na  
 

1.1 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - §223 ZP, §83 
ZP, §97 ZP. 

 

Za kontrolované obdobie Mestská polícia eviduje celkom 5 dohôd o vykonaní práce 
s konkurenčným charakterom, kde zamestnanci nepožiadali primátora mesta o súhlas 
a doposiaľ sa v zložke zamestnancov nenachádzajú ani časovo obmedzené a ani časovo 
neobmedzené súhlasy podľa §83 ZP. Je preto nevyhnutné tieto súhlasy doplniť do 
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osobných zložiek dotknutých mestských policajtov. Dohody podľa článku 14 
Kolektívnej zmluvy a §97 ods. 5 a 10 Zákonníka práce č. 331/2001 Z.z., bolo 
uzatvorených s každým mestským policajtom každoročne s výnimkou náčelníka 
mestskej polície, kde je zadefinované navýšenie  400 hodín nadčasov ročne. Každý 
nadčas je vo výške príplatku 30% k základnej mzde, resp. 60% k základnej mzde, čo 
znamená, že dochádza k umelému navýšeniu výdavkov z rozpočtu mesta. Pri pribratí 
dvoch mestských policajtov do stavu zamestnancov mestskej polície mesto by dokázalo 
ušetriť takéto  príplatkové finančné prostriedky z rozpočtu mesta.  
 

1.2. Evidencia pracovného času – §99 ZP a §121 ZP – mzda za prácu nadčas 
 
Po odkontrolovaní dochádzky za obdobie 2010-2014 došlo k zisteniu nesprávneho 
rozdelovania smien a to presne v princípe nadčasov, kde po odpracovaní fondu 
pracovného času pred ukončeným mesiacom dochádzalo ešte k čerpaniu dovoleniek 
spôsobujúce po sčítaní dovolenkových hodín k navýšeniu výdavkov z rozpočtu mesta 
o 30% resp. 60% z normohodiny daného mestského policajta. Mzda a mzdové 
zvýhodnenie za prácu nadčas podľa §121 ods.1 zákona bola vyplácaná mestským 
policajtom riadne, okrem mája 2010, kde bolo vyplatené o hodinu nadčasu menej pani 
Bc. Adele Džubasovej, o 0,5 hodiny menej vyplatené serž. Ľubomírovi Pacanovskému 
v novembri 2011, o 4 hodiny menej vyplatené na nadčasoch u pána Vladimíra Mikšu 
v novembri 2011 a o 0,5 hodiny viac vyplatené pánovi Viktorovi Olšavskému v mesiaci 
september 2012.  
 

 
1.3. Výpoveď - § 60 ZP, § 61ZP, § 63 
 

Kontrolou bola zistená v kontrolovanom období len jedna výpoveď dohodou podľa §60 
Zákonníka práce bez pochybení. 
 

1.4 Kolektívna zmluva, pracovný poriadok, interné smernice mestskej polície 
 
Mestská polícia dodržiava Kolektívnu zmluvu mesta Kežmarok každoročne, pritom sa 
pridržiava pracovného poriadku Zamestnancov mesta Kežmarok zo dňa 30.04 2002, 
smernice pre činnosť pracovníkov mestskej polície Kežmarok, všeobecného záväzného 
nariadenia č. 3/1991 o zriadení mestskej polície a smernice pre používanie výstrojných 
a výzbrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície Kežmarok zo dňa 18.03.2014. Pri 
rozbore súladu smerníc náčelník MP zdôraznil, že si uvedomuje neaktuálnosť predpisov 
s platnou legislatívou, avšak v prepojení všetkých platných predpisov už začal iniciatívu 
pred začatím následnej finančnej kontroly, preto zo strany kontroly nedošlo k hlbšiemu 
právnemu rozboru. 
 
Stravné lístky boli vydávané v súlade s kolektívnymi zmluvami každoročne všetkým 
mestským policajtom. 
 

1.5 Tvorba odmien mestským policajtom 
 
Interná smernica opisujúca tvorbu odmien zo strany mestskej polícii nebola nikdy 
vypracovaná, čiže ani predložená na schválenie primátorovi mesta. Podľa vyjadrenia 
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zástupcu náčelníka MP a náčelníka MP odmeny sú vyplácané na základe rozpočtu 
kvartálne, prípadne ročne. Na odmeny majú najväčší vplyv ukazovatele typu ako 
ustrojenosť, počet vyriešených priestupkov a spracovanej dokumentácie, výsledkov 
streľby, výsledky fyzických testov. Osobné hodnotenie sa udeľuje individuálne aj podľa 
agendy ochoty preškolovania sa a pracovania na svojej prosperite s prihliadnutím na 
tabuľkové hodnotenie podľa odpracovaných hodín. Sleduje sa aj ochota flexibilita 
nástupu do služby. Všetky hodnotenia a určenia výšky odmeny  spočívajú  
v individuálnom rozhodnutí náčelníka mestskej polície a jednotlivej práce daného 
mestského policajta, pričom štatistika sa robí mesačne a hodnotenie nastáva následne 
diferencovane. 

 
 
 
Návrhy  na  uznesenie . 
 

1.  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu 

o výsledku prešetrenia sťažnosti Mirond, s.r.o.. 

   

2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o 

výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2015 úplnosti, zákonnosti, 

správnosti  vedenia mzdovej agendy a dodržiavanie Zákonníka práce 

na Mestskej polícii mesta Kežmarok za obdobie rokov 2009 - 2015 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 
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Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu:  6. 
 

Názov materiálu: Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2011 

o o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v čase krízovej 

situácie 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 + príloha 1 ( 5 strán) 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

Protest prokurátora  
 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  

 primátor mesta   
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Dôvodová správa    
Súčasný stav: 

 
 

                                                                                               
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len „MsZ“) dňa 
14.04.2011 prijalo  všeobecne záväzné nariadenie č.  6/2011 
o o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v čase krízovej 
situácie na území mesta Kežmarok  (ďalej len „VZN“), o čom 
prijalo uznesenie č. 76/2011. Proti tomuto VZN bol Okresnej 
prokuratúre Kežmarok dňa 2.9.2014 doručený podnet na 
preskúmanie. Dňa 5.2.2015  bol mestu Kežmarok proti tomuto 
VZN doručený protest  prokurátora.  Podľa príslušných 
ustanovení zákona o prokuratúre má mesto povinnosť protest 
prokurátora prerokovať s tým, že buď mu vyhovie alebo 
nevyhovie.  O svojom rozhodnutí je povinné prokuratúru 
informovať. 
Súčasný stav je nevyhovujúci,  a preto  je potrebné  prijať  
opatrenie –  protestu vyhovieť. 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Materiál  bol vypracovaný na základe  doručeného protestu 
prokurátora zo dňa 5.2.2015  proti uvedenému VZN. 
Cieľom je protest prokurátora prerokovať a vyhovieť mu.  
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 

 
Nevyvesuje sa  
 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Referát civilnej ochrany a krízového riadenia, PO a BOZP a 
referát právny odporúčajú Mestskému zastupiteľstvu  
v Kežmarku protest prokurátora prerokovať a vyhovieť mu.   
 

-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: 

 
- 
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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  prerokovalo protest prokurátora zo dňa 

5.2.2015 proti VZN č. 6/2011 o o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v čase 

krízovej situácie na území mesta Kežmarok a tomuto protestu vyhovuje. 
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Príloha č. 1  
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá:  
 
 

Primátor mesta   
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu:   7. 
 

Názov materiálu: Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 2/2006 

o riešení krízových situácií 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 + príloha 1 (4 strany) 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

Protest prokurátora  
 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  

 primátor mesta   
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Dôvodová správa    
Súčasný stav: 

 
 

                                                                                               
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len „MsZ“) dňa 
24.10.2006 prijalo  všeobecne záväzné nariadenie č.  2/2006 
o riešení krízových situácií na území mesta Kežmarok (ďalej 
len „VZN“), o čom prijalo uznesenie č. 241/2006. Proti 
tomuto VZN bol Okresnej prokuratúre Kežmarok dňa 
31.8.2014 doručený podnet na preskúmanie. Dňa 5.2.2015  
bol mestu Kežmarok proti tomuto VZN doručený protest  
prokurátora. Podľa príslušných ustanovení zákona 
o prokuratúre má mesto povinnosť protest prokurátora 
prerokovať s tým, že buď mu vyhovie alebo nevyhovie.  
O svojom rozhodnutí je povinné prokuratúru informovať.  
Súčasný stav je nevyhovujúci,  a preto  je potrebné  prijať  
opatrenie –  protestu vyhovieť. 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Materiál  bol vypracovaný na základe  doručeného protestu 
prokurátora zo dňa 11.3.2015  proti uvedenému VZN. 
Cieľom je protest prokurátora prerokovať a vyhovieť mu.  
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 

 
Nevyvesuje sa  
 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Referát civilnej ochrany a krízového riadenia, PO a BOZP a 
Referát právny odporúčajú Mestskému zastupiteľstvu  
v Kežmarku protest prokurátora prerokovať a vyhovieť mu.   
 

-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: 

 
- 
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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  prerokovalo protest prokurátora zo dňa 

5.2.2015 proti VZN č. 2/2006 o riešení krízových situácií na území mesta Kežmarok 

a tomuto protestu vyhovuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
Príloha č. 1  
 
 

 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 
 

 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 
 

 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 
 

 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá:  
 
 

Primátor mesta   
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 8.   
 

Názov materiálu: Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 3/1991 

o zriadení mestskej polície 

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 + príloha 1 (3 strany) 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

Protest prokurátora  
 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  

 primátor mesta   
                    
                                                                           



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

                       
 

Dôvodová správa    
Súčasný stav: 

 
 

                                                                                               
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len „MsZ“) dňa 
25.06.1991 prijalo  všeobecne záväzné nariadenie č.  3/1991 
o zriadení mestskej polície (ďalej len „VZN“), o čom prijalo 
uznesenie. Proti tomuto VZN bol Okresnej prokuratúre 
Kežmarok dňa 8.9.2014 doručený podnet na preskúmanie. 
Dňa 11.3.2015  bol mestu Kežmarok proti tomuto VZN 
doručený protest  prokurátora.  Podľa príslušných ustanovení 
zákona o prokuratúre má mesto povinnosť protest prokurátora 
prerokovať s tým, že buď mu vyhovie alebo nevyhovie.  
O svojom rozhodnutí je povinné prokuratúru informovať.  
Súčasný stav je nevyhovujúci,  a preto  je potrebné  prijať  
opatrenie –  protestu vyhovieť. 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Materiál  bol vypracovaný na základe  doručeného protestu 
prokurátora zo dňa 11.3.2015  proti uvedenému VZN. 
Cieľom je protest prokurátora prerokovať a vyhovieť mu.  
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 

 
Nevyvesuje sa  
 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Mestská polícia a referát právny odporúčajú Mestskému 
zastupiteľstvu    v Kežmarku protest prokurátora prerokovať 
a vyhovieť mu.   
 

-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: 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 

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  prerokovalo protest prokurátora zo dňa 

11.3.2015 proti VZN č. 3/1991 o zriadení mestskej polície a tomuto protestu 

vyhovuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
Príloha č. 1  
 

 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 
 
 

 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 

 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá:  
 
 

Primátor mesta   
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 9.   
 

Názov materiálu: Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 3/2005 

o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva 

Kežmarok o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov 

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 + príloha 1 ( 5 strán) 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

Protest prokurátora  
 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  

 primátor mesta   
                    
                                                                           



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

                       
 

Dôvodová správa    
Súčasný stav: 

 
 

                                                                                               
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len „MsZ“) dňa 
21.04.2005 prijalo  všeobecne záväzné nariadenie č.  3/2005 
o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva Kežmarok 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov (ďalej len „VZN“), o čom prijalo uznesenie č. 
34/2005. Proti tomuto VZN bol Okresnej prokuratúre 
Kežmarok dňa 2.9.2014 doručený podnet na preskúmanie. 
Dňa 5.2.2015  bol mestu Kežmarok proti tomuto VZN 
doručený protest  prokurátora.  Podľa príslušných ustanovení 
zákona o prokuratúre má mesto povinnosť protest prokurátora 
prerokovať s tým, že buď mu vyhovie alebo nevyhovie.  
O svojom rozhodnutí je povinné prokuratúru informovať. 
Súčasný stav je nevyhovujúci,  a preto  je potrebné  prijať  
opatrenie –  protestu vyhovieť. 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Materiál  bol vypracovaný na základe  doručeného protestu 
prokurátora zo dňa 5.2.2015  proti uvedenému VZN. 
Cieľom je protest prokurátora prerokovať a vyhovieť mu.  
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 

 
Nevyvesuje sa  
 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Referát právny vzhľadom na podaný protest a v nadväznosti 
na skutočnosť, že vyššie citovaný ústavný zákon 
nesplnomocnil obce a mestá na prijatie  VZN,   odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku protest prokurátora 
prerokovať a vyhovieť mu.   
 

-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: 

 
- 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 
 

 
 

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  prerokovalo protest prokurátora zo dňa 

5.2.2015 proti VZN č. 3/2005 o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva 

Kežmarok o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

a tomuto protestu vyhovuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 
 
Príloha č. 1  
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 

 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá:  
 
 

Primátor mesta  

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu:  10.  
 

Názov materiálu: Návrh VZN č. .../2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 6/2011 
o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v čase krízovej 
situácie na území mesta Kežmarok 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa 
2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu 
3. Návrh na uznesenie 
4. Návrh VZN  
 

  
Potrebné 

na schválenie: 

 
trojpätinová väčšina prítomných poslancov 

 
Počet strán materiálu: 4  

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  
 primátor  mesta   
                    
                                                                           



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

                       
 
Dôvodová správa    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len „MsZ“) dňa 
14.04.2011 prijalo  všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011  
o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej 
situácie na území mesta Kežmarok  (ďalej len „VZN“), o čom 
prijalo uznesenie č. 76/2011. Dňa 6.2.2015 bol mestu 
Kežmarok doručený protest prokurátora  proti tomuto VZN,  
v ktorom prokurátor konštatuje, že viaceré ustanovenia VZN 
sú v rozpore so zákonom a navrhuje ho zrušiť. Tento stav je 
nevyhovujúci,  a preto  je potrebné  prijať  opatrenie – 
zosúladiť ho   s platnou legislatívou. 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál  bol vypracovaný   na základe  doručeného protestu 
prokurátora zo dňa 6.2.2015  proti  VZN č. 6/2011  
o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej 
situácie na území mesta Kežmarok. 
Cieľom je dosiahnutie súladu legislatívy mesta v tejto oblasti 
s platnou legislatívou Slovenskej republiky.  
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 
 

 
 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Referát civilnej ochrany a krízového riadenia, PO a BOZP 
a referát právny v nadväznosti na doručený protest 
prokurátora odporúča predložené VZN schváliť. 

-právne  stanovisko: Predložený návrh  je  v súlade  s legislatívou (§ 25 ods. 3  zák. 
č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 
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 sa uznieslo na VZN č. .../2015, ktorým 

sa zrušuje VZN č.  6/2011  o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v čase krízovej 

situácie na území mesta Kežmarok. 

 
.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ... /2015,  
ktorým sa zrušuje VZN č.  6/2011   

o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v čase 
krízovej situácie na území mesta Kežmarok 

 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 
 
 

Čl. 1 
 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o zásobovaní pitnou vodou 
obyvateľstva v čase krízovej situácie na území mesta Kežmarok. 
 
 
 

Čl. 2 
 

1) Návrh VZN  č. .../2015 bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 
11.03.2015 a zvesený dňa ....03.2015.  
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa ................ 
uznesením  č. .../2015.  
3) VZN č. ../2015 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli. 
4) VZN  č. .../2015, ktorým sa zrušuje VZN č.  6/2011  o zásobovaní pitnou vodou 
obyvateľstva v čase krízovej situácie na území mesta Kežmarok bolo vyvesené na 
úradnej tabuli dňa ....03.2015 a zvesené dňa ....04.2015. 
 
 
         
 
 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
                primátor mesta 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá:  
 
 

Primátor mesta  

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu:   11. 
 

Názov materiálu: Návrh VZN č. .../2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2006 
o riešení krízových situácií na území mesta Kežmarok 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa 
2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu 
3. Návrh na uznesenie 
4. Návrh VZN  
 

  
Potrebné 

na schválenie: 

 
trojpätinová väčšina prítomných poslancov 

 
Počet strán materiálu: 4  

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  
 primátor  mesta   
                    
                                                                           



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

                       
 
Dôvodová správa    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len „MsZ“) dňa 
24.10.2006 prijalo  všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006  
o riešení krízových situácií na území mesta Kežmarok  (ďalej 
len „VZN“), o čom prijalo uznesenie č. 241/2006. Dňa 
5.2.2015 bol mestu Kežmarok doručený protest prokurátora  
proti tomuto VZN,  v ktorom prokurátor konštatuje, že viaceré 
ustanovenia VZN sú v rozpore so zákonom a navrhuje ho 
zrušiť. Tento stav je nevyhovujúci,  a preto  je potrebné  prijať  
opatrenie – zosúladiť ho   s platnou legislatívou. 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál  bol vypracovaný   na základe  doručeného protestu 
prokurátora zo dňa 5.2.2015  proti  VZN č. 2/2006 o riešení 
krízových situácií na území mesta Kežmarok.   
Cieľom je dosiahnutie súladu legislatívy mesta v tejto oblasti 
s platnou legislatívou Slovenskej republiky.  
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 
 

 
 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Referát civilnej ochrany a krízového riadenia, PO a BOZP 
a referát právny v nadväznosti na doručený protest 
prokurátora odporúčajú mestskému zastupiteľstvu predložené 
VZN schváliť.   
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh  je  v súlade  s legislatívou (§ 25 ods. 3  zák. 
č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 
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 sa uznieslo na VZN č. .../2015, ktorým 

sa zrušuje VZN č. 2/2006  o riešení krízových situácií na území mesta Kežmarok. 

 

 
.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ... /2015, ktorým 
sa zrušuje  VZN č. 2/2006  o riešení krízových situácií 

na území mesta Kežmarok 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 
 
 

Čl. 1 
 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. VZN č. 2/2006  o riešení krízových situácií 

na území mesta Kežmarok. 

 
 
 

Čl. 2 
 

1) Návrh VZN  č. .../2015 bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 
11.03.2015 a zvesený dňa ....03.2015.  
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa ................ 
uznesením  č. .../2015.  
3) VZN č. .../2015 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli. 
4) VZN  č. .../2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2006  o riešení krízových situácií na 
území mesta Kežmarok bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa ....03.2015 a zvesené dňa 
....04.2015. 
 
 
         
 
 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
                primátor mesta 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá:  
 
 

Primátor mesta 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu:  12.  
 

Názov materiálu: Návrh VZN č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
3/1991 o zriadení mestskej polície 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa 
2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu 
3. Návrh na uznesenie  
4. Návrh VZN 
 

  
Potrebné na schválenie:  

trojpätinová väčšina prítomných poslancov 
 

Počet strán materiálu: 4  
 

Prílohy  k ZM:  
 
 

 

Meno  funkcia a podpis 
predkladateľa: 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
 primátor mesta 
                    
                                                                           



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

                       
 
Dôvodová správa     
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len „MsZ“) dňa 
25.6.1991 prijalo  všeobecne záväzné nariadenie   o zriadení 
mestskej polície  (ďalej len „VZN“), o čom prijalo 
uznesenie, ktorým pod písmenom C) schválilo nariadenie 
mesta o zriadení mestskej polície. Dňa 11.2.2015 bol mestu 
Kežmarok doručený protest prokurátora podaný proti Čl. 2 
tohto VZN, nakoľko tento článok odkazuje v rozpore 
s legislatívou na podrobnejšiu úpravu v organizačnom 
poriadku.   Prokurátor v proteste konštatuje, že Čl. 2 VZN 
nemá oporu v zákone a navrhuje ho zrušiť. Tento stav je 
nevyhovujúci,  a preto  je potrebné  prijať  opatrenie – 
zosúladiť ho   s platnou legislatívou. 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál  bol vypracovaný   na základe  protestu prokurátora 
zo dňa 11.2.2015  proti Čl. 2 VZN č. č. 3/1991 o zriadení 
mestskej polície.  
Cieľom je dosiahnutie súladu legislatívy mesta v tejto oblasti 
s platnou legislatívou Slovenskej republiky.  
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky subjektov: 
 

 
 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Mestská polícia a referát právny, v nadväznosti na doručený 
protest prokurátora a na skutočnosť, že organizačný 
poriadok je vnútorným predpisom (individuálnym právnym 
aktom) nie normatívnym právnym aktom,  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu  predložené VZN schváliť.   
.   
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh  je  v súlade  s legislatívou (§ 25 ods. 3  
zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov). 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 
 
 

 
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 sa uznieslo na  VZN č. .../2015, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 3/1991 o zriadení mestskej polície 

 

.   

Návrh  na  uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora mesta, aby vyhlásil 

úplné znenie  VZN č. 3/1991 o zriadení mestskej polície, ako vyplýva zo zmien 

a doplnkov vykonaných VZN č. .../2015 

 

 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  .../2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1991 

o zriadení mestskej polície    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe samostatnej pôsobnosti podľa 
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa  § 6 ods. 1  a § 11 ods.4 písm. g) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  § 2 ods. 2 zákona 
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 
 

Čl. I. 
 
1) Znenie Čl. 2 sa vypúšťa. 
2) Čl. 3 sa prečísluje na Čl. 2.  
 

 
 

Čl. II. 
 
1) Návrh VZN  č. .../2015 bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 
11.03.2015 a zvesený dňa ....03.2015.  
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa ................ 
uznesením  č. .../2015.  
3) VZN č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 3/1991, nadobúda účinnosť 
pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli. 
4) VZN  č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1991, bolo vyvesené na úradnej 
tabuli dňa ....03.2015 a zvesené dňa ....04.2015. 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
      primátor mesta  

     
  



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá:  
 
 

Primátor mesta  

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu:  13.  
 

Názov materiálu: Návrh VZN č. .../2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2005 
o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva 
Kežmarok o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov  
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa 
2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu 
3. Návrh na uznesenie 
4. Návrh VZN  
 

  
Potrebné 

na schválenie: 

 
trojpätinová väčšina prítomných poslancov 

 
Počet strán materiálu: 4  

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  
 primátor  mesta   
                    
                                                                           



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

                       
 
Dôvodová správa    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len „MsZ“) dňa 
21.04.2005 prijalo  všeobecne záväzné nariadenie č.  3/2005 
o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva Kežmarok 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov (ďalej len „VZN“), o čom prijalo uznesenie č. 
34/2005. Dňa 5.2.2015  bol mestu Kežmarok proti tomuto 
VZN doručený protest  prokurátora.  Prokurátor v proteste 
skonštatoval, že takéto VZN nemá oporu v zákone a navrhuje 
ho zrušiť.  Problematiku ochrany verejného záujmu, konania 
a rozhodovania MsZ o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov, komplexne upravuje ústavný 
zákon NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Tento stav je 
nevyhovujúci,  a preto  je potrebné  prijať  opatrenie – 
zosúladiť ho   s platnou legislatívou. 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál  bol vypracovaný   na základe  doručeného protestu 
prokurátora zo dňa 5.2.2015 proti uvedenému VZN.   
Cieľom je dosiahnutie súladu legislatívy mesta v tejto oblasti 
s platnou legislatívou Slovenskej republiky.  
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 
 

 
 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Referát právny v nadväznosti na doručený protest prokurátora 
a  na skutočnosť, že vyššie citovaný ústavný zákon 
nesplnomocnil obce a mestá na prijatie  VZN,  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu predložené VZN schváliť.   
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh  je  v súlade  s legislatívou (§ 25 ods. 3  zák. 
č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 
 

 
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 sa uznieslo na VZN č. .../2015, ktorým sa 

zrušuje VZN č.  3/2005 o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva 

Kežmarok o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných  

funkcionárov. 

 
.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. ...    /2015, ktorým sa 

zrušuje  VZN č.  3/2005 o konaní a rozhodovaní 
Mestského zastupiteľstva Kežmarok o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií  verejných  funkcionárov 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 
 
 

Čl. 1 
 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č.  3/2005 o konaní a rozhodovaní Mestského 
zastupiteľstva Kežmarok o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných  
funkcionárov. 
 
 
 
 

Čl. 2 
 

1) Návrh VZN  č. .../2015 bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 
11.03.2015 a zvesený dňa ....03.2015.  
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa ................ 
uznesením  č. .../2015.  
3) VZN č. ../2015 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli. 
4) VZN  č. .../2015, ktorým sa zrušuje VZN č.  3/2005 o konaní a rozhodovaní 
Mestského zastupiteľstva Kežmarok o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  
verejných  funkcionárov bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa ....03.2015 a zvesené dňa 
....04.2015. 
 
 
         
 
 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
                primátor mesta 
 
 
  



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá:  
 
 

Primátor mesta   

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu:   14. 
 

Názov materiálu: Návrh  VZN č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa 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  
4. Návrh VZN 
 

  
Potrebné 

na schválenie: 

 
trojpätinová väčšina prítomných poslancov 

 
Počet strán materiálu: 4  

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
 primátor mesta   
                    
                                                                           



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

                       
 
Dôvodová správa    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len „MsZ“) dňa 
13.12.2012 prijalo  všeobecne záväzné nariadenie 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 (ďalej len „VZN“), o čom prijalo uznesenie č. 
248/2012. Dňa 28.1.2015  bol mestu Kežmarok proti tomuto 
VZN doručený protest  prokurátora.  Prokurátor v proteste 
skonštatoval, že niektoré ustanovenia VZN sú neaktuálne, 
pretože medzičasom došlo k novelizácii zák. č. 219/1996 Z.z. 
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných 
izieb v znení neskorších predpisov, a to zák. č. 88/2013 Z.z., 
účinným od  19.4.2013.  Tento stav je nevyhovujúci,  a preto  
je potrebné  prijať  opatrenie – zosúladiť ho   s platnou 
legislatívou. 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál  bol vypracovaný   na základe  doručeného protestu 
prokurátora zo dňa 28.1.2015 proti uvedenému VZN.   
Cieľom je dosiahnutie súladu legislatívy mesta v tejto oblasti 
s platnou legislatívou Slovenskej republiky.  
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 
 

 
 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Referát právny v nadväznosti  na doručený protest prokurátora 
a zmenu legislatívy v tejto oblasti, odporúča mestskému 
zastupiteľstvu navrhované VZN schváliť.   
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh  je  v súlade  s legislatívou (§ 25 ods. 3  zák. 
č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 
 

 
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 sa uznieslo sa VZN č. ../2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa 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 

 
.   

Návrh  na  uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora mesta, aby vyhlásil 

úplné znenie 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, ako vyplýva zo 

zmien a doplnkov vykonaných VZN č. .../2015 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 

 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  .../2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa 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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe samostatnej pôsobnosti podľa 
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa  § 6 ods. 1  a § 11 ods.4 písm. g) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 4, 
ods. 5 a ods. 6 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických 
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

Čl. I. 
 
Článok 5 sa vypúšťa 

 
 

Čl. II. 
 
1) Návrh VZN  č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 6//2012, bol vyvesený na 
úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 11.03.2015 a zvesený dňa ....03.2015.  
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa ................ 
uznesením  č. .../2015.  
3) VZN č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 6//2012, nadobúda účinnosť 
pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli. 
4) VZN  č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012, bolo vyvesené na úradnej 
tabuli dňa ...03.2015 a zvesené dňa ...04.2015. 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
      primátor mesta  

     
  



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá:  
 
 

Primátor mesta   

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu:  15.  
 

Názov materiálu: Návrh  VZN č. .../2015, ktorým sa zrušuje 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  
4. Návrh VZN 
 

  
Potrebné 

na schválenie: 

 
trojpätinová väčšina prítomných poslancov 

 
Počet strán materiálu: 4  

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  
primátor mesta   
                    
                                                                           



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

                       
 
Dôvodová správa    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len „MsZ“) dňa 
15.5.2003 prijalo  všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003 
o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou a zásady 
činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra 
(ďalej len „VZN“). MsZ  dňa 11.2.2015  prerokovalo protest 
prokurátora zo dňa 2.2.2015 proti tomuto VZN a protestu 
vyhovelo, o čom prijalo uznesenie č. 42/2015. Prokurátor 
v proteste skonštatoval, že takéto VZN nemá oporu v zákone 
a navrhuje ho zrušiť. Postavenie a činnosť hlavného 
kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, a pri kontrole 
postupuje podľa osobitných právnych predpisov. Terajší stav 
 je nevyhovujúci,  a preto  je potrebné  prijať  opatrenie – 
zosúladiť ho s platnou legislatívou. 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

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 dosiahnutie súladu legislatívy mesta v tejto oblasti 
s platnou legislatívou Slovenskej republiky.  
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 
 

 
 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Referát právny, na základe uznesenia MsZ  č. 42/2015 zo dňa 
11.2.2015, ktorým MsZ prerokovalo protest prokurátora zo 
dňa 2.2.2015 proti tomuto VZN a vyhovelo mu, odporúča 
mestskému zastupiteľstvu predložené VZN schváliť. 

-právne  stanovisko: Predložený návrh  je  v súlade  s legislatívou (§ 25 ods. 3  zák. 
č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov). 

 
 

 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
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  sa uznieslo na VZN č. .../2015, ktorým  sa 
zrušuje VZN č. 2/2003 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou a zásady 
činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra. 
 
 

 

 
.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ...    /2015, ktorým sa 
zrušuje  VZN č. 2/2003 o kontrole vykonávanej 

mestskou samosprávou a zásady činnosti hlavného 
kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra 

 
 
  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 
 
 

Čl. 1 
 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003 o kontrole vykonávanej mestskou 
samosprávou a zásady činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra. 
 
 
 
 

Čl. 2 
 

1) Návrh VZN  č. .../2015 bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 
11.03.2015 a zvesený dňa ....03.2015.  
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa ................ 
uznesením  č. .../2015.  
3) VZN č. ../2015 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli. 
4) VZN  č. .../2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2003 o kontrole vykonávanej mestskou 
samosprávou a zásady činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra bolo 
vyvesené na úradnej tabuli dňa ....03.2015 a zvesené dňa ....04.2015. 
 
 
         
 
 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
                primátor mesta 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 
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M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

                       
 
Dôvodová správa    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len „MsZ“) dňa 
19.12.1995 prijalo  všeobecne záväzné nariadenie č. 1/1996  
o podmienkach používania erbu mesta  (ďalej len „VZN“), 
o čom prijalo uznesenie č. 89/1995. MsZ  dňa 22.1.2015  
prerokovalo protest prokurátora zo dňa 13.1.2015 proti tomuto 
VZN a protestu vyhovelo, o čom prijalo uznesenie č. 7/2015. 
Prokurátor v proteste skonštatoval, že takéto VZN nemá oporu 
v zákone a navrhuje ho zrušiť. Tento stav je nevyhovujúci,  
a preto  je potrebné  prijať  opatrenie – zosúladiť ho   
s platnou legislatívou. 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál  bol vypracovaný   na základe  doručeného protestu 
prokurátora zo dňa 13.1.2015  proti  VZN  č. 1/1996 
o podmienkach používania erbu mesta.   
Cieľom je dosiahnutie súladu legislatívy mesta v tejto oblasti 
s platnou legislatívou Slovenskej republiky.  
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 
 

 
 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Referát právny, na základe uznesenia MsZ  č. 7/2015 zo dňa 
22.1.2015, ktorým MsZ prerokovalo protest prokurátora zo 
dňa 13.1.2015 proti tomuto VZN a vyhovelo mu, odporúča 
mestskému zastupiteľstvu  predložené VZN schváliť.   
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh  je  v súlade  s legislatívou (§ 25 ods. 3  zák. 
č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
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 sa uznieslo na VZN č. .../2015, ktorým  

sa zrušuje VZN č.  1/1996 o podmienkach používania erbu mesta. 

 
.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2015,  
ktorým sa zrušuje VZN č. 1/1996  

o podmienkach používania erbu mesta 
 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení: 
 
 

Čl. 1 
 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č.  1/1996 o podmienkach používania erbu 
mesta. 
 
 

Čl. 2 
 

1) Návrh VZN  č. .../2015 bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 
11.03.2015 a zvesený dňa ....03.2015.  
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa ................ 
uznesením  č. .../2015.  
3) VZN č. ../2015 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli. 
4) VZN  č. ../2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/1996 o podmienkach používania erbu 
mesta bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa ....03.2015 a zvesené dňa ....04.2015. 
 
 
        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
                primátor mesta 
 



M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
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2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu 
3.Návrh VZN 
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Potrebné 
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trojpätinová väčšina prítomných poslancov 

 
Počet strán 
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Prílohy  k ZM:  
 

Zmena ÚPN v elektronickej podobe  na web stránke 
 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

Ing. Eva Kelbelová  
vedúca oddelenia  
 

 



Dôvodová správa     
Súčasný stav: 
 

Územný plán mesta Kežmarok v znení neskorších zmien a doplnkov bol vypracovaný 
ARKONO- u Košice- Ing. arch. Viktorom Malinovským , schválený bol mestským zastupiteľstvom 
dňa 26.11.2002 č. uzn . 135/2002 . Záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 3/2002 z 27.12.2002 .Na 
základe žiadosti  Petra Nahálku, Tehelňa 17  , Kežmarok  o udelenie súhlasu na začatie procesu 
obstarávania zmeny územného plánu , bol MsZ v Kežmarku dňa 126.6.2014  pod č.j. 93/2014 vydaný 
súhlas na začatie procesu.Predmetom zmeny  ÚPN mesta  Kežmarok je zmena funkčného využitia 
pozemku p.č. KN E 4981/2 k.ú. Kežmarok  z plôch zelene na plochy rodinných domov.  Zmenu  
vypracoval Ing. arch. Jozef Figlár , autorizovaný architekt č. osv. *0386  AA* v septembri  2014 . 

Prerokovanie zmeny bolo oznámené pod  č.j. OÚPŽPSP  5614-002/2014-Ke zo dňa 
25.11.2014.  Oznámenie o prerokovaní bolo doručené dotknutým orgánom štátnej správy, správcom 
verejného dopravného a technického vybavenia územia, projektantovi zmeny, žiadateľovi 
a vlastníkom susedných nehnuteľností. V súlade s  § 22 zákona č. 50/76 Zb. v znení noviel  bol návrh  
zmeny  vystavený počas 30 dní na úradnej tabuli  mesta Kežmarok .Zverejnenie  sa oznámilo 
obvyklým spôsobom  25.11.2014   na úradnej tabuli mesta Kežmarok a internetovej stránke mesta.  
Návrh bol vyvesený dňa  27.11.2014 a zvesený   29.12.2014.  

Mesto Kežmarok  v  súlade s § 22 odst.1   stavebného zákona upovedomilo verejnosť, že je  
oprávnená podať námietky a pripomienky  k predloženému návrhu  do 30 dní odo dňa oznámenia 
prerokovania návrhu. V súlade s § 22 ods.5 stavebného zákona  upovedomilo samosprávny kraj  a 
dotknuté orgány štátnej správy, že  sú povinné oznámiť svoje stanoviská  k návrhu  zmeny  do 30 dní 
odo dňa upovedomenia.  Ak v uvedených lehotách  nebudú  Mestu Kežmarok oznámené  stanoviská  
dotknutých orgánov štátnej správy ,pripomienky  verejnosti a správcov verejného dopravného a 
technického vybavenia, bude mať Mesto Kežmarok  za to ,že k predloženému návrhu nemajú 
pripomienky. V rámci stanovenej lehoty Mesto Kežmarok neobdržalo žiadne námietky a pripomienky. 

 
V súlade s § 22 ods.4 stavebného zákona návrh  zmeny  ÚPN mesta Kežmarok  bol  dohodnutý  
s dotknutými orgánmi štátnej správy. Stanoviská dotknutých orgánov tvoria súčasť dokumentácie  
zmeny. V rámci stanovenej lehoty neboli k zmene zo strany dotknutých orgánov štátnej správy 
a správcov verejného technického vybavenia územia vznesené žiadne pripomienky a námietky. 
Požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy a správcov sietí  boli zahrnuté do čistopisu zmeny . 
Požiadavky relevantné pre územné a stavebné konanie  budú zohľadnené pri spracovaní dokumentácií 
pre územné rozhodnutie  a stavebné  povolenie. Lehota pre uplatnenie námietok a pripomienok zo 
strany dotknutých orgánov štátnej správy a správcov verejného dopravného a technického vybavenia 
územia  uplynula dňa 16.1.2015. 

 Návrh  zmeny    je v súlade so schváleným zadaním ÚPN obce Kežmarok zo dňa 6.10.1998 č.uzn. 
76/98  

 Mesto Kežmarok predložilo dňa 28.11.2014 Okresnému úradu Kežmarok, odboru 
starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie oznámenie o strategickom dokumente „Zmena Územného plánu mesta Kežmarok –
Rodinný dom Kežmarok  v lokalite Suchá hora  “. 

Zisťovacie konanie sa uskutočnilo v súlade s § 4 odst.2 zákona č. 24/2006 Z.z.  O vypracovaní 
strategického dokumentu bola verejnosť informovaná oznámením zo dňa 15.12.2014 po dobu 14 dní . 
Súčasne bola verejnosť vyrozumená. Že môže v lehote do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia zaslať 
svoje písomné stanovisko Okresnému úradu v Kežmarku ,odboru starostlivosti o ŽP. V stanovenej 
lehote neboli zo strany verejnosti doručené žiadne stanoviská. Na základe výsledku zisťovacieho 
konania a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy Okresný úrad v Kežmarku, odbor starostlivosti 



o ŽP vydal dňa 5.2.2015 pod č.j. OU-KK-OSZP-/2015/000628-12/Kr rozhodnutie , že strategický 
dokument sa ďalej nebude posudzovať podľa zákona 4. 24/2006 Z.z. 

 Obstaranie a prerokovanie  Zmeny Územného plánu mesta  Kežmarok – Rodinný 
dom Kežmarok  v lokalite Suchá hora “ bolo uskutočnené v súlade s ustanoveniami  §§ 22- 25 
stavebného zákona č.50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, dokumentácia bola spracovaná v súlade 
s vyhláškou č. 55/2001 Z.z.   

 
Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Zosúladenie zámerov vlastníka pozemku s ÚPN mesta  

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je navrhovaná. 
  
  
Pripomienky 
subjektov: 
 

Nevyvesuje sa . 
 

 

Návrhová časť 
Stanoviská k návrhu: 
Oddelenie ÚPŽPSP 

- odborný  
útvar MsÚ: 

 
 
 

- odporúča  zmenu  územného plánu schváliť 

 
-právne  stanovisko: 

 

-  návrh VZN prerokovaný  s právnym referátom 

 
- Komisia  MsZ: 

Komisia urbanistiky a 
výstavby, životného 
prostredia, dopravy a 
verejných služieb 

 
-  odporúča zmenu ÚPN schváliť 
 

 

Vlastný návrh  materiálu: 

- V návrhu na  uznesenie.  
 

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

 

............................................................................................................................................. 

 

 

Návrh  na  uznesenie: 
 

 



Návrh 

 

Uznesenie 

Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

I. prerokovalo  
v zmysle  § 11 ods.4 písm.c a g  zákona č. 369/1990 Zb. návrh  „Zmeny Územného plánu 

mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  v lokalite Suchá hora  “  

 

II.         berie na vedomie  

II.1     správu o prerokovaní návrhu „Zmeny Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný 
dom Kežmarok  v lokalite Suchá hora  “  

 

II.2      schválený návrh „Zmeny Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný dom 
Kežmarok  v lokalite Suchá hora  “ je v určenom rozsahu záväzným a smerným podkladom pre 
vypracovanie  dokumentácie pre územné rozhodnutie a  stavebné  povolenie  

  

 II.3     výsledok preskúmania návrhu„ Zmeny Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný 
dom Kežmarok  v lokalite Suchá hora  “  

Okresným úradomv Prešove, odborom výstavby a bytovej politiky, ako príslušným orgánom 
územného plánovania  

 

III. súhlasí  

III.1     s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia 
prerokovania  návrhu „Zmeny Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  
v lokalite Suchá hora  “  

 

      IV .     schvaľuje  

IV.1    návrh „Zmeny Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  
v lokalite Suchá hora  “  

 

V. sa uznáša  na   

 

  V.1     Všeobecne záväznom  nariadení  mesta Kežmarok  č.    zo dňa , ktorým  sa vyhlasuje 
záväzná časť  „Zmeny Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  v lokalite 
Suchá hora  “  

 

 



VI. ukladá  

VI.1      zverejniť záväznú časť „Zmeny Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný dom 
Kežmarok  v lokalite Suchá hora  “  

 

Vyvesením na úradnej tabuli  mesta obvyklým spôsobom po dobu 30 dní  a doručením  dotknutým 
orgánom  

 

                                                                 Zodpovedná :   

Ing. Eva Kelbelová  

 
 VI..2     vyhotoviť registračný list  a spolu s kópiou uznesenia o schválení   „Zmeny 

Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  v lokalite Suchá hora “ a  doručiť 
M DVARR SR 

                                                                                                              Zodpovedná :  

Ing. Eva Kelbelová 

 

 
VI.3    „Zmenu Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  v lokalite 

Suchá hora “ po opatrení schvaľovacou doložkou  zaslať spolu s výpisom u uznesenia  MsZ na 
spoločný stavebný úrad a Okresný úrad v Prešove , odbor výstavby a bytovej politiky  

 

 

                                                                  Zodpovedná :                                                                      

Ing. Eva Kelbelová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh  

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.   /2015 , 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Zmeny Územného plánu mesta  Kežmarok –   

doplnok  č. 23  k  VZN č. Kežmarok  č. 3/ 2002   zo dňa 26.11.2002, ktorým bola 

vyhlásená záväzná časť  ÚPN obce Kežmarok     

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 ods. 2 Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 odst.3 stavebného  zákona č. 50/76 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov  v súvislosti so schválením návrhu 
„Zmeny Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  v lokalite Suchá hora  “ 
sa uznieslo  na  tomto všeobecne záväznom nariadení  č.   /2015, ktorým  sa vyhlasuje záväzná časť 
„Zmeny Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  v lokalite Suchá hora  “  

 
čl. 1 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  vyhlasuje záväznú časť „Zmeny Územného plánu 
mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  v lokalite Suchá hora  “ ,ktorá obsahuje záväzné 
regulatívy územného rozvoja z hľadiska funkčného a priestorového usporiadania územia  v zmysle 
prílohy   VZN č. 3/2002 zo dňa 26.11.2002,ktorým bola vyhlásená záväzná časť  ÚPN mesta  
Kežmarok    . 

čl. 2 

 

Dokumentácia schváleného územného plánu mesta  Kežmarok a „Zmeny Územného plánu 
mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  v lokalite Suchá hora  “ je uložená na: 

- Mestskom úrade v Kežmarku 
- Okresnom úrade v Prešove, odbore výstavby a bytovej politiky 

 

 

čl. 3. 

 
VZN č.   / 2015 o vyhlásení záväznej časti „Zmeny Územného plánu mesta Kežmarok –

Rodinný dom Kežmarok  v lokalite Suchá hora  “ nadobúda účinnosť 30-tym  dňom od vyvesenia . 

 

 

 

PhDr.Mgr. Ján Ferenčák 

primátor mesta 

 
 

Vyvesené dňa :                                                                                           Zvesené dňa: 



Vyhodnotenie pripomienok 

k návrhu Zmeny Územného plánu  mesta Kežmarok  –  Rodinný dom Kežmarok 

v lokalite Suchá hora , ktorý vypracoval Ing. arch. Jozef Figlár  

 
Por.č. Organizácia  Pripomienky Vyhodnotenie  

1. 0kresný úrad Prešov, 
odbor výstavby a bytovej 
politiky  

Č.j. OÚ-PO-OVBPI- 
2014/43031/111429   zo 
dňa 19.12.2014 

 

Pokyny pre úpravu textovej, 

grafickej a záväznej časti  

-V celom texte uviesť ,že 

ide o zmenu ÚPN mesta , 

-v kapitole 1. Uviesť v znení 

neskorších zmien 

a doplnkov, 

- b bode 1.2 upraviť text, 

nemeniť záväznú časť ale 

len grafickú časť 

a sprievodnú správu v časti  

návrhu na budúce využitie 

PPF, 

-záväznú časť nemeniť, do 

textu doplniť údaje o platnej 

záväznej časti ÚPN 

 

 

Akceptované v plnom rozsahu, 

dokumentácia zmeny upravená podľa 

pokynov 

 

2. Prešovský samosprávny 
kraj ,odbor RR 

Č.j.  6207/DDUPZP-002 

Zo dňa 29.12.2014 

Bez pripomienok  Vzaté na vedomie  

 

3. Okresný úrad 
Prešov,odbor 
starostlivosti o ŽP  

Dńa 7.1.2015 pod č.j. 
OÚ-PO-OSZP -
2014/042992-03  

Bez pripomienok  Vzaté na vedomie  

 

4. Podtatranská vodárenská  
prevádzková spoločnosť 
a.s.Poprad 

Č.j. 14414/14-V6 
,15617/2014  zo dňa 
23.10,2014  

V prípade napojenia 
navrhovaného objektu  je 
nutné plánovať 
rekonštrukciu vodovodnej 
siete od armatúrnej  šachty 
na ulici Tatranská . 
Navrhovaný dom sa 
nachádza nad hranicou 
existujúceho tlakového 
pásma vodovodu. Do 
existujúcej kanalizácie DN 
300 je možné odvádzať len 
splaškové vody, zrážkové 
vody je nutné odvádzať 

Vzaté na vedomie, 

budú akceptované pri spracovaní 
dokumentácie pre  územné a stavebné 
konanie 



iným spôsobom. 

5. Regionálny  úrad 
verejného zdravotníctva 
Poprad dňa 18.12.2014 
č.j.KK 2968 /2/2014   

 Bez pripomienok  Vzaté na vedomie  

 

6. Obvodný úrad Kežmarok, 
odbor krízového riadenia  

Kežmarok 

Nevyjadril sa v zákonnej 
lehote  

V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. 

v znení neskorších predpisov  

predpokladá sa, že nemá námietky 

 

7. OÚŽP Kežmarok,  

Kežmarok – posúdenie 
vplyvov na ŽP  č.j. OU-
KK-OSZP-/2015/000628-
12/Kr zo dňa 5.2.2015 

 

OU-KK-
OSZP/2014/012337-2/Za 
zo dňa 10.12.2014- 
ochrana ovdušia 

 

OU-KK-
OSZP/2014/012585-2/Gm 
zo dňa 10.12.2014- 
odpady  

 

 

Rozhodnutie o tom, že 
strategický dokument sa 
nebude posudzovať  podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na 
ŽP 

 

Bez pripomienok  

 

 

 

 

Bez pripomienok 

Vzaté na vedomie  

 

8. Obvodný pozemkový 
úrad v Kežmarku  

Kežmarok 

 

Nevyjadril sa v zákonnej 
lehote  

V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. 

v znení neskorších predpisov  

predpokladá sa, že nemá námietky 

 

9 . OR HaZZ  

Kežmarok  

 

Nevyjadril sa v zákonnej 
lehote  

V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. 

v znení neskorších predpisov  

predpokladá sa, že nemá námietky 

 

10. VSD a.s.  

Košice  dňa 19.12.2014 
pod č.j. 484 
Hr/5283310/2014 

V uvažovanej lokalite sa 
nachádza VN vedenie, 
podmienky pre 
umiestňovanie stavby 
v ochrannom pásme , 
prípadne podmienky pre 
preložku VN  

Akceptované , doplnené v dokumentácii 

zmeny  

 

Relevantné pre projektovú prípravu 

stavby - 

Budú akceptované pri spracovaní 

dokumentácie  pre územné rozhodnutie 

a stavebné povolenie  

11. Slovak Telecom a.s. ,  Nevyjadril sa v zákonnej 
lehote  

V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. 

v znení neskorších predpisov  



Košice   predpokladá sa, že nemá námietky 

 

12. KPÚ Prešov 

 dňa  9.12.2014 pod č.j.  
KPUPO- 2014/ 20599-
2/80532/Bj zo dňa 
9.12.2014 

Bez pripomienok  

S  podmienkami pre postup 
pri zistení archeologického  
nálezu  

Vzaté na vedomie  

Podmienky zahrnuté v sprievodnej 
správe .Akceptované pri realizácii prác 

13. SPP OZ Poprad, dňa  
10.12.2014 pod č.j.  
2014/12/077 

Požiadavky ohľadne 
dodržiavania ochranných 
pásiem a zákonné 
podmienky postupu pri 
rozširovaní siete 

Vzaté na vedomie,  

Požiadavky sú relevantné  pre 
spracovanie dokumentácie pre územné 
a stavebné konanie ,budú akceptované 
pri spracovaní PD  

14. Úrad pre správu 
nehnuteľného majetku a 
výstavbu MO SR, Správa 
nehnuteľného majetku. a  

      výstavby Košice 

SaMaV – 2 – 540/2011- 
OIRŠÚ   

Nevyjadril sa v zákonnej 
lehote  

V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. 

v znení neskorších predpisov  

predpokladá sa, že nemá námietky 

 

15.  PDP Kežmarok  Nevyjadril sa v zákonnej 

lehote  

V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. 

v znení neskorších predpisov  

predpokladá sa, že nemá námietky 

16.  Okresný úrad Kežmarok, 
odbor  dopravy a cestného 
hospodárstva  

Nevyjadril sa v zákonnej 

lehote  

V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. 

v znení neskorších predpisov  

predpokladá sa, že nemá námietky 

17. Pavol Nahálka, Tehelňa 
17, Kežmarok 

Nevyjadril sa v zákonnej 

lehote  

V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. 

v znení neskorších predpisov  

predpokladá sa, že nemá námietky 

18. Nahálka Ján, Poľná 73, 
Kežmarok 

 

Nevyjadril sa v zákonnej 

lehote  

V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. 

v znení neskorších predpisov  

predpokladá sa, že nemá námietky 

19. Debre Richard, Suchá 
hora 40, Kežmarok 

    

 

Nevyjadril sa v zákonnej 

lehote  

V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. 

v znení neskorších predpisov  

predpokladá sa, že nemá námietky 

 

 

Vyhodnotila  23.2.2015                                                                                       Ing. Eva Kelbelová  
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Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 18.   
 

Názov materiálu: Návrh VZN č. .../2015  o poskytovaní sociálnej služby 
a výške úhrady za sociálnu službu v Zariadení pre 
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
 
Úhrada za odborné činnosti je určená jednotne.  
  
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Je potrebné  určiť úhradu za odborné činnosti podľa stupňov 
odkázanosti.  
Cieľom  VZN je zosúladiť platné právne predpisy. 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  
 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Vyvesuje sa. 

   
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Oddelenie sociálnych vecí odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu  v Kežmarku   predložený materiál schváliť.  
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh  je  v súlade  s legislatívou a právnymi 
normami  mesta.  

 
- Komisia  MsZ: 

 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej zo dňa 05.03.2015 – 
komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu predložené VZN 
schváliť. 
Stanovisko komisie financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva zo dňa 09.03.2015 - komisia odporúča 
mestskému zastupiteľstvu predložené VZN schváliť. 
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Vlastný návrh  materiálu: v návrhu na uznesenie 

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

 
a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   sa    u z n i e s l o    na VZN č. .../2015, 

o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v Zariadení pre 
seniorov v Kežmarku. 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku  68 Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods.1 a ods.3 písm. p),  § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 72 ods.2 zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (ďalej len zákon o sociálnych službách) sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení (ďalej len VZN): 

 
 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie 
 

Toto VZN upravuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len 
zákon o sociálnych službách) poskytovanie  sociálnej služby a výšku úhrady za poskytovanú 
sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Kežmarku (ďalej len „zariadenie“). 
  
 

 
Článok 2 

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov 
 

(1)V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba 
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách 
alebo 

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

(2) Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení je  rozhodnutie o odkázanosti  na  
sociálnu službu alebo rozhodnutie o poskytovaní sociálnej služby z iných vážnych dôvodov, vydané 
obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu. 
(3) V zariadení sa v zmysle § 16, § 17, § 18 a § 35 ods. 2 zákona o sociálnych službách poskytujú 
a) odborné činnosti 
-pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
- sociálne poradenstvo 
-  sociálna rehabilitácia 
b)  obslužné činnosti 
-ubytovanie 
- stravovanie 
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
c) ďalšie činnosti 
- utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí 
- osobné vybavenie 
- záujmová činnosť. 
V zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie 
ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22. 
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(4) Podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadení, výšku a spôsob úhrady za sociálne 
služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa § 74 zákona 
o sociálnych službách. 
 

 
Článok 3 

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu 
 
(1)Prijímateľ sociálnej služby v zariadení je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume 
určenej poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto VZN. 
(2) Suma úhrady  za sociálnu službu musí obsahovať sumu úhrady za odborné činnosti, obslužné 
činnosti a ďalšie činnosti a nesmie byť vyššia ako sú ekonomicky oprávnené náklady. 
(3) Prijímateľ sociálnej služby v zariadení je povinný platiť úhradu za tieto činnosti: 

a) odborné  
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
b) obslužné  
- ubytovanie, stravovanie 
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. 
 

(4) Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa 
prílohy č.3 zákona o sociálnych službách sa stanovuje na základe stupňa odkázanosti uvedeného 
v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a je určená nasledovne: 

 
II.-III.stupeň odkázanosti (2 – 6 hodín)   suma úhrady 2,70 Eur/deň 
IV. stupeň odkázanosti (6 – 8 hodín)  suma úhrady 2,90 Eur/deň 
V.  stupeň odkázanosti (8 – 12 hodín)  suma úhrady 3,10 Eur/deň 
VI. stupeň odkázanosti (nad 12 hodín)  suma úhrady 3,30 Eur/deň 
 

(5) V prípade poskytovania sociálnej služby v zariadení fyzickej osobe, ktorá sa ocitla v krízovej 
situácii a je jej život alebo zdravie vážne ohrozené a nemá vydané právoplatné rozhodnutie 
o odkázanosti na sociálnu službu, vzniká tejto osobe povinnosť platiť úhradu za pomoc pri 
odkázanosti na pomoc inej osobe do dňa predloženia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na 
sociálnu službu vo výške 3,30 Eur/deň. 
 
(6) Výška úhrady za ubytovanie 

a) Výška úhrady za ubytovanie v zariadení na deň a osobu sa určí ako súčin dennej sadzby 
úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy a jej príslušenstva, ktoré prijímateľ sociálnej 
služby užíva. 

b) Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva  
v zariadení je 0,11 Eur. 

V tejto sadzbe sú zahrnuté aj výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, 
príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov prevádzkového zariadenia obytnej 
miestnosti daného zariadenia a vecné plnenie spojené s bývaním. 
c) Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva, sa určí tak, že veľkosť 

podlahovej plochy sa vydelí počtom osôb, ktoré túto podlahovú plochu obytnej miestnosti 
užívajú.  
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d) Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva, sa určí 

tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom osôb, 
ktoré túto plochu príslušenstva  obytnej miestnosti užívajú. 

e) Úhrada za bývanie určená podľa písm. b) sa zvyšuje na deň na osobu o  
    1)   0,18 Eur, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba 
    2)   0,28 Eur, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby. 

 
Ak fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení 

potrebuje z iných vážnych dôvodov a nie je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa 
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, platí úhradu za ubytovanie o 30 % vyššiu. 

 
(7) Výška úhrady za stravovanie    

• celodenné stravovanie sa určuje na sumu 2,98 Eur/deň/osoba  
• diabetická diéta je vo výške  3,72 Eur/ deň/osoba. 

 
 

(8) Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva  v zariadení pre 
seniorov sa určuje na sumu 1,75 Eur/ deň. 

 
 

 

Článok 4 
Spoločné ustanovenia o úhradách 

 
(1) Prijímateľ sociálnej služby v zariadení neplatí úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti 
v čase jeho neprítomnosti, okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas 
obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak. 
(2)Mesačná úhrada za ubytovanie, stravovanie, odborné a obslužné činnosti sa určuje ako 30-

násobok sumy stanovenej za dennú úhradu týchto služieb. 
(3) Zmeny výšky stravnej jednotky pri zmene cenovej úrovne potravín,  výšky úhrady za 
ubytovanie a za odborné činnosti budú pri zvyšovaní ekonomicky oprávnených nákladov schválené 
mestským zastupiteľstvom formou VZN. 

 
 

Článok 5 
Zrušovacie ustanovenie 

 

 
Týmto VZN sa zrušuje VZN č. 2/2009, v znení VZN  č. 7/2010 a Dodatku č.1 o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Zariadení pre seniorov v Kežmarku.  
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Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Návrh VZN č. ../2015 bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 11.03.2015 
a zvesený dňa ...03.2015. 
 
(2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. /2015  o poskytovaní sociálnej 
služby a výške úhrady za sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Kežmarku vrátane Prílohy č.1 
a č.2 dňa 26.03.2015 uznesením č.   /2015. 
 
(3) VZN č. ../2015 bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa ...03.2015 a zvesené dňa ...04.2015. 
 

 
                                                     

 Článok 7 
Účinnosť 

                                          
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.mája 2015. 

 
 
 
 
 
                                                                                           PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                                     
                                                                                                    primátor mesta                                                                       
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Príloha č.1 k VZN č. .../2015  o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu 
v Zariadení pre seniorov v Kežmarku 
 

Ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len EON) za rok 2014 v Zariadení pre seniorov 
v Kežmarku 

 
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných 
osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu                                                 316 519,13 Eur  
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na 
starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)                                                                                              
118 017,43 Eur 
c) tuzemské cestovné náhrady                                                                                      95,50 Eur 
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie                                                       112 592,49 Eur 
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov   176 677,37 Eur 
f) dopravné                                                                                                                 786,38 Eur 
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich 
častí a riešenia havarijných stavov                                                                  48 297,59 Eur 
h) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a 
špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého 
nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci 
toho istého druhu alebo porovnateľné veci - 0 
i) výdavky na služby                                                                                              21 856,74 Eur 
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, 
odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného 
predpisu                                                                                                 2 171,06 Eur 
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom 
poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka;odpis hmotného majetku, 
ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania 
sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého 
nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci 
toho istého druhu alebo porovnateľné veci                          28 330,28 Eur 
Spolu:                                                                                                                  825 343,97 Eur 
 
EON 825 343,97 : 103 : 12 = 667,75 = 668,- Eur 
668 – 320 = 348,- Eur   

Vysvetlivky: 
825 343,97 Eur    celkové EON za rok 2014                                                             
103                       priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za rok 2014          
12                         mesiacov v roku                                                                               
668,- Eur              priemerné EON na jedného prijímateľa sociálnej služby               
320,- Eur              výška finančného príspevku na 1mesiac/1 prijímateľa                 
348,- Eur              priemerná úhrada pre 1 prijímateľa za sociálnu službu                                               
 

                                                                                                   PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                                     
                                                                                                                     primátor mesta                                                                       



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

 
Príloha č.2 k VZN č. .../2015 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu 
v Zariadení pre seniorov v Kežmarku 

Výška úhrady za služby 
 
Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby 

na pomoc inej fyzickej osoby 
Cena v Eur/deň Cena v 

Eur/mesiac 
Stupeň II, III 2,70 81 
Stupeň IV 2,90 87 
Stupeň V 3,10 93 
Stupeň VI 3,30 99 
   
 
Úhrada za stravovanie   

Úhrada za stravovanie Cena v Eur/ deň Cena v Eur/ mesiac 
Racionálna strava 2,98 89,40 
Diabetická strava  3,72 111,60 
 
Rozpis cien stravnej jednotky  
 Racionálna strava cena v Eur Diabetická strava cena v Eur 
Raňajky 0,36 

 
0,41 

Desiata 0,27 0,30 
Obed 1,19 1,49 
Olovrant 0,27 0,30 
Večera 0,89 1,00 
Druhá večera - 0,22 
 
 
Úhrada za ubytovanie  

Úhrada za ubytovanie Cena v Eur/deň Cena v Eur/mesiac 
Dvojlôžková izba obsadená jedným 
klientom na vlastnú žiadosť 

4,20 126 

Dvojlôžková izba obsadená dvomi 
klientmi 

2,83 85 

 
 
Úhrada za upratovanie, pranie žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 
Úhrada  Cena v Eur/deň Cena v Eur/mesiac 
Úhrada za pratovanie, 
pranie, žehlenie, údržbu 
bielizne  

1,75 52,5 

Priemerná výška úhrady za sociálnu službu je stanovená sumou 348,-€/klient/mesiac 
 
 
                                                                                                   PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  
                                                                                                            primátor mesta                                    
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
 
 
Predkladá   :  
 
 

Oddelenie sociálnych vecí  
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu:   19. 
 

Názov materiálu: Návrh VZN č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
5/2013  o poskytnutí ubytovania občanom bez prístrešia v 
nocľahárni 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 
3. Návrh na uznesenie. 
4. Pôvodné znenie VZN 
 

  
Potrebné k schváleniu: - trojpätinová väčšina prítomných   poslancov 

 
Počet strán materiálu: 4 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

- pôvodné VZN 
 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Mgr. Monika Ružbaská  
 vedúca oddelenie sociálnych vecí 
              
 
 
 
                                                                                 
                    



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

                                 
 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
 
Podľa zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
s účinnosťou do 31.12.2013.  
  
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Cieľom predkladaného VZN je zosúladenie platnej legislatívy 
s právnou úpravou na území mesta Kežmarok a doplnenie 
poskytovania sociálnej služby pre občanov bez prístrešia. 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Vyvesuje sa. 
   
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Oddelenie sociálnych vecí odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu  v Kežmarku   predložené VZN  schváliť. 
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh  je  v súlade  s legislatívou a právnymi 
normami  mesta  

 
- Komisia  MsZ: 

 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej zo dňa 05.03.2015 – 
komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu predložené VZN 
schváliť. 
Stanovisko komisie financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva zo dňa 09.03.2015 - komisia odporúča 
mestskému zastupiteľstvu predložené VZN schváliť. 
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Vlastný návrh  materiálu: v návrhu na uznesenie 
 
  
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto  podal a či prešiel/ 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
Návrh  na  uznesenie: 

 
a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   sa    u z n i e s l o    na VZN č. .../2015, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 5/2013  o poskytnutí ubytovania občanom bez prístrešia 
v nocľahárni.  

 
b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora, aby vyhlásil úplne 

znenie VZN č. 5/2013, ako to vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných týmto VZN. 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku  68 Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. p),  § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(ďalej len zákon o sociálnych službách)sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej 
len VZN): 

 
 
V článku 2, bod.2 písm. a) sa za ods. 2 dopĺňa ods. 3, ktorý znie: 

 
„ nevyhnutné ošatenie a obuv.“ 
  
V článku 4,  sa za ods. 3) dopĺňa ods. 4), ktorý znie: 
 
 
 „ V Nocľahárni sa poskytuje aj pranie a žehlenie šatstva pre prijímateľa sociálnej služby v 
nocľahárni, a to za úhradu vo výške: 0,50 Eur / 1 kg bielizne.“ 
 
 
V článku 5,  sa za ods. 2) dopĺňajú ods. 3),4) a 5), ktoré znejú: 

 
 

3) Návrh VZN č. ../2015 bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie na dňa 11.03.2015 
a zvesený dňa ...03.2015. 
 
4) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 5/2013 o poskytnutí ubytovania občanom bez prístrešia v nocľahárni dňa 26.03.2015 
uznesením č. .../2015.   
 
5) VZN č. ../2015 bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa ...03.2015 a zvesené dňa ...04.2015. 
 
V článku 6 sa doterajšie znenie vypúšťa a nahrádza sa novým znením: 

 
„Toto VZN  nadobúda  účinnosť dňom 1.mája 2015.“ 
 

 
 
 
 
 
                                                                                        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                                      
                                                                                                  primátor mesta                                                                        
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá   :  
 
 

Oddelenie  majetkovoprávne a správy majetku 
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 20. 

Názov materiálu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok 
č.     /2015 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach na území 
mesta Kežmarok 
 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 
3. Návrh na uznesenie. 
 

  
Potrebné k schváleniu: min. 3/5 prítomných poslancov 

 
Počet strán materiálu: 7 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

- žiadne 
 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

Ing. Agáta Perignáthová 
vedúca oddelenia 
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
V súčasnosti má mesto Kežmarok  platné Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/1998 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach.  
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Na základe zákonov č. 101/2014 Z. z. a 199/2014 Z. z., 
ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, došlo 
k rozsiahlej novelizácii citovaného zákona č.178/1998 Z. z. 
Cieľom predloženého návrhu VZN je komplexne upraviť 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach 
v meste Kežmarok, určiť trhové miesta na území mesta 
Kežmarok 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Vyvesuje sa 
   
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu  v Kežmarku materiál schváliť. 
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s legislatívou a právnymi 
normami mesta 

 
- Komisia  MsZ: 

 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH 
zo dňa 9.3.2015: 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu predložené VZN 
schváliť.  
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Vlastný návrh  materiálu: 
 
V súčasnosti má mesto Kežmarok  platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/1998 o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Na 
základe zákonov č. 101/2014 Z. z. a 199/2014 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 
178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo 
k rozsiahlej novelizácii vyššie citovaného zákona č.178/1998 Z. z.. Zákon ukladá  
predávajúcemu pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta  
povinnosť predložiť doklad z knihy elektronickej registračnej pokladnice, resp. čestné 
vyhlásenie, v prípade, že nemá povinnosť ju používať. Podstatná zmena spočíva aj 
v zmene predkladania a následnej archivácie dokladov k vydaniu uvedeného povolenia.  
Novela prináša novú povinnosť aj obciam. Obec je povinná o vydaní povolenia na 
zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 
mieste telefonicky alebo elektronicky bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo 
Slovenskej republiky. Na základe toho bolo vypracované nové Všeobecne záväzné 
nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach na území mesta Kežmarok. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č.     /2015 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta 
Kežmarok bol predložený na vyjadrenie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva 
Poprad  a Regionálnej  veterinárnej a potravinovej správe  Poprad, ktoré k návrhu VZN 
nemajú výhrady. 
 
 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  
 
............................................................................................................................................. 
 
 
Návrh  na  uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN mesta  Kežmarok č.      
/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových 
miestach na území mesta Kežmarok. 
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N á v r h 
 

Všeobecne   záväzné nariadenie 
mesta Kežmarok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na 

trhových miestach na území mesta Kežmarok 
 

Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 8 zákona č.178/1998 Z.z. o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach predaja“) a o zmene a doplnení 
zákona  č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:   
 
 

čl.1 
Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej tiež len „VZN“) upravuje predaj výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok (ďalej tiež len 
„mesto“).  

 
 

čl. 2 
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach  

 
(1) Na trhových miestach je povolené predávať : 
 
a) potravinárske výrobky - v spotrebiteľskom balení 
b) poľnohospodárske výrobky – kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, 
ovocie, zelenina 
c) včelí med, huby, lesné plody, liečivé rastliny a produkty z nich 
d) ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové, ozdobné predmety 
e) spotrebné výrobky – textil, odev, obuv, domáce potreby, elektrotechnické a 
elektronické 
výrobky, drobný tovar, papier, drogériový tovar, športové potreby, hračky, galantéria, 
nábytok, knihy a pod.  
 
 
(2) Na trhových miestach je povolené poskytovať tieto služby: 
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie 
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov 
c) oprava dáždnikov 
d) oprava a čistenie obuvi 
e) kľúčové služby 
f) oprava obuvi, tašiek, koženej galantérie 
g) čistenie peria 
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čl.  3 

Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov 
     
(1)  Druhy príležitostných trhov:  
a) jarné predajné trhy, 
b) letné predajné trhy,  
c) jesenné predajné trhy,  
d) vianočné trhy, 
e) festival Európske ľudové remeslo. 
 
(2) Obdobie konania príležitostných trhov: 
a) jarné predajné trhy : apríl  
b) letné predajné trhy  jún   
c) jesenné predajné trhy:  september 
d) vianočné trhy: december 
e) festival Európske ľudové remeslo: júl 
(3). Rozsah príležitostných trhov: 
a) Príležitostné trhy uvedené v ods. (1)  písm. a) až d) sú určené na predaj 
potravinárskych výrobkov a spotrebných výrobkov, poskytovanie pohostinských a 
reštauračných služieb, rýchleho občerstvenia a stravovania  a poskytovanie ďalších 
služieb povolených mestom. 
b) Festival Európske ľudové remeslo je určený na propagáciu ľudových remesiel 
spojenú s predajom umeleckých predmetov a remeselných výrobkov a poskytovanie 
ďalších služieb povolených mestom. 

 
čl. 4 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 
 
a)  trhovisko na ul. Baštová: 
Trhové dni: pondelok až sobota 
Predajný a prevádzkový čas: pondelok – sobota: od 7.00 do  15.00 hod. 
 
b) príležitostné trhy:  
Trhové dni :   
jarné predajné trhy:  3 dni v mesiaci apríl  
letné predajné trhy: 3 dni v mesiaci jún 
jesenné predajné trhy: 3 dni v mesiaci september 
vianočné trhy: 3 dni v mesiaci december 
 
Predajný čas: od 9.00 hod. do 19.00. hod. 
Prevádzkový čas:  od 7.00 hod. do 20.00 hod.  
 
c) príležitostné trhy - festival Európske ľudové remeslo  
Trhové dni: 3 dni (piatok, sobota a nedeľa) v mesiaci júl.  
Predajný čas:  
Pre predaj občerstvenia  : od 9.00 hod. do  3.00. hod. 
Pre predaj spotrebného tovaru a remeselných výrobkov: 
piatok:   od 11.00 hod. do 19.00 hod. 
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sobota: od 9.00 hod. do 19.00 hod. 

nedeľa. od 9.00 do 15.00 hod. 

Prevádzkový čas:  

Začiatok:  2 hodiny pred začatím predajného času  

Koniec: 1hodinu po skončení predajného času.  

 
čl.5 

Podmienky predaja a poskytovania služieb 
 

Predajný a prevádzkový poriadok na jednotlivých trhových miestach na území mesta 

Kežmarok určia všeobecne záväzné nariadenia - trhové poriadky. 

 

čl 6 
Trhové miesta 

 

Na území mesta Kežmarok sú zriadené tieto trhové miesta:  

a)  trhovisko na ul. Baštová   

b) príležitostné trhy:  

jarné predajné trhy, 

letné predajné trhy,  

jesenné predajné trhy,  

vianočné trhy,  

na Hlavnom námestí a Hradnom námestí v Kežmarku 

c) príležitostné trhy - festival Európske ľudové remeslo na Hlavnom námestí,  Hradnom 

námestí, nádvorie Hradu v Kežmarku 
 

čl. 7 

Orgány dozoru 
Dozor na dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na 

trhových miestach  vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú: 

a) Slovenská obchodná inšpekcia  

b) Regionálna veterinárna a potravinová správa 

c) Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

d) mesto 

 

čl. 8 
Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.1/1998 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. 

 
čl. 9 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok  č.     /2015 o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území 

mesta Kežmarok  bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Kežmarok 

na pripomienkovanie dňa           2015  a zvesený dňa            2015 
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(2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.  /2015 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok  bolo 

schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Kežmarku dňa      uznesením č.       

/2015. 

(3) Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN  č. /2015  o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Kežmarok dňa       

2015 uznesením č.    /2015. 

 
 

čl. 10 
Účinnosť 

 
VZN č.   /2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území mesta Kežmarok  nadobúda účinnosť pätnástym dňom od 

jeho vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

 

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
             primátor mesta 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá   :  
 
 

Oddelenie  majetkovoprávne a správy majetku 
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 21. 

Názov materiálu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok 
č.     /2015 Trhový poriadok -  trhovisko na ul. Baštová 
 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 
3. Návrh na uznesenie. 
 

  
Potrebné k schváleniu: min.  3/5 prítomných poslancov 

 
Počet strán materiálu: 6 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

- žiadne 
 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

Ing. Agáta Perignáthová 
vedúca oddelenia 
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
V súčasnosti má mesto Kežmarok  platné Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/1998 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach.  
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Na základe zákonov č. 101/2014 Z. z. a 199/2014 Z. z., 
ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo 
k rozsiahlej novelizácii vyššie citovaného zákona č.178/1998 
Z. z. 
Cieľom predloženého návrhu VZN je vydanie a schválenie 
trhového poriadku pre mestské  trhovisko na ul. Baštová 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Vyvesuje sa 
   
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu  v Kežmarku materiál schváliť. 
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s legislatívou a právnymi 
normami mesta 

 
- Komisia  MsZ: 

 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH 
zo dňa 9.3.2015: 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu predložené VZN 
schváliť.  
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Vlastný návrh  materiálu: 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č.     /2015 Trhový poriadok – 
trhovisko na ul. Baštová bol predložený na vyjadrenie Regionálnemu úradu verejného 
zdravotníctva Poprad a Regionálnej  veterinárnej a potravinovej správe  Poprad, ktoré k 
návrhu VZN nemajú výhrady. 
 
 
 
Návrh  na  uznesenie : 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN mesta Kežmarok č.      

/2015  Trhový poriadok – trhovisko na ul. Baštová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 

N Á V R H 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.     2015  
Trhový poriadok - Trhovisko na ul. Baštová 

 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku podľa  § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb, o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č.178/1998 Z. z. o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach predaja“ a o zmene a doplnení 
zákona  č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej tiež VZN“): 
 

Trhový poriadok – Trhovisko na ul. Baštová 
 

Článok 1 
Určenie priestranstva trhoviska, trhové dni, predajný a prevádzkový čas   

1. Priestranstvom na predaj je oplotená spevnená plocha na ulici Baštová 
2. Trhové dni sú pondelok až sobota od 07:00 hod. do 15:00 hod. 
3. Predajný a prevádzkový čas: pondelok až sobota: od 7.00 hod. do  15.00 hod 

 
Článok 2 

Označenie trhoviska údajmi o druhoch predávaných výrobkov 
  
Na trhovisku sa  môžu predávať tieto výrobky: 
a) ovocie a zelenina, 
b) kvetiny, sadenice a semená, ovocné stromčeky 
c) vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance, 
d) slepačie vajcia po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly 
potravín, 
e) včelie produkty, pričom predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta 
pôvodu. 
f)rastlinné produkty vlastnej pestovateľskej činnosti 

 
Článok 3 

Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov  vykonávať 
1. Predaj je možné realizovať len na predajných stoloch na to určených. Tovar nie je 
možné 
    ukladať mimo spevnenú plochu. 
2. Predaj z automobilov a prívesných vozíkov je zakázaný.  
3. Povolenie na predaj výrobkov na trhovom mieste - Trhovisko na ul. Baštová vydáva 
mesto.  

 
Článok 4 

Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení 
1. Prenosné predajné zariadenie – predajný stôl určí predávajúcemu správca trhoviska. 
2. Podmienky prenajímania a užívania predajného zariadenia sa určujú pri vydaní 
povolenia na predaj výrobkov. 
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Článok 5 
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie 

Nájomné za predajné zariadenie je:         4,- eurá/deň 
       24,- eur/týždeň 
                100,- eur/mesiac. 

 
Článok 6 

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja a po skončení prevádzky 
 

1. Predávajúci je povinný v priestoroch trhoviska udržiavať poriadok, dodržiavať 
základy čistoty hygieny primerané k druhu prevádzky. 
2. Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do smetných nádob 
pripravených zriaďovateľom trhoviska. 
3. Organický odpad ako je spotrebný tuk, olej a pod. je predávajúci povinný umiestniť 
do určenej zbernej nádoby, odviezť a zlikvidovať mimo trhového miesta v miestach na 
to určených. 
4. Predávajúci na trhovom mieste je povinný po skončení predaja zanechať predajné 
miesto čisté a upratané. 
 

Článok 7  
Správa trhu 

1. Správu trhoviska na ul. Baštová vykonáva mesto Kežmarok, adresa: Mestský úrad, 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok. 

 
Článok 8 

Orgány dozoru 
Dozor na dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na 
trhových miestach  vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú: 
a) Slovenská obchodná inšpekcia  
b) Regionálna veterinárna a potravinová správa 
c) Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
d) mesto 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

1. Na vzťahy a podmienky neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa 
vzťahuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.    /2015 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta 
Kežmarok 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok  č.   /2015 - Trhový 
poriadok - Trhovisko na ul. Baštová  bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej 
stránke mesta Kežmarok  na  pripomienkovanie dňa         2015 a zvesený dňa       2015. 
3. Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN  č. /2015 - Trhový poriadok – Trhovisko 
na ul. Baštová  dňa       2015 uznesením č.    /2015. 
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.    /2015 - Trhový poriadok - 
Trhovisko na ul. Baštová  bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta 
Kežmarok  dňa   2015  a zvesené dňa     2015. 
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Článok 10 
Účinnosť 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.    /2015 - Trhový poriadok – 
Trhovisko na ul. Baštová nadobúda účinnosť  pätnástym dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli. 
 
 
 
 
 
       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
             primátor mesta 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá   :  
 
 

Oddelenie  majetkovoprávne a správy majetku 
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 22. 

Názov materiálu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok 
č.     /2015 Trhový poriadok -  príležitostné trhy 
 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 
3. Návrh na uznesenie. 
 

  
Potrebné k schváleniu: min.  3/5 prítomných poslancov 

 
Počet strán materiálu: 7 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

- žiadne 
 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

Ing. Agáta Perignáthová 
vedúca oddelenia 
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
V súčasnosti má mesto Kežmarok  platné Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/1998 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach.  
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Na základe zákonov č. 101/2014 Z. z. a 199/2014 Z. z., 
ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo 
k rozsiahlej novelizácii vyššie citovaného zákona č.178/1998 
Z. z. 
Cieľom predloženého návrhu VZN je schválenie a vydanie 
trhového poriadku pre príležitostné trhy 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Vyvesuje sa 
   
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu  v Kežmarku materiál schváliť. 
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s legislatívou a právnymi 
normami mesta 

 
- Komisia  MsZ: 

 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH 
zo dňa 9.3.2015: 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu predložené VZN 
schváliť.  
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Vlastný návrh  materiálu: 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č.     /2015 Trhový poriadok – 
príležitostné trhy bol predložený na vyjadrenie Regionálnemu úradu verejného 
zdravotníctva Poprad, a Regionálnej  veterinárnej a potravinovej správe  Poprad, ktoré k 
návrhu nemajú výhrady. 
 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  
 
............................................................................................................................................. 
 
 
Návrh  na  uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN mesta  Kežmarok č.      /2015 
Trhový poriadok – príležitostné trhy. 
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N Á V R H 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.    /2015  
Trhový poriadok - príležitostné trhy 

 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 5 ods.1 zákona č.178/1998 Z.z. o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach predaja“ a o zmene a doplnení 
zákona  č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej tiež „VZN“): 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.        /2015     Trhový poriadok - 

príležitostné trhy. 
 

Článok 1 
Určenie priestranstva príležitostného trhu, trhové dni, predajný a prevádzkový čas   
1.  Priestranstvom na konanie príležitostných trhov sú miestne komunikácie a verejné 
 priestranstvá ulíc Hlavné námestie, Hradné námestie 
2.   Trhové dni :   

a) jarné predajné trhy:  3 dni v mesiaci apríl,  
b) letné predajné trhy: 3 dni v mesiaci jún, 
c) jesenné predajné trhy: 3 dni v mesiaci september, 
d) vianočné trhy: 3 dni v mesiaci december, 

3.   Predajný čas:  od 09.00 hod. do 19.00 hod..  
4.   Prevádzkový čas: od 7.00 hod. do 20.00 hod.  
 

Článok 2 
Označenie trhoviska údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných 

služieb 
 
1) Na trhových miestach sa  môžu predávať tieto výrobky: 
a) potravinový tovar: 
1. ovocie a zelenina 
2. kvasená kapusta a iná kvasená zelenina 
3. sušené ovocie, orechy, mak, mandle, pukance, jadierka spracované a balené 
oprávnenými výrobcami 
4. huby čerstvé jedlé a balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkarni.    
Predajca čerstvých húb musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti   
5. slepačie vajcia po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly 
potravín 
6. chlieb, pečivo a iné pekárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného 
orgánu úradnej  kontroly potravín  
7.balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom tovare po vydaní súhlasného stanoviska 
príslušného orgánu úradnej  kontroly potravín  
8. mäso a mäsové výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej  
kontroly potravín  
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9. mlieko a mliečne výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu 
úradnej  kontroly potravín  
10. cukrárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej  
kontroly potravín  
11. včelie produkty, pričom predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta 
pôvodu potraviny 
12. lesné plodiny a suché plodiny, 
13. ovocné šťavy, domáce sirupy, mušty, domáce zaváraniny a bioprodukty, 
14. medovníky, trdelníky, palacinky, frgále, gofry, langoše, placky 
15. živé sladkovodné trhové ryby, 
16. byliny a koreniny čerstvé a sušené, 
17. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 
18. víno a medovina, 
19. cukrová vata,  
20. rastlinné produkty vlastnej pestovateľskej činnosti 
 
b) ostatný tovar 
1. kvetiny, sadenice a semená 
2. vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece, kahance 
3. výrobky z prútia, peria a kože, 
4. výrobky zo skla, keramiky a porcelánu, 
5.remeselné a umelecké výrobky, 
6. náradie a pomôcky pre farmárov, 
7. ozdoby a dekorácie, 
8. knihy, 
9. textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, 
10. papierenské výrobky, 
11. kozmetika, drogériový tovar, 
12. hračky, 
13. domáce potreby, 
14. elektrotechnické výrobky, 
15. drobný tovar. 
 
2) Na trhových miestach sa môžu poskytovať tieto služby: 
a)  pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie 
b) detské a iné atrakcie – skákačky, šmýkačky, trampolíny, vozenie na koňoch, vozenie 
na poníkoch, streľba z kuše a pod. 
 

 
Článok 3 

Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať 
 
1. Rozmiestnenie prenosných predajných zariadení určí správca príležitostného trhu. 
2. Predajné zariadenia si zabezpečujú predávajúci na vlastné náklady, pokiaľ správca 
neurčí z hľadiska jeho účelnosti, bezpečnosti a kultúrnosti predaja inak. 
3. Podmienky prenajímania a užívania predajných miest   určí mesto pri vydaní 
povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb . 
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4. Predávajúci je povinný dodržiavať zákon o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení,  živnostenský zákon v 
platnom znení, zákon  o ochrane spotrebiteľa v platnom znení , všeobecne záväzné 
nariadenie mesta  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach a tento trhový poriadok.  
5. Na príležitostnom trhu je zakázané: 
a) skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky, debny, koše, sudy) mimo predajného 
zariadenia, 
b) počas  prevádzkového času jazdiť motorovými vozidlami, okrem zásobovania a 
technickej obsluhy. 
c) premiestňovanie predajných stánkov a zmena lokality počas trhu  
d) zásobovanie a dovoz tovaru  motorovými vozidlami na trhové miesto mimo 
prevádzkového času.  

 
Článok 4 

Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu 
 

1. Nájomné za  predajné zariadenie na 1 príležitostný trh: :    30 eur 
 
2. Nájomné za prenajatú plochu : 
Prenajatá plocha, na ktorej je zriadené jedno trhové miesto je určené dĺžkou 1 m 
a šírkou 3 m  Dĺžkou  sa rozumie  čelná strana trhového miesta, šírkou sa rozumie  
bočná strana trhového miesta. 
 
Sadzba nájomného za jedno trhové miesto na jeden príležitostný trh:  
a)  Pri predaji trdelníkov, langošov       25eur 
b) Pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 2 ods. 1, písm.a),  bod 17, 18  25 uer 
c) Pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 2 ods. 1, písm a) okrem  16 eur 
    trdelníkov, langošov a výrobkov vymedzených v čl. 2 ods. 1, písm.a),   
    bod 17, 18            
d) Pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 2 ods. 1, písm.b)     18 eur 
e) Poskytovanie služieb vymedzených v čl. 2, ods. 2,písm.a) 
 - s predajom alkoholických nápojov      45 eur 
 - bez predaja alkoholických nápojov      25 eur 
 
Sadzba nájomného za prenajatú plochu na poskytovanie služieb vymedzených v čl. 2, 
ods. 2, písm. b) za 1 m2 za jeden príležitostný trh            1,50 eur 

 
 

Článok 5 
Pravidlá dodržiavania čistoty a poriadku 

1. Predávajúci je povinný v priestoroch príležitostného trhu udržať poriadok, dodržiavať 
základy hygieny primerané k druhu prevádzky. 
2. Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do smetných nádob 
pripravených zriaďovateľom trhového miesta. 
3. Organický odpad ako je spotrebný tuk, olej a pod. je predávajúci povinný umiestniť 
do určenej zbernej nádoby, odviezť a zlikvidovať mimo trhového miesta v miestach na 
to určených. 
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4. Predávajúci na trhovom mieste je povinný po skončení predaja zanechať predajné 
miesto čisté a upratané. 

 
Článok 6  

Správa trhu 
Správu príležitostných trhov vykonáva mesto Kežmarok, adresa: Mestský úrad, Hlavné 
námestie 1, 060 01 Kežmarok. 

 
Článok  7 

Orgány dozoru 
Dozor na dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na 
trhových miestach  vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú: 
a) Slovenská obchodná inšpekcia  
b) Regionálna veterinárna a potravinová správa 
c) Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
d) mesto 
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

1. Na vzťahy a podmienky neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa 
vzťahuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.    /2015 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta 
Kežmarok 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok  č.   /2015 - Trhový 
poriadok - príležitostné trhy bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta 
Kežmarok  na  pripomienkovanie dňa         2015 a zvesený dňa       2015. 
3. Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN  č. /2015 - Trhový poriadok –  
príležitostné trhy  dňa       2015 uznesením č.    /2015. 
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.  /2015 - Trhový poriadok - 
príležitostné 
trhy bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Kežmarok  dňa   2015  
a zvesené dňa     2015. 
 

 
Článok 9 
Účinnosť 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.    /2015 - Trhový poriadok – 
príležitostné trhy nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli. 
 
 
 
 
 
 
 
      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  
       primátor mesta 
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Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 
3. Návrh na uznesenie. 
 

  
Potrebné k schváleniu: min.  3/5 prítomných poslancov 

 
Počet strán materiálu: 7 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

- žiadne 
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a podpis 
predkladateľa: 

Ing. Agáta Perignáthová 
vedúca oddelenia 
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
V súčasnosti má mesto Kežmarok  platné Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/1998 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach.  
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Na základe zákonov č. 101/2014 Z. z. a 199/2014 Z. z., 
ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo 
k rozsiahlej novelizácii vyššie citovaného zákona č.178/1998 
Z. z. 
Cieľom predloženého návrhu VZN je schválenie a vydanie 
trhového poriadku pre príležitostné trhy – festival Európske 
ľudové remeslo 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Vyvesuje sa 
   
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu  v Kežmarku materiál schváliť. 
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s legislatívou a právnymi 
normami mesta 

 
- Komisia  MsZ: 

 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH 
zo dňa 9.3.2015: 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu predložené VZN 
schváliť.  
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Vlastný návrh  materiálu: 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č.     /2015 Trhový poriadok - 
príležitostné trhy - festival Európske ľudové remeslo bol predložený na vyjadrenie 
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Poprad, a Regionálnej  veterinárnej 
a potravinovej správe  Poprad, ktoré k návrhu nemajú výhrady. 
 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  
............................................................................................................................................. 
 
 
Návrh  na  uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN mesta  Kežmarok č.      / 2015  
Trhový poriadok - príležitostné trhy - festival Európske ľudové remeslo 
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N Á V R H 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.    /2015 

Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, § 5 ods.1 zákona č.178/1998 Z. z. o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o podmienkach predaja“ a o zmene a doplnení zákona  č.455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení (ďalej tiež „VZN“): 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.     /2015 - Trhový poriadok - príležitostné 

trhy - festival Európske ľudové remeslo. 
 

Článok 1  
Určenie priestranstva príležitostného trhu, trhové dni, predajný a prevádzkový čas   

 
1.  Priestranstvom na konanie príležitostných trhov sú miestne komunikácie a verejné 
 priestranstvá ulíc Hlavné námestie, Hradné námestie, nádvorie Hradu 
2.  Trhové dni : 3 dni (piatok, sobota, nedeľa) v mesiaci júl.  
3.  Predajný čas:  
 Pre predaj občerstvenia : od 9.00 hod. do  3.00 hod. 
 Pre predaj spotrebného tovaru a remeselných výrobkov: 
 piatok:   od 11.00 hod. do 19.00 hod. 
 sobota: od 9.00 hod. do 19.00 hod. 
 nedeľa. od 9.00 do 15.00 hod. 
4. Prevádzkový čas začína 2 hodiny pred začatím predajného času a končí 1 hodinu po 
skončení predajného času.  
 

 
Článok 2 

Označenie trhoviska údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
 
1. Na trhových miestach sa  môžu predávať výrobky : 
a) potravinový tovar: 
1. ovocie a zelenina 
2. chlieb, pečivo a iné pekárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska     
príslušného orgánu úradnej  kontroly potravín  
3.balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom tovare po vydaní súhlasného stanoviska 
príslušného orgánu úradnej  kontroly potravín  
4. mäso a mäsové výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej  
kontroly potravín  
5. mlieko a mliečne výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej  
kontroly potravín  
6. cukrárenské výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej  kontroly 
potravín  
7. včelie produkty, pričom predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu 
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potraviny 
8. ovocné šťavy, domáce sirupy, mušty, domáce zaváraniny a bioprodukty, 
9. medovníky, trdelníky, palacinky, frgále, gofry, langoše, placky 
10. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 
11. víno a medovina, 
12. cukrová vata, pukance 
 
b) ostatný tovar 
- remeselné a umelecké výrobky, 
 
2) Na trhových miestach sa môžu  poskytovať tieto služby: 
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie 
b) detské a iné atrakcie – skákačky, šmýkačky, trampolíny, streľba z kuše a pod. 
c) jazda na koňoch, jazda na poníkoch 

 
 

Článok 3 
Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať 

 
1. Rozmiestnenie predajných plôch určí správca príležitostného trhu. 
2. Predajné zariadenia si zabezpečujú predávajúci na vlastné náklady, s výnimkou 
remeselníkov predvádzajúcich  výrobu 
3. Predajné zariadenia pre zúčastnených remeselníkov predvádzajúcich výrobu poskytuje 
správca príležitostného trhu 
3. Podmienky prenajímania a užívania predajných miest sa určujú pri vydaní povolenia na 
predaj výrobkov a poskytovania služieb . 
4. Predávajúci je povinný dodržiavať zákon č 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení, zákon č 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní v platnom znení, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v 
platnom znení, všeobecne záväzné nariadenie mesta  o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach a tento trhový poriadok.  
5. Na príležitostnom trhu je zakázané: 
a) skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky, debny, koše, sudy) mimo  
predajného zariadenia, 
b) počas  prevádzkového času jazdiť motorovými vozidlami, okrem zásobovania  
a technickej obsluhy. 
c) parkovať počas predajného času motorové vozidlo v priestoroch trhu, ak správca trhu 
 neurčí inak 
d) premiestňovanie predajných stánkov a zmena lokality počas trhu  
e) zásobovanie a dovoz tovaru  motorovými vozidlami na trhové miesto mimo 
prevádzkového času.  

 
Článok 4 

Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu 
 
1.  Nájomné za prenájom prenosného predajného zariadenia: 
Výrobcovia ľudovo-umeleckých výrobkov  s predvádzaním výroby ..................            0 eur 
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2. Nájomné za prenajatú plochu : 
Prenajatá plocha, na ktorej je zriadené jedno trhové miesto je určené dĺžkou 1 m a šírkou 3 m 
Dĺžkou  sa rozumie  čelná strana trhového miesta, šírkou sa rozumie  bočná strana trhového 
miesta. 
 
Sadzba nájomného za jedno trhové miesto na jeden príležitostný trh-– festival Európske 
ľudové remeslo:  
             
a) Pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 2 ods. 1, písm.a), bez predvádzania výroby    75 eur 
b) Pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 2 ods. 1, písm a) s predvádzaním výroby         0 eur 
c) Pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 2 ods. 1, písm. b)  bez predvádzania výroby   75 eur   
d) Pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 2 ods. 1, písm. b)  s predvádzaním výroby       0 eur 
e) Poskytovanie služieb vymedzených v čl. 2, ods. 2,písm. a) 
 - s predajom alkoholických nápojov                          130  eur 
 - bez predaja alkoholických nápojov                 75  eur 
 
Sadzba nájomného za prenajatú plochu na poskytovanie služieb vymedzených v čl. 2, ods. 2, 
písm. b)  na príležitostný trh – festival Európske ľudové remeslo    
     
- do 2 m2                30 eur/m2 
- nad 2 m2  do 5 m2        60 eur + 10 eur/m2 nad 2 m2 
- nad 5 m2 do 10 m2       90 eur + 5 eur/m2 nad 5 m2 
- nad 10 m                   115 eur+ 3 eurá/m2 nad 10m2  
 
Sadzba nájomného za prenajatú plochu na poskytovanie služieb vymedzených v čl. 2, ods. 2, 
písm. c)  na príležitostný trh - – festival Európske ľudové remeslo 
-do 25 m2        2 eurá/m2  
- nad 25 m2                 50 eur + 0,10 eur/m2nad 25m2

    
3.  Vstupné pre návštevníkov príležitostného trhu- – festival Európske ľudové remeslo 
Dospelí        5 eur/vstup 
Deti a mládež od 9 rokov do 18 rokov    3 eurá/vstup 
Dospelí nad 70 rokov a deti do 9 rokov    0 eur 
V predpredaji        3 eurá/vstup   
Trojdňový neobmedzený vstup     8 eur 
 

Článok 5 
Pravidlá dodržiavania čistoty a poriadku 

1. Predávajúci je povinný v priestoroch príležitostného trhu udržať poriadok, dodržiavať 
základy hygieny primerané k druhu prevádzky. 
2. Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do smetných nádob 
pripravených zriaďovateľom trhového miesta. 
3. Organický odpad ako je spotrebný tuk, olej a pod. je predávajúci povinný umiestniť do 
určenej zbernej nádoby, odviezť a zlikvidovať mimo trhového miesta v miestach na to 
určených. 
4. Predávajúci na trhovom mieste je povinný po skončení predaja zanechať predajné miesto 
čisté a upratané. 
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Článok 6 
Správa trhu 

1. Správu príležitostných trhov – festival Európske ľudové remeslo vykonáva mesto 
Kežmarok, adresa: Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok. 

 
 
 

Článok  7 
Orgány dozoru 

Dozor na dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na trhových 
miestach  vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú: 
a) Slovenská obchodná inšpekcia  
b) Regionálna veterinárna a potravinová správa 
c) Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
d) mesto 

Článok 8  
Záverečné ustanovenia 

1. Na vzťahy a podmienky neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.    /2015 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok  č.   /2015 - Trhový poriadok - 
príležitostné trhy – festival Európske ľudové remeslo bol vyvesený na úradnej tabuli a 
internetovej stránke mesta Kežmarok  na  pripomienkovanie dňa         2015 a zvesený dňa       
2015. 
3. Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN  č. /2015 - Trhový poriadok – príležitostné trhy- 
festival Európske ľudové remeslo dňa       2015 uznesením č.    /2015. 
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.  /2015 - Trhový poriadok - príležitostné 
trhy festival Európske ľudové remeslo bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke 
mesta Kežmarok  dňa   2015  a zvesené dňa     2015.  

 
 

Článok 9 
Účinnosť 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.    /2015 - Trhový poriadok – 
príležitostné trhy - festival Európske ľudové remeslo nadobúda účinnosť pätnástym dňom od 
jeho vyvesenia na úradnej tabuli. 
 
 
 
 
 
       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  
             primátor mesta 
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Primátor mesta 
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 24. 

 
 

Názov materiálu: Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v 

Kežmarku 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 

2. Návrh na uznesenie. 

 

  
Potrebné k schváleniu: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

  
Počet strán materiálu:  

 
Prílohy  k ZM:  
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predkladateľa: 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 

 
 

 
 
Mestské zastupiteľstva v Kežmarku Uznesením č. 181/2006 zo dňa 

22.08.2006 vymenovalo za náčelníka Mestskej polície v Kežmarku 

Ing. Milana Slotu.  

Dňa 17.02.2015 Ing. Milan Slota doručil primátorovi mesta žiadosť 

o ukončenie pracovného pomeru dohodou  podľa § 60 Zákonníka 

práce ku dňu 31.marca 2015 a tiež odstúpenie z funkcie náčelníka 

Mestskej polície Kežmarok ku dňu 31.marca 2015. Primátor mesta 

vyhovel žiadosti Ing. Milana Slotu a dňa 19.02.2015 bola medzi 

Mestom Kežmarok a Ing. Milanom Slotom uzatvorená podľa 

ustanovenia § 60 Zákonníka práce Dohoda o skončení pracovného 

pomeru ku dňu 31.03.2015.  

 
Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Dňom ukončenia pracovného pomeru sa uvoľnila funkcia náčelníka 

Mestskej polície v Kežmarku. Mesto Kežmarok dňa 20.02.2015 

vyhlásilo výberové konanie na funkciu náčelníka mestskej polície. 

Uzávierka podávania prihlášok do výberového konania bola dňa 

13.03.2015  do 12.00 hod. Výberová komisia bola menovaná 

primátorom mesta dňa 10.03.2015. v zložení: Ing. Veronika 

Havírová, Mgr. Ladislav Jendrejčák, npor. Mgr. Milan Háber, Ing. 

Marta Lacková a  JUDr. Adela Bednárová.  

 

 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
 

 
Nevyvesuje sa. 
 
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Nevyžaduje sa.  
 

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa. 
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Vlastný návrh  materiálu: 

 
Podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb.  o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov náčelníka mestskej polície na návrh primátora mesta vymenúva 
mestské zastupiteľstvo.  

V súlade s vyššie citovaným ustanovením primátor mesta predkladá Mestskému 
zastupiteľstvu mesta Kežmarok návrh na vymenovanie 

 
  .......................................................................... 
 
na funkciu náčelníka Mestskej polície v Kežmarku. 

 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto  podal a či prešiel/ 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
Návrh  na  uznesenia . 
 
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie uvoľnenie funkcie  

náčelníka Mestskej polície v Kežmarku ku dňu 31.marca 2015na základe 

Dohodyo skončení pracovného pomeru zo dňa 19.02.2015 uzatvorenej medzi 

Mestom Kežmarok a Ing. Milanom Slotom na základe žiadosti Ing. Milana 

Slotu o ukončenie pracovného pomeru dohodou  podľa § 60 Zákonníka práce 

ku dňu 31.marca 2015 a tiež odstúpenia Ing. Milana Slotu z funkcie náčelníka 

Mestskej polície Kežmarok ku dňu 31.marca 2015. 
 

 

2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 zákona    

č. 564/1991 Zb.  o obecnej polícii v znení neskorších predpisov na návrh 

primátora mesta vymenúva  

 

............................................................................ 

 

za náčelníka Mestskej polície v Kežmarku. 
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M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 
Dôvodová správa    
Súčasný stav: 
 

 

 
 
Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, Trhovište 
4, Kežmarok, IČO 35528915. Príspevková organizácia bola 
zriadená Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením 
č. 52/1996 zo dňa 25.6. 1996 s účinnosťou od 15.7. 1996 za 
účelom výkonu správy a prevádzky telovýchovných zariadení 
mesta Kežmarok. 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

- Ušetrenie finančných zdrojov mesta - očakávaná úspora 
predovšetkým administratívnych výdavkov (administratívna 
agenda sa nebude vykonávať samostatne). 
- Zabezpečenie komplexnej technickej starostlivosti o majetok 
mesta, vrátane starostlivosti o športové zariadenia mesta, 
s cieľom zvýšenia efektivity výkonu jednotlivých odborných 
činností a zvýšenia produktivity práce zamestnancov.  
- Dosiahnutie vyššej odbornosti pri špecifických činnostiach 
(verejné obstarávanie,  obeh účtovných dokladov, personálna 
a mzdová agenda, archivácia, ...). 
- Zjednodušenie daňového režimu pri prenájmoch športových 
zariadení (mestá sú od zdaňovania nájmu oslobodené, 
príspevkové organizácie musia k výnosom z nájmu 
priradzovať náklady spojené s dosiahnutím výnosov z nájmu). 
Cieľom je použitie ušetrených finančných prostriedkov na 
účely rozvojových aktivít mesta. 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
  

  

Pripomienky 

subjektov: 
Nevyvesuje sa. 
 

 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 

 

 

 

 
Nevyžaduje sa. 
 

-právne  stanovisko: Predložený materiál je v súlade s platnými právnymi 
predpismi. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
Vlastný návrh  materiálu: 
 

Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie je  spracovaný v súlade s § 21 ods. 13 
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov, podľa ktorého o zrušení príspevkovej organizácie rozhoduje zriaďovateľ.  
Zrušenie sa navrhuje ku dňu 30.6.2015, bez právneho nástupcu, pričom práva 
a povinnosti prechádzajú dňom bezprostredne nasledujúcom po dni zrušenia na 
zriaďovateľa. Zrušovaná príspevková organizácia vysporiada k termínu jej zrušenia 
finančné vzťahy so zriaďovateľom. 

Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov rozhodovanie o zrušení príspevkových organizácií patrí do 
kompetencie mestského zastupiteľstva.  

 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto  podal a či prešiel/ 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
Návrh  na  uznesenie  
 
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje k 30.06. 2015 príspevkovú 

organizáciu Správu telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, Trhovište 
4, Kežmarok, IČO 35528915 bez bez právneho nástupcu, pričom práva 
a povinnosti prechádzajú dňom bezprostredne nasledujúcom po dni 
zrušenia na zriaďovateľa.        

2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku odvoláva riaditeľa Správy 
telovýchovných zariadení mesta Kežmarok Ing. Miloslava Nadányiho 
z funkcie 31.03. 2015. 

3) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku poveruje úkonmi smerujúcimi 
k zániku Správy telovýchovných zariadení mesta Kežmarok 
................................. s účinnosťou od 01.04. 2015.  
 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá:  
 
 

Prednosta   
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu:   26. 
 

Názov materiálu: Prerokovanie upozornenia prokurátora proti uzneseniam 
mestského zastupiteľstva č. 274 – 277 zo dňa 23.10.2014 – 
predĺženie nájmov bytov na ul. Weilburská 1, 3 
a Lanškrounská 21  

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 + príloha 1 ( 2 strany) 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

Upozornenie prokurátora  
 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Karol Gurka  
 prednosta mestského úradu   
                    
                                                                           



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

                       
 
Dôvodová správa    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len „MsZ“) dňa 
23.10.2014 prijalo  uznesenia č. 274 -277, ktorými z dôvodu 
osobitného zreteľa súhlasilo s predĺžením nájmov bytov pre 
konkrétnych nájomcov na ul. Weilburská 1, 3  a Lanškrounská 
21. Proti týmto uzneseniam podala hlavná kontrolórka mesta 
podnet na prešetrenie zákonnosti, ktorý bol Okresnej 
prokuratúre Kežmarok doručený  dňa 13.11.2014. Dňa 
13.2.2015  bolo mestu Kežmarok doručené upozornenie  
prokurátora proti nesúladu predmetných uznesení s § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.  Podľa príslušných ustanovení zákona 
o prokuratúre má mesto povinnosť upozornenie prokurátora 
prerokovať s tým, že buď mu vyhovie alebo nevyhovie.  
O svojom rozhodnutí je povinné prokuratúru informovať. 
Súčasný stav je nevyhovujúci,  a preto  je potrebné  prijať  
opatrenie –  upozorneniu vyhovieť. 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál  bol vypracovaný na základe  doručeného 
upozornenia prokurátora zo dňa 13.2.2015.   
Cieľom je upozornenie prokurátora prerokovať a vyhovieť 
mu.  
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 
 

 
Nevyvesuje sa  
 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku a referát právny 
odporúčajú Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku 
upozornenie prokurátora prerokovať a vyhovieť mu.   
 

-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: 

 
- 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 

 
 
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  prerokovalo upozornenie prokurátora zo dňa 
13.2.2015 proti  uzneseniam Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 274, 275, 276 
a 277 zo dňa 23.10.2014 a tomuto upozorneniu vyhovuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 
Príloha č. 1  
 
 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 
 

 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

  
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá:  
 
 

Prednosta   
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 27. 

Názov materiálu: Návrh na zmenu  zapisovateliek komisií MsZ. 

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 MsÚ 
                                 
                                          



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

                       
 
Dôvodová správa    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
 
Na ustanovujúcom zasadnutí MsZ  v Kežmarku  dňa 
11.12.2014  bola  uznesením č. 297/2014 zvolená do funkcie  
zapisovateľky Zdravotníckej komisie pri mestskom 
zastupiteľstve v Kežmarku p. Blažena Semanová.  Na  
zasadnutí  MsZ  v Kežmarku  dňa  22.01.2015  bola 
uznesením  č. 6/2015  zvolená  do funkcie zapisovateľky 
Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  
funkcionárov mesta pri mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  
p. Jana Tyrpáková. 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Pani Blažena Semanová  sa  funkcie  vzdala  z osobných 
dôvodov, a pani  Jana Tyrpáková  je  dlhodobo 
práceneschopná  a nie je známe, kedy sa práceneschopnosť 
u menovanej ukončí.  Za  účelom   zabezpečenia    
administratívy  uvedených komisií  doporučujeme   výmenu  
na  postoch zapisovateliek podľa predloženého návrhu. 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je navrhovaná. 

  
  
Pripomienky 

subjektov: 
 

Nevyvesuje sa . 

 

 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 

 
 
 
-  nevyžaduje sa 

 
-právne  stanovisko: 

 

-  nevyžaduje sa 

 
- Komisia  MsZ: 

 
-  nevyžaduje sa 
 

 
Vlastný návrh  materiálu: 
Do  komisie  zdravotníctva navrhujem  menovať pani Annu Zubalovú  a do komisie  
Ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií  funkcionárov mesta  pani  Moniku 
Jesenskú. 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto  podal a či prešiel/ 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 

 

Návrh  na  uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku     

 

a/ odvoláva  z funkcie: 

- Zapisovateľku  Zdravotníckej  komisie  pri mestskom zastupiteľstve 

v Kežmarku  pani Blaženu Semanovú 

- Zapisovateľku  Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií  funkcionárov mesta pri mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  

pani Janu Tyrpákovú 
 

a/ schvaľuje do funkciee: 

- Zapisovateľku  Zdravotníckej  komisie  pri mestskom zastupiteľstve 

v Kežmarku  pani  Annu Zubalovú 

- Zapisovateľku  Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií  funkcionárov mesta pri mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  

pani  Moniku Jesenskú. 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá   : 
 
 

Ekonomické oddelenie 
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 28 a 
 

Názov materiálu: Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2015 
rozpočtovým opatrením č. 3/2015 
 
 
 

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

  
Potrebné k schváleniu: - viac ako  ½ prítomných poslancov 

 
Počet strán materiálu: 10 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

- žiadne 
 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

Ing. Miroslav Karpiš  
vedúci 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 
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 rozpočtovými 
opatreniami č. 1/2015 a 2/2015. 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál  bol vypracovaný na základe podnetov z oddelení 
mestského úradu. 
Cieľom je zabezpečiť zosúladenie rozpočtu s navrhovanými 
podnetmi. 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
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 zosúladenie rozpočtu s navrhovanými 
podnetmi. 
 

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa. 
 
- Komisia  MsZ: 

 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 
1) Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť 
zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2015 
rozpočtovým opatrením č. 3/2015. 

2) Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku zrušiť 
uznesenie č. 13/2015. 

3) Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku 
schváliťposkytnutie bezúročnej finančnej výpomoci 
spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok, IČO 31 
718 329 vo výške 133 300 eur, určenej na realizáciu 
parkovacieho systému, so splatnosťou časti finančnej 
výpomoci vo výške 22 216 eur do 30.09. 2015 a zvyšnej 
časti finančnej výpomoci v mesačných splátkach 1 543 eur 
splatných k poslednému dňu kalendárneho mesiaca 
počnúc 31.7. 2015. 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 

 
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 opatrenísú podnetyz oblasti školstva riešené tak, aby výsledný dopad na 

rozpočet bol nulový. Na parkovací systém sú plánované zvýšené výdavky z dôvodu doplnenia 

parkovacích automatov a súvisiaceho dopravného značenia. Z uvedeného dôvodu bude potrebné 

upraviť Podrobnejšie informácie o jednotlivých podnetoch sa nachádzajú v tabuľkovej časti 

návrhu. Oproti návrhu predloženému komisii financií, správy mestského majetku a LH došlo 

k miernym úpravám. 

 
 
 
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. 3/2015 podľa predloženého 
návrhu. 

2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 13/2015. 
3) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje poskytnutie bezúročnej 

finančnej výpomoci spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok, IČO 31 
718 329 vo výške 133300 eur, určenej na realizáciu parkovacieho systému, so 
splatnosťou časti finančnej výpomoci vo výške 22 216 eur do 30.09. 2015 
a zvyšnej časti finančnej výpomoci v mesačných splátkach 1 543 eur splatných 
k poslednému dňu kalendárneho mesiaca počnúc 31.7. 2015. 



Bežné príjmy Úprava č.1-2 Úprava č.3 Spolu v € Rozp.org. Bežné výdavky Úprava č.1-2 Úprava č.3 Spolu v € Rozp. org. Rozdiel v €
10 625 367 418 672 -5 889 11 038 150 572 201 4 999 550 48 737 -10 449 5 037 838 5 527 734 1 044 779

Kapitálové príjmy Úprava č.1-2 Úprava č3 Spolu v € Rozp.org. Kapitálové výdavky Úprava č.1-2 Úprava č.3 Spolu Rozp. org. Rozdiel v €
282 294 0 282 294 671 824 491 682 17 925 1 181 431 13 048 -912 185

Finančné príjmy Úprava č.1-2 Úprava č.3 Spolu v € Finančné výdavky Úprava č.1-2 Úprava č.3 Spolu Rozdiel v €
708 761 101 115 -652 809 224 743 689 100 000 33 300 876 989 -67 765

Spolu Spolu Spolu

11 616 422 519 787 -6 541 12 129 668 572 201 6 415 063 640 419 40 776 7 096 258 5 540 782 64 829

Kežmarok, 19. 03. 2015 Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom 

Spracovali: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena zodpovedným za zostavenie rozpočtu 

dňa:19. 03. 2015

Podpis:

Predbežná kontrola vykonaná vedúcim

ekonomického oddelenia

dňa: 19. 03.  2015

Podpis:

R O Z P O Č E T   PRE ROK 2015  -  v €
Rozpočtové opatrenie č. 3 -  n á v r h   n a   r o k o v a n i e   M s Z 



Vlastné príjmy RO,ZPS,ZOS Úprava č.1-2 Úprava č.3 Spolu v € Bežné výdavky RO,ZPS,ZOS,PM Úprava č.1-2 Úprava č.3 Spolu v €
572 201 0 0 572 201 5 368 198 152 553 6 983 5 527 734

Kapitálové príjmy RO,ZPS,ZOS Úprava č.1-2 Úprava č.3 Kapitálové výdavky RO,ZPS,ZOS Úprava č.1-2 Úprava č.3 Spolu
0 0 31 048 -18 000 13 048

572 201 0 0 572 201 5 368 198 183 601 -11 017 5 540 782

Kežmarok, 04. 03. 2015 Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom 

Spracovali: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena zodpovedným za zostavenie rozpočtu 

dňa: 04. 03. 2015

Podpis:

Predbežná kontrola vykonaná vedúcim

ekonomického oddelenia

dňa:  04. 03.  2015

Podpis:

4 574 939

Rozpočtové organizácie,  ZPS + ZOS - rozpočtové opatrenie č. 3  pre rok 2015  -  v €
 -   n á v r h   n a   r o k o v a n i e   M s Z



Bežné kapit.
DD 900651 39833

8 265 109 606

7 900 109 606 bež.výd.RO

5 643

10 954

19 551

11 220

63 533



                                Rozpočtové opatrenie  č.  3/2015

                                     -   n á v r h    

                Bežné príjmy
Kód prog. rozp. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

312001 Zo štátneho rozpočtu - aktivačná činnosť 2 500 4 700 7 200
312012 Zo štátneho rozpočtu-školský úrad 25 856 9 25 865
312012 Zo štátneho rozpočtu-školstvo prenes. kompetencie 2 744 799 -10 598 2 734 201

Spolu -5 889

             Bežné výdavky
Kód prog. rozp. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby 19 200 4 700 23 900
9.8. Spoločný Školský úrad 25 856 9 25865
9.10 Účelovo viazané prostried. pre školstvo- rezerva OK 91 364 -42 810 48 554
9.10 Účelovo viazané prostried. pre školstvo- rezerva PK 0 24 652 24 652
3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta 129 815 3 000 132 815

Spolu -10 449

                   Kapitálové  výdavky
Kód prog. rozp. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 38 601 -75 38 526
9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD 100 000 18 000 118 000

Spolu 17 925

                                 Príjmy finančných operácií
Ekonom. klas. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

453 ZŠ Nižná brána 8 - prenesené FP z r. 2014 23146 -652 22 494

Spolu -652

                                     Výdavky finančných operácií
Ekonom. klas. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

7.1.3 Parkoviská - finančná výpomoc pre Technické služby 100 000 33 300 133 300

Spolu 33 300

 Kežmarok, 12. 03. 2015 Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom 
Spracovala:  Semanová Blažena zodpovedným za zostavenie rozpočtu 

dňa:12. 03. 2015
Podpis:

Predbežná kontrola vykonaná vedúcim
ekonomického oddelenia
dňa: 12. 03. 2015
Podpis:

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Ekonomické oddelenie

VEC:
N á v r h  na úpravu rozpočtu 3/2015

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

1. Úprava rozpočtu aktivačnej činnosti a malých obecných služieb  vychádza z aktuálnych
dohôd z ÚPSVaR, počtu koordinátorov a predpokladaných dotácii za obdobie do 31.5. 2015 a 30.9.2015,

pri súčasnom počte osôb zapojených do aktivačnej činnosti formou malých obecných služieb.

Bežné príjmy
Kód prog. rozp. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

312001 Zo štátneho rozpočtu - aktivačná činnosť 2 500 4 700 7 200

Spolu 4 700

Bežné výdavky
Kód prog. rozp. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby 19 200 4 700 23 900

Spolu 4 700

Výdavky finančných operácií
Kód prog. rozp. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

7.1.3 Parkoviská - finančná výpomoc pre Technické služby 100 000 33 300 133 300

Spolu 33 300

Kežmarok, 12. 03. 2015

Ing . Eva Kelbelová
vedúca oddelenia

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie ÚPŽPSP

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

2. Navýšenie rozpočtu na parkovací systém z dôvodu doplnenia parkovacích automatov, závory a 
dopravného značenia súvisiaceho s parkovacím systémom.



Oddelenie: Školstvo
VEC:
N á v r h  na úpravu rozpočtu č. 3 na rok 2015

Odôvodnenie:

Úprava rozpočtov prenesených kompetencí (normatívne prostriedky - 10 598) súvisí s prerozdelením FP 
pridelených MŠVVaŠ SR pre PK na r. 2015 v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. a tiež s vytvorením 5% 
rezervy (24 652), ktorú v prípade potreby bude možné použiť na riešenie havaríjnych situácií.
Úprava rozpočtov originálnych kompetencí súvisí s rozdelením 1/2 vytvorenej rezervy (42 360) pre OK.
V rozpočte ZŠ Nižná brána, došlo k úprave  normatívnych nevyčerpaných a presunutých FP (-652) 
z dôvodu nepresného výpočtu ku koncu r. 2014 , kde do celkovej sumy škola zahrnula aj prostriedky 
z OK určené na úhradu miezd z projektu PRINED.
Rozpočet ZUŠ A. Cígera bol navýšený (75) aj z dôvodu pokrytia vzniknutých nákladov súvisiacich 
s prípravou  "Dňa učiteľov" a tiež pridelením FP na projekty (450).
Z dôvodu zabezpečenia akcie oplotenie ihriska ZŠ Dr. D.Fischera mestom, došlo k presunu KP (18 000) 
zo školy na mesto.

Bežné príjmy v €:

Ekonomická Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený 

klasifikácia návrh úprava /+ -/ návrh

312012 Zo štátneho rozpočtu-školský úrad 25 856 9 25 865
312012 Zo štátneho rozpočtu-školstvo prenes. kompetencie 2 744 799 -10 598 2 734 201

SPOLU -10 589

Príjem finančných operácií:

Kód program. Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený 

rozpočtu návrh úprava /+ -/ návrh

453 ZŠ Nižná brána 8 - prenesené FP z r. 2014 23146 -652 22 494

SPOLU -652

Bežné výdavky rozpočtových organizácií v €:

Kód program. Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený 

rozpočtu návrh úprava /+ -/ návrh

9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD 1 317 668 -40 449 1 277 219
z toho: ZŠ, Dr. Fischera 2 1 153 686 -43 627 1 110 059

ŠKD, Dr. Fischera 2 61 782 1 278 63 060

ŠJ, Dr. Fischera 2 102 200 1 900 104 100

9.2.3 ZŠ Nižná brána 8 s jedálňou a ŠKD 978 391 -3 019 975 372
z toho: ZŠ Nižná brána 8 857 922 -5 814 852 108

ŠKD Nižná brána 8 35 534 823 36 357

ŠJ Nižná brána 8 84 935 1 972 86 907

  9.2.2 ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD 863 956 14 449 878 405
z toho: ZŠ, Hradné námestie 38 821 396 13 539 834 935

ŠKD, Hradné námestie 38 40 236 910 41 146

ŠJ, Hradné námestie 38 2 324 0 2 324

 9.3.1 Centrum voľného času 111 255 2 822 114 077
9.1.1 MŠ Možiarska s jedálňou 171 847 4 151 175 998
9.1.2 MŠ Cintorínska s jedálňou 177 960 4 338 182 298

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie školstva

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



9.1.3 MŠ K. Kuzmányho s jedálňou 297 111 7 205 304 316
9.1.4 MŠ Severná s jedálňou 165 010 3 974 168 984
9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera 296 810 7 828 304 638
9.4.2 Základná umelecká škola ul. Petržalská 233 716 5 684 239 400

SPOLU           6 983

Bežné výdavky v €:

Kód program. Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený 

rozpočtu návrh úprava /+ -/ návrh

9.8. Spoločný Školský úrad 25856 9 25865
9.10 Účelovo viazané prostried. pre školstvo- rezerva OK 91 364 -42 810 48 554
9.10 Účelovo viazané prostried. pre školstvo- rezerva PK 0 24 652 24 652

SPOLU           -18 149

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v €:

Kód program. Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený 

rozpočtu návrh úprava /+ -/ návrh

9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD 18 000 -18 000 0

SPOLU -18 000

Kapitálové výdavky v €:

Kód program. Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený 

rozpočtu návrh úprava /+ -/ návrh

9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 38 601 -75 38 526
9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD 100 000 18 000 118 000

SPOLU 17 925

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková 
V Kežmarku, dňa 03 .03. 2015 Predkladá: Ing. Renáta  K r o k o v á 

   vedúca odd. školstva



            MESTO  KEŽMAROK
                       Mestský úrad
           oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

           Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

Ekonomické oddelenie

VEC:

N á v r h  na úpravu rozpočtu na rok 2015 č. 3

Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Navrhované zvýšenie požadujeme z dôvodu vyňatia lesných pozemkov, k. ú. Tatranská 

Lomnica z lesného fondu,  za účelom využitia uvedených pozemkov na parkovisko /Biela Voda/ 
pri chodníku na Zelené pleso.

Bežné výdavky:
Kód prog. rozp. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta 129 815 3 000 132 815

SPOLU 129 815 3 000 132 815

Kapitálové výdavky:
Kód prog. rozp. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

SPOLU 0 0

V Kežmarku, 18. 03. 2015               Ing. Agáta Perignáthová
                   vedúca oddelenia



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá   : 
 
 

Ekonomické oddelenie 
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 29. 

Názov materiálu: Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Rekonštrukcia zimného 
štadióna“ 
 
 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 
3. Návrh na uznesenie. 
 
 

  
Potrebné k schváleniu: - viac ako  ½ prítomných poslancov 

 
Počet strán materiálu: 4 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

- žiadne 
 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

Ing. Miroslav Karpiš  
vedúci 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

 
 
Financovanie rekonštrukcie zimného štadióna zatiaľ nie je 
doriešené. Existuje však šanca získania finančných zdrojov zo 
štátneho rozpočtu. 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Snaha získať finančné zdroje na rekonštrukciu zimného 
štadióna z viacerých zdrojov. 
Cieľom je zabezpečiť čiastočné financovanie rekonštrukcie 
zimného štadióna z dobrovoľnej zbierky. 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bol zverejnený dňa 
11.3. 2015. 
Pripomienky neboli predložené. 
 
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu  
v Kežmarku materiál na schválenie, nakoľko vyhlásením 
dobrovoľnej zbierky bude možné zabezpečiť viaczdrojové 
financovanie rekonštrukcie zimného štadióna. 
 

-právne  stanovisko: Predložený materiál je v súlade s legislatívou. 
 
- Komisia  MsZ: 

 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 
Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku vyhlásiť 
dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného štadióna“ podľa 
predloženého návrhu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 

 
Vlastný návrh  materiálu: 
 

Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bol spracovaný v súlade s § 9 ods. 2 
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 
písm. e) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Znenie návrhu: 

 

Dobrovoľná zbierka 
 
Mesto Kežmarok v súlade s § 9 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) Zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného štadióna“ 
 
Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky: 
Mesto Kežmarok, Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok 
IČO: 00326283 
Účel dobrovoľnej zbierky:Spolufinancovanie rekonštrukcie zimného štadióna v 

Kežmarku.  
Účel použitiafinančných prostriedkov získaných z dobrovoľnej zbierky: Úhrada 
časti nákladov spojených s rekonštrukciou zimného štadióna v Kežmarku.  
Spôsob konania dobrovoľnej zbierky: Zaslaním finančných prostriedkov na osobitný 
účet zriadený na tento účel v peňažnom ústave. 
Číslo účtu dobrovoľnej zbierky: ........................... /1111, vedený v UniCredit Bank 
Czech Republic and Slovakia, a.s., pob. Kežmarok 
Miesto konania dobrovoľnej zbierky: Mesto Kežmarok 

Doba konania dobrovoľnej zbierky: Od 15.4. 2015 do dátumu začatia stavebných 
prác na rekonštrukcii zimného štadióna v Kežmarku, najdlhšie do 15.4. 2016 
Predpokladané náklady spojené s konaním dobrovoľnej zbierky: Náklady s 
konaním zbierky budú hradené priamo z rozpočtu mesta. 
 
Dobrovoľná zbierka bola vyhlásená uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 
......./2015 zo dňa .............2015. 
 
 
 V Kežmarku ................ 
 
       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
              primátor mesta 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 

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

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

 

 

Návrh  na  uznesenie . 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku vyhlasuje dobrovoľnú zbierku 

„Rekonštrukcia zimného štadióna“ podľa predloženého návrhu. 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 

Predkladá:  
 
 

Oddelenie školstva 
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 30. 

Názov materiálu: Návrh na zlúčenie ZUŠ A.Cígera, Hviezdoslavova 12, 
Kežmarok a ZUŠ, Petržalská 21, 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 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Renáta Kroková  
 Ved.oddelenia školstva  
                    
                                                                           



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

                       
Dôvodová správa    
Súčasný stav: 
 
 

 Mesto Kežmarok je zriaďovateľom 2 základných umeleckých 
škôl : ZUŠ Anton Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok 
s odbormi hudobným, výtvarným a literárno-dramatickým 
a ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok s odbormi hudobným, 
tanečným a výtvarným.  
Ekonomická situácia v ZUŠ A.Cígera, s nosným odborom 
individuálnym – hudobným si každoročne vyžaduje 
percentuálne vyššie navýšenie schvaľovanej dotácie z 
rozpočtu mesta oproti navyšovaniu dotácií v skupinovom 
odbore, príp.v iných školách a školských zariadeniach. 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Z dôvodu zvýšenia efektívnosti vonkajšieho i vnútorného 
riadenia týchto škôl a racionalizácie prebiehajúceho 
výchovno-vzdelávacieho procesu so snahou zvýšenia kvality 
poskytovanej umeleckej výuky je navrhované ich zlúčenie 
formou zrušenia ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok a následné 
zriadenie elokovaného pracoviska pri ZUŠ A.Cígera, 
Hviezdoslavova 12, Kežmarok k dátumu 31.07.2015. 
Rozhodujúca časť , cca 80% z prideleného objemu finančných 
prostriedkov sa v ZUŠ použije na osobné náklady. Personálne 
podmienky na zabezpečenie vyučovania v jednotlivých 
odboroch ZUŠ sú veľmi rozdielne. Ak by sme stanovili pomer 
počtu žiakov na jeden úväzok (23 hod./týždeň/učiteľ) v rámci 
individuálneho vyučovania (HO) a počtu žiakov na jeden 
úväzokv rámci skupinového vyučovania (VO, TO, LDO), 
dostaneme 3:1. Súčasné financovanie podľa VZN č.3/2015 
mesta Kežmarok  je 1,83:1, t.j. koeficient v ind. forme by mal 
byť navýšený o 63,85 %, t.j. zo 747,- € na 1 224,- € . 
   

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 
 

 
Nevyvesuje sa  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

- odborný  útvar MsÚ: 
 

 
 
Oddelenie školstva odporúča  Mestskému zastupiteľstvu  
v Kežmarku prerokovať a schváliť predkladaný materiál.   
 

- právne  stanovisko: Návrh je v súlade s legislatívou 
- komisia  MsZ: Komisia školstva pri MsÚ v Kežmarku neodporúča schváliť 

predložený návrh. 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

                
 

 
Podporné argumenty : 
 
- Výchova a vzdelávanie žiakov súčasnej ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok bude plne 
zabezpečená v novozriadenom elokovanom pracovisku ZUŠ A.Cígera, Hviezdoslavova 
12, Kežmarok v nezmenených podmienkach.  
- Aby bola umožnená voľba nového riaditeľa tejto školy v prípade zrušenia ZUŠ, 
Petržalská 21, Kežmarok a vytvorenia z nej elokovaného pracoviska ZUŠ A.Cígera, 
Hviezdoslavova 12, Kežmarok rozhodnutím MŠVVaŠ SR, čím dôjde k faktickému 
zlúčeniu oboch ZUŠ v Kežmarku, vzdá sa funkcie riaditeľa ZUŠ A.Cígera, 
Hviezdoslavova 12, Kežmarok pán Ján Levocký, terajší riaditeľ, k dátumu 31.07.2015 
 
  
 
 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto  podal a či prešiel/ 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
Návrh  na  uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje vyradenie Základnej 

umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok a jej Elokovaného pracoviska, 

Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok ako súčasť Základnej umeleckej školy, 

Petržalská 21, Kežmarok zo siete škôl a školských zariadení Sloovenskej 

republiky. 

 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 

Predkladá:  
 
 

Oddelenie školstva 
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 31. 

Názov materiálu: Návrh rozdelenia dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu 

mesta Kežmarok na rok 2015 podľa VZN č.2/2010 

 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa 

2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu 

3. Návrh na uznesenie  

 

  
Potrebné 

na schválenie: 

 
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

 
Počet strán materiálu: 4 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Renáta Kroková  

 Ved.oddelenia školstva  
                    
                                                                           



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

                       
 

Dôvodová správa    
Súčasný stav: 

 
 

                                                                                               
 
Na základe VZN mesta Kežmarok č. 2/2010 sa poskytujú 
dotácie kultúrnym aktivitám - klubom a občianskym 
združeniam na činnosť z dôvodu podpory kultúrneho 
a spoločenského života, aktívneho využívania voľného času 
občanov – dospelých i mládeže a najmä výchovy detí 
a mládeže k tradičným hodnotám nášho ľudu, výchovy 
umením. 
Dotácie sa poskytujú kultúrnym klubom alebo občianskym 
združeniam, ktoré sú riadne registrované v zmysle zákona 
č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 
predpisov. Tieto ich môžu použiť výlučne na kultúrnu 
činnosť.  
 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Oddelenie školstva MsÚ Kežmarok k určenému termínu 
28.02.2015 podľa VZN č. 2/2010 prijalo žiadosti o dotáciu na 
rok 2015 od 4 kultúrnych klubov - OZ Klub priateľov Magury 
Kežmarok, OZ FS Goralik Kežmarok, OZ Domov Kežmarok 
a Východosl.folklórne združenie Kežmarok. Následne bolo 
vykonané bodovanie týchto žiadostí komisiou v súlade 
s uvedeným VZN .                                     
Návrh rozdelenia dotácií bol prerokovaný v Komisii kultúry a 
spoločenského života dňa 11.03.2015, ktorá ho odporučila  
prerokovať v MsZ v Kežmarku. 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 

 
Nevyvesuje sa  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

- odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Oddelenie školstva odporúča  MsZ  v Kežmarku predložený 
materiál prerokovať a schváliť ho v MsZ v Kežmarku..   
 

- právne  stanovisko: Predložený návrh  je  v súlade  s VZN č.2/2010. 
 
- komisia  MsZ: 

 
Komisia kultúry a spoločenského života pri MsZ v Kežmarku 
súhlasí s predloženým návrhom a odporúča jeho schválenie 
v MsZ v Kežmarku 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 

 
Vlastný návrh  materiálu: 

  
Návrh dotácií je uvedený v prílohe. 
 
 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať, kto  podal a či prešiel/ 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh  na  uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre 

kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2015 podľa VZN č. 2/2010 
podľa priloženého návrhu. 

 

 

 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

Príloha : 

Oddelenie školstva MsÚ Kežmarok 

 

Návrh  

 na rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2015 podľa VZN č. 2/2010 

 

                                                                                                                                  Dotácia na r. 2014                   Návrh dotácie na r. 2015 

Por.č.   Kultúrny klub                                         Počet získaných bodov                                (€)                                                 (€)                      

  

  1.       OZ Klub priateľov Magury Kežmarok                  2 031                                                5 470,-                                            5 676,-   

                                    

  2.       OZ FS Goralik Kežmarok                  442           1 363,-       1 236,- 

 

   3.      OZ Domov Kežmarok                                               258                                                   697,-          722,- 

                                               

   4.      Východosl.folklórne združenie Kežmarok                489                                                1 470,-                                             1 366- 

              

            

 Spolu:                                                                            3 220                                                 9 000,–                                         9 000,–              
 

                                 

Poznámky: 1. V rozpočte mesta Kežmarok na rok 2015 je pre uvedené VZN k dispozícii 9 000,– €.   

                       Hodnota jedného bodu je  9 000 € : 3 220 b. = 2,795 €/b. 

                   2. Rozdelenie dotácií navrhla Komisia kultúry a spoločenského života na svojom zasadnutí dňa 11.03.2015. 

 

V Kežmarku dňa 09.03.2015 

 

Spracovala: Alžbeta Borecká 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 

Predkladá:  
 
 

Oddelenie školstva 
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 32. 

Názov materiálu: Návrh rozdelenia dotácií pre športové kluby z rozpočtu 

mesta Kežmarok na rok 2015 podľa VZN č.1/2010 

 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa 

2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu 

3. Návrh na uznesenie  

 

  
Potrebné 

na schválenie: 

 
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

 
Počet strán materiálu: 4 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Renáta Kroková  

 Ved.oddelenia školstva  
                    
                                                                           



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

                       
 

Dôvodová správa    
Súčasný stav: 

 
 

                                                                                               
 
Na základe VZN mesta Kežmarok č. 1/2010 sa poskytujú 
dotácie športovým klubom na činnosť z dôvodu podpory 
telesnej kultúry a najmä aktívneho využívania voľného času 
občanov, zvlášť detí a mládeže.  
Dotácie sa poskytujú športovým klubom alebo obdobným 
združeniam občanov, ktoré sú riadne registrované v zmysle 
zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 
neskorších predpisov. Tieto ich môžu použiť výlučne na 
kultúrnu činnosť. Dotácie sa podľa tohto VZN poskytujú 
športovým klubom mesta okrem MŠK. 
 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Oddelenie školstva MsÚ Kežmarok k určenému termínu 
30.09.2014 podľa VZN č. 1/2010 prijalo žiadosti o dotáciu na 
rok 2015 od 3 športových klubov – TJ Severka Kežmarok, 
AK Elán pri ZSŠOaS Kežmarok a ŠK IAMES Kežmarok. 
Následne bolo spracované obodovanie týchto žiadostí v súlade 
s uvedeným VZN .                                     
Návrh rozdelenia dotácií bol prerokovaný v Komisii školstva 
dňa 04.03.2015, ktorá ho odporučila  prerokovať v MsZ v 
Kežmarku. 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 

 
Nevyvesuje sa  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

- odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Oddelenie školstva odporúča  MsZ  v Kežmarku predložený 
materiál prerokovať a schváliť ho v MsZ v Kežmarku..   
 

- právne  stanovisko: Predložený návrh  je  v súlade  s VZN č.1/2010. 
 
- komisia  MsZ: 

 
Komisia školstva  pri MsZ v Kežmarku súhlasí s predloženým 
návrhom a odporúča jeho schválenie v MsZ v Kežmarku 
 
 
 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
Vlastný návrh  materiálu: 

  
Návrh dotácií je uvedený v prílohe. 
 
 
 
 
 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať, kto  podal a či prešiel/ 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh  na  uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre 

športové kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2015 podľa VZN č. 1/2010 
podľa priloženého návrhu. 

 

 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

Príloha : 

Oddelenie školstva MsÚ Kežmarok 

 
Návrh  

 na rozdelenie dotácií pre športové kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2015 podľa VZN č. 1/2010 
 

                                                                                                                                  Dotácia na r. 2014                   Návrh dotácie na r. 2015 
Por.č.   Kultúrny klub                                         Počet získaných bodov                                (€)                                                 (€)                      
  
  1.       TJ Severka Kežmarok                        310                                                   983,-                                            1 047,-   
                                    
  2.       AK Elán pri ZSŠOaS Kežmarok      558           1 979,-       1 883,- 
 
  3.      ŠK IAMES Kežmarok                                               317                                                 1 038P,-       1 070,- 
                                      
            
            
 Spolu:                                                                            1 185                                                 4 000,–                                         4 000,–              
 
                                 
Poznámky: 1. V rozpočte mesta Kežmarok na rok 2015 bolo uznesením MsZ č. 312/2014 zo dňa 18.12.2014 pre uvedené VZN schválených   
  4 000,- € 
                       Hodnota jedného bodu je  4 000 € : 1 185 b. = 3,375 €/b. 
                    
 
V Kežmarku dňa 11.02.2015 
 
Spracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 
 



M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 

 

 

Predkladá:  

 
 

Oddelenie územného plánu, ŽP a SP MsÚ 
Kežmarok 
 

 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 33. 

Názov materiálu: Informácia o plnení uznesenia MsZ č. 10/2015  

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa 

2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu 

3. Návrh na uznesenie  

 

  
Potrebné 

na schválenie: 

 

Berie na vedomie  

 

Počet strán 

materiálu: 

3 

 
Prílohy  k ZM:  

 
 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

Ing. Eva Kelbelová  

vedúca oddelenia  
 

 
 



Dôvodová správa     
Súčasný stav: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  prijalo dňa 22.1.2015 uznesenie č. 10 /2015  , 
ktorým žiada primátora mesta, aby uložilMestskému úradu v Kežmarku, oddeleniu územného 
plánu, životného prostredia astavebného poriadku dopracovať technické riešenie týkajúce sa 
osôb ZŤPpodľa návrhu poslankyne Mgr. Jany  Majorovej Garstkovej do najbližšieho 
zasadnutia . 
 Mestský úrad v Kežmarku , oddelenie územného plánu, životného prostredia 
a stavebného poriadku  prerokovalo  možnosti riešenia požiadavky  pani poslankyne  
s dodávateľom parkovacieho systému a odborne spôsobilým projektantom pre projektovanie 
dopravných stavieb a dopravného značenia. Na základe výsledku prerokovania oznamuje 
nasledovné: 
 Realizovaný  parkovací systému  bude obsahovať približne 430  parkovacích  miest pre 
osobné automobily. V zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie § 
58 os. 2  na vyznačenej pozemnej, nadzemnej a podzemnej odstavnej a parkovacej ploche pre 
osobné motorové vozidlá musia byť vyhradené 4 % stojísk, najmenej však jedno stojisko, pre 
vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie . V súlade s týmto 
ustanovením  bude vyčlenených  celkom  16  parkovacích miest  pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie.  Na každom parkovisku so závorovým systémom  bude 
vyznačené jedno parkovacie miesto preosoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. V rámci týchto parkovísk však  nemožno, vzhľadom na technické možnosti  
zariadenia, zabezpečiť parkovanie bez poplatku. 
Na parkoviskách s parkovacími automatmi  a parkovacou službou  bude vyčlenených ďalších  
8  parkovacích miest, kde bude možnosť parkovania  v súlade s článkom 3 ods.5  VZN č. 
6/2014 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových 
vozidiel. Parkoviská budú rozmiestnené v súlade s platnými STN , rovnomerne  pri 
optimalizácii dostupných vzdialeností v rámci jednotlivých ulíc . 
 
Na parkovisku v areáli polikliniky budú vyčlenené 4 parkovacie miesta v priestore pred 
závorovým systémom  pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie , tak aby 
bol zabezpečený bezbariérový prístup aj k výťahu. 
 

 
Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Zosúladenie požiadaviek poslankyne MsZ Mgr. Jany 
MajorovejGarstkovej s technickým riešením a platnou 
legislatívou. 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je navrhovaná. 
  
  
Pripomienky 

subjektov: 
 

Nevyvesuje sa . 
 

 

 

 

 

 
 
 



Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 
Oddelenie ÚPŽPSP 

- odborný  
útvar MsÚ: 

 
-právne  stanovisko: 

 
 

 
- Komisia  MsZ: 

Komisia urbanistiky a 
výstavby, životného 
prostredia, dopravy a 
verejných služieb 

 
 
 
-   súhlasí s predloženým návrhom riešenia 

 

 

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 

B e r i e   n a    v e d o m i e. 

Informáciu oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku 
Mestského úradu v Kežmarku o plnení  uznesenia MsZ č. 10 /2015  zo dňa 22.1.2015  , 
ktorým žiadalo  primátora mesta, aby uložil Mestskému úradu v Kežmarku, oddeleniu 
územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku dopracovať technické 
riešenie týkajúce sa osôb ZŤP podľa návrhu poslankyne  Mgr. Jany Majorovej 
Garstkovej 

 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá   :  
 
 

Oddelenie sociálnych vecí  
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 34. 

Názov materiálu: Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb 

mesta Kežmarok pre roky 2014 - 2020 za obdobie roka 

2014. 
 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa. 

2. Návrhová časť rokovaného materiálu. 
3. Návrh na uznesenie. 

 

  
Potrebné k schváleniu: - nehlasuje sa  

 
Počet strán materiálu: 12 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

Príloha č.1 a č.2 

 
 

Meno funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Mgr. Monika Ružbaská  

 vedúca oddelenia sociálnych vecí 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

                       
Dôvodová správa 
Súčasný stav: 

 
 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schválilo na svojom 
zasadnutí dňa 12.12.2013 Komunitný plán sociálnych služieb 
mesta Kežmarok na roky 2014 – 2020. Komunitné plánovanie 
sociálnych služieb patrí do pôsobnosti obce (§ 80 zákona        
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), ktorá má povinnosť 
vypracúvať a schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb  
a tým súčasne vytvárať podmienky na podporu komunitného 
rozvoja, komunitnej práce a komunitnej rehabilitácie v oblasti 
poskytovania sociálnych služieb. Základná obsahová štruktúra 
KPSS  je v súlade s metodikou MPSVaR SR, ustanovením     
§ 82 a § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách      
a s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb pri 
súčasnom zohľadňovaní miestnych špecifík a potrieb 
miestnych komunít obyvateľstva. 
 
 
 
 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Materiál bol vypracovaný na základe  Komunitného plánu 
sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014-2020,  
ktorý sa raz ročne vyhodnocuje a aktualizuje (podľa § 83 ods. 
5 písm. f zákona o sociálnych službách) zákona o sociálnych 
službách). Správa o jeho plnení sa  predkladá mestskému 
zastupiteľstvu. 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 

  
  
Pripomienky 

subjektov: 
Nevyvesuje sa. 

 
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
 
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s legislatívou a právnymi 
normami mesta.  

 
- Komisia  MsZ: 

 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej zo dňa 05.03.2015 –   
k správe o plnení komunitného plánu nemá výhrady. 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 
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 berie na vedomie správu o plnení 

Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2020 za 

obdobie roka 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 

SPRÁVA O PLNENÍ 
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 - 2020 

- za obdobie roka 2014 
 
 Plnenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 - 
2020 (ďalej KPSS) bolo vyhodnotené podľa stanovených aktivít vyplývajúcich               
z opatrení 1 až 7, a to k 31.12. 2014.  
 
 
OPATRENIE 1 
Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych 
služieb 
 
� Aktivita 1.1  

Zvýšiť počet odborných zamestnancov v ZpS a ZOS v súlade so zákonom                
o sociálnych službách 
 

 V zmysle § 84 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene            
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)      
v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o sociálnych službách) sa za odborného 
zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačné predpoklady, ktorý poskytuje sociálne služby, 
považuje sociálny pracovník, supervízor, opatrovateľ, tlmočník posunkovej reči, 
zdravotnícky zamestnanec, lekár vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť, 
vychovávateľ a ďalší pedagogický zamestnanec, fyzická osoba vykonávajúca 
špecializované sociálne poradenstvo, fyzická osoba vykonávajúca sociálnu rehabilitáciu 
a fyzická osoba vykonávajúca činnosť pracovnej terapie.  
  
 K 31.12. 2013 poskytovalo sociálne služby v zariadení pre seniorov (ďalej ZpS) 
27 odborných zamestnancov pre priemerný mesačný počet prijímateľov sociálnej služby 
(viď tabuľka 1) 106.  
 
Tab. 1 

Počet klientov Zariadenia pre seniorov 

 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2014 105 101 98 98 97 97 97 94 92 93 94 94 

 Zdroj: MsÚ Kežmarok 
 
 V decembri 2014 bol počet prijímateľov sociálnej služby v ZpS 94.  Počet 
prijímateľov  odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti IV - VI 
je 59, čo tvorí 62% z celkového počtu prijímateľov. Počet všetkých zamestnancov         
v ZpS bol spolu 48, z toho odborných 27, čo predstavuje 56% z celkového počtu 
zamestnancov.  
 Vzhľadom k tomu, že kapacita ZpS v počte 135 klientov, nebola dlhodobo plne 
využitá, pristúpilo mesto k efektívnemu využitiu priestorov zariadenia  a od januára 
2014 zriadilo nový druh sociálnej služby, a to zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej 
ZOS) s kapacitou 20 prijímateľov sociálnej služby.  



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 
 
Tab. 2 

Počet klientov Zariadenia opatrovateľskej služby 

 
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2014 5 5 5 7 7 6 7 7 7 7 7 6 

Zdroj: MsÚ Kežmarok 
 
 V decembri 2014 bol počet prijímateľov sociálnej služby v ZOS 6 (viď tabuľka 
2). Počet prijímateľov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom 
odkázanosti IV - VI je 1, čo tvorí 16 % z celkového počtu prijímateľov. Počet všetkých 
zamestnancov v ZOS je spolu 3, z toho odborných 2, čo predstavuje 67 % z celkového 
počtu zamestnancov. 
 
 Počet odborných zamestnancov v ZpS a ZOS je k 31.12. 2014 v súlade so 
zákonom o sociálnych  službách. Aktivitu 1.1 ostáva v plnení. 
 
� Aktivita 1.2  

Zaviesť v ZpS a ZOS supervíziu 
 
 Podľa § 9 ods. 10 zákona o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby 
povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby 
vypracovať a uskutočňovať program supervízie. 
 V ZpS a ZOS sa v roku 2014 supervízia nerealizovala. Aktivita 1.2 ostáva            
v plnení. 
 
� Aktivita 1.3  

Zaviesť využívanie dobrovoľníkov a absolventskej praxe študentov stredných                       
i vysokých škôl s relevantným vzdelaním 
 
 V roku 2014 podalo ZpS a ZOS žiadosť na  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
v Kežmarku o pridelenie absolventov vysokej školy v odbore sociálna práca vedených  
v evidencii uchádzačov o zamestnanie a študentov stredných škôl na účely vykonávania 
stredoškolskej praxe spolu v počte 5.  
 K 31.12. 2014 pôsobia v ZpS a ZOS dvaja absolventi vysokej školy v odbore 
sociálna práca a jeden študent Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku na 
stredoškolskej praxi. V roku 2014 nepôsobil v ZpS a ZOS žiadny dobrovoľník. Aktivita 
1.3 ostáva v plnení. 
 
� Aktivita 1.4 

Zaviesť systém vzdelávania manažmentu, zamestnancov 
 
 Medzi sociálne zariadenia zriadené Mestom Kežmarok patrí ZpS a ZOS, 
Nocľaháreň  a Komunitné centrum. 
 V ZpS a ZOS sa 21 zamestnancov z ekonomického, sociálneho                           
a opatrovateľského úseku zúčastnili nasledovných školení a seminárov Ochrana 
osobných údajov, Veľká novela o verejnom obstarávaní, Implementácia individuálnych 
plánov v podmienkach štandardov kvality sociálnej služby, Zákon o e – Governmente    
a Elektronickej schránky, Mzdová účtovníčka – ochrana osobných údajov, Individuálne 
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plánovanie, Administratívne zmeny v mzdovej a personálnej agende, Inventarizácia 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, Rozpočet a RIS SAM, Centrálne 
elektronické trhovisko, zverejňovanie zákazok, Náklady a výnosy v samospráve, 
Účtovná uzávierka ROPO a obcí a Ukončenie roku 2014 a mzdová  a personálna agenda 
v prvom kvartáli.  
 Činnosť komunitného centra je zabezpečovaná prostredníctvom referenta 
sociálneho oddelenia, v spolupráci s dvoma terénnymi sociálnymi pracovníkmi (ďalej 
TSP) a dvoma asistentami  terénnych sociálnych pracovníkov (ďalej ATSP). Referent 
sociálneho oddelenia absolvoval v roku 2014 vzdelávanie v rámci projektu Aktívne 
starnutie, a to v oblasti Kľúčové kompetencie pre seniorov v rozsahu 30 hod. a seminár 
orientovaný na zákon o hmotnej núdzi. TSP a ATSP absolvovali v roku 2014 školenie 
na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku týkajúce sa aktuálnych zmien      
v oblasti štátnych sociálnych dávok,  TSP absolvoval seminár orientovaný na zákon      
o hmotnej núdzi a seminár Exekučné konanie v kontexte zadlženosti                                
v marginalizovaných rómskych komunitách. Aktivita 1.4 ostáva v plnení. 
 
� Aktivita 1.5 

Zvýšiť informovanosť o sociálnych službách (vyhľadávacia činnosť, masmediálna 
komunikácia) 
  
 Zvyšovanie informovanosti o sociálnych službách poskytovaných verejnými               
a neverejnými poskytovateľmi pôsobiacimi na území mesta je pravidelne                       
a systematicky zabezpečované prostredníctvom zamestnancov oddelenia sociálnych 
vecí MsÚ Kežmarok, prostredníctvom tlače Noviny Kežmarok, internetu (web stránka 
mesta, ZpS a ZOS) a Kežmarskej televízie. 
 Osobitný zreteľ sa pri vyhľadávacej činnosti  kladie na osamelých seniorov         
a občanov bez prístrešia. Aktivita 1.5 ostáva v plnení. 
 
� Aktivita 1.6 

Zabezpečiť dostupnosť odľahčovacej služby 
 
 Mesto Kežmarok zabezpečuje dostupnosť odľahčovacej služby v zmysle zákona 
o sociálnych službách. V roku 2014 nebola evidovaná žiadosť o poskytnutie 
odľahčovacej služby, občania uprednostňovali služby v zdravotníckych zariadeniach 
(oddelenie dlhodobo chorých, interné oddelenie). Aktivitu 1.6 navrhujem z KPSS 
vypustiť. 
 
� Aktivita 1.7 

Podpora bezplatného sociálneho poradenstva  
 
 V zmysle zákona o sociálnych službách Mesto Kežmarok poskytuje v rámci 
svojich možností a schopností bezplatné sociálne poradenstvo občanom mesta, ktorí sa 
ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní pomôcť si sami, resp. pomocou 
rodiny alebo blízkych osôb. V roku 2014 bolo poskytnuté sociálne poradenstvo 119 
rodinám, ktoré TSP a ATSP navštívili v ich prirodzenom prostredí cca 477 krát.            
K 31. 12. je na území mesta evidovaných 50 občanov bez prístrešia, ktorým sa 
poskytuje bezplatné komplexné sociálne poradenstvo. Zároveň sa poskytuje  bezplatné 
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sociálne poradenstvo všetkým občanov, ktorí navštívia oddelenie sociálnych vecí. 
Aktivita 1.7 ostáva v plnení. 
 
� Aktivita 1.8 

Realizácia prieskumov u prijímateľov sociálnych služieb (spätná väzba) 
 
 V ZpS a ZOS sa v roku 2014 organizovali štvrťročne stretnutia s prijímateľmi 
sociálnej služby o poskytovaných sociálnych službách pri ktorých sa prejednávali 
návrhy na zlepšenie poskytovania sociálnych služieb a pripomienky prijímateľov.          
V roku 2015 je plánované v rámci realizácie prieskumov využívať anonymne dotazník  
prijímateľov sociálnej služby o spokojnosti s poskytovanými sociálnymi službami,         
s prípadnými návrhmi a námietkami. Aktivita 1.8 ostáva v plnení. 
 
 
OPATRENIE 2 
Skvalitniť poskytovanie terénnych sociálnych služieb 
 
� Aktivita 2.1 

Vytvoriť podmienky pre flexibilitu poskytovania opatrovateľských služieb            
(v prípade potreby občanov mesta zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby 
cez víkendy, počas noci, resp. nepretržite) 
 
 Opatrovateľskú službu poskytuje Mesto Kežmarok v zmysle zákona                   
o sociálnych službách, a to terénnou formou, občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej 
fyzickej osoby pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť  
a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít. Opatrovateľská služba je poskytovaná  
v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby (v domácnosti) alebo v Dome 
opatrovateľskej služby na Baštovej ulici. Na základe Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2009,       
v znení VZN č. 7/2011 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok je 
opatrovateľská služba zabezpečovaná v pracovných dňoch, v čase od 07:00 hod. do 
15:00 hod. za úhradu 2.00 EUR/hod. a v čase od 15:00 hod do 23:00 hod. a počas 
soboty, nedele, dní pracovného  pokoja a sviatkov za úhradu 2,50 EUR/hod. K 31.12.  
zabezpečuje opatrovateľskú službu 15 opatrovateliek pre 28 občanov mesta (viď 
tabuľka 3) .  
 
Tab. 3  

Prehľad o poskytovaní opatrovateľskej služby 

  

Počet 

opatrovateliek opatrovaných osôb 

2012 29 60 

2013 17 35 

2014 15 28 

Zdroj:  MsÚ Kežmarok 
 

 Z tab. 3 vyplýva, že za posledné tri roky výrazne klesá dopyt po opatrovateľskej 
službe. Dovolím si konštatovať, že je to následkom stanovenej úhrady za poskytovanie 
opatrovateľskej služby, ktorá je cenovo nedostupná pre ľudí a rodiny s nízkym príjmom. 
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Zároveň bola na území Mesta Kežmarok v roku 2014, v rámci Národného projektu 
Podpory opatrovateľskej služby, zabezpečovaná opatrovateľská služba prostredníctvom 
Spišskej katolíckej charity, Mobilného hospicu Charitas Kežmarok a ADOS, a to pre 5 
občanov mesta Kežmarok. Aktivita 2.1 ostáva v plnení. 
 
� Aktivita 2.2 

Realizovať vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávanie opatrovateliek s dôrazom 
na zlepšenie komunikácie s klientom a jeho rodinou, riešenie konfliktných situácií 
a zvládanie stresu 
 
 V roku 2014 absolvovali opatrovateľky školenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, ďalšieho vzdelávania s dôrazom na zlepšenie komunikácie s klientom a jeho 
rodinou, riešenie konfliktných situácií a zvládanie stresu nebolo organizované. Aktivita 
2.2 ostáva v plnení. 
 
� Aktivita 2.3 

Realizovať cielené informačné a propagačné aktivity na podporu rozvoja 
terénnych sociálnych služieb 
 
 Pri poskytovaní sociálneho poradenstva v rámci sociálnej posudkovej činnosti sa 
uplatňoval § 13 ods. 6 zákona o sociálnych službách, t.z., že poskytovanie terénnej 
formy sociálnej služby alebo ambulantnej sociálnej služby má prednosť pred pobytovou 
sociálnou službou, a to  súlade s právom fyzickej osoby na výber formy poskytovanej 
sociálnej služby. Pri posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu je, ak je to vhodné a 
účelné a rieši to nepriaznivú sociálnu situáciu občana, uprednostňovaná terénna forma 
sociálnej služby, a to opatrovateľská služba v prirodzenom prostredí občana. Aktivita 
2.3 ostáva v plnení. 
 
� Aktivita 2.4 

Udržať terénnu sociálnu prácu ako súčasť organizačnej štruktúry a činností MsÚ 
Kežmarok v počte 2 terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a 2 asistentov 
terénnych sociálnych pracovníkov (ATSP) 
 
 V rámci Národného projektu terénnej sociálnej práce boli v roku 2014 
zamestnaní na plný pracovný úväzok 2 TSP a 2 ATSP. Aktivita 2.4 ostáva v plnení. 
 
 
OPATRENIE 3 
Zlepšiť využitie komunitného centra 
 
� Aktivita 3.1 

Vypracovať a realizovať program činností Komunitného centra s dôrazom na 
prácu s deťmi so sociálne znevýhodneného prostredia v spolupráci so základnými 
školami a Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva (CPPPaP) 
 
 Počas svojho pôsobenia od roku 2008 vykonávalo komunitné centrum 
nízkoprahové programy pre deti a mládež, výchovné, vzdelávacie a aktivizačné služby 
(písanie domácich úloh, doučovanie a pod.) a voľnočasové aktivity pre cieľovú skupinu 
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detí počas plnenia povinnej školskej dochádzky, a to vo veku 7 - 16 rokov. V auguste 
2014 bolo komunitné centrum zapísané v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Do 
31.03. 2015 je potrebné, na základe žiadosti Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Poprade, zabezpečiť opravu a vymaľovanie poškodených 
zamoknutých stien v spoločenskej miestnosti komunitného centra. 
 
 K 31.12. 2014 nebol program činností Komunitného centra písomne 
vypracovaný. V rámci roka sa uskutočnilo niekoľko aktivít pre deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, a to: opekanie v prírode, dopravná výchova v CVČ, 
futbalový zápas na štadióne, Mikulášske balíčky a pod. Počas celého roka sa 
organizovalo obstarávanie šatstva, najmä pre občanov bez prístrešia a odovzdali sa 
potravinové balíčky pre predávajúcich NOTA BENE.  Aktivita 3.1 ostáva v plnení. 
 
 
OPATRENIE 4 
Vytvoriť podmienky pre aktívne starnutie seniorov 
 
� Aktivita 4.1 

Vybaviť a modernizovať priestory Denného centra - Klubu dôchodcov v meste 
 
 V Klube dôchodcov bola v roku 2014 opravená strecha a v rámci materiálneho 
vybavenia zariadenia bola zakúpená chladnička., umývačka riadu, garniže a záclony. 
Zároveň bol v zariadení zavedený prístup na internet. Aktivita 4.1 ostáva v plnení. 
 
� Aktivita 4.2 

Realizovať kultúrne, športové, vzdelávacie aktivity  pre skvalitnenie života 
aktívnych seniorov (prostredníctvom malých projektov) v spolupráci s Klubom 
dôchodcov, Mestskou políciou 
 
 Mesto Kežmarok realizovalo v roku 2014 projekt Aktívne starnutie                  
v Kežmarku zameraný na viac ako 100 seniorov z okresu Kežmarok vo veku nad 50 
rokov s cieľom posilnenia ich osobnostného rozvoja. Seniori boli vzdelávaní                   
v nasledovných aktivitách: Informačné a komunikačné technológie pre seniorov, 
Kľúčové kompetencie pre seniorov, Zdravé starnutie, Záhradníctvo pre seniorov, 
Zdravotná výchova a Ľudovoumelecké remeslá. V Klube dôchodcov sa v roku 2014 
zrealizovali nasledovné aktivity: beseda s príslušníkom policajného zboru SR                 
o bezpečnosti doma a na ulici, Fašiangové popoludnie, Medzinárodný deň žien, 
Veľkonočné posedenie, Deň matiek, výlet do Čadce a okolia, Žolíkový turnaj, Mikuláš, 
posedenie pri jedličke a pod. V rámci turistického krúžku navštívili seniori Veľkú 
Lomnicu, Starý Smokovec, Nestville park v Hniezdnom, Košice, Ždiar, Gánovce           
a Hôrku, Tatranskú Polianku, Zamagurie, kúpele Smerdžonka, zemiakársky jarmok       
v Spišskej Belej a Starú Ľubovňu. Aktivita 4.2 ostáva v plnení. 
 
 
OPATRENIE 5 
Zriadiť nové sociálne služby a ďalšie služby sociálnej starostlivosti pre sociálne 
slabšie skupiny obyvateľstva 
� Aktivita 5.1 
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Vybudovať  nocľaháreň pre 16 osôb podľa vypracovaného projektu 
 
 Nocľaháreň na ulici Slavkovská 2519/47A, s kapacitou 16 osôb, poskytuje 
prístrešie na účel prenocovania od decembra 2013. V registri poskytovateľov sociálnych 
služieb bola zaregistrovaná dňa 20.05. 2014. V roku 2014 poskytuje mesto v nocľahárni 
sociálne služby priemerne mesačne pre 8 občanov bez prístrešia, priemerný mesačný 
počet prenocovaní je 241. (viď tab. 4) Aktivitu 5.1 navrhujem z KPSS vypustiť. 
 
Tab. 4 

Prehľad o poskytovaní sociálnej služby v nocľahárni  v roku 2014 

  I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Priemerný počet osôb 5 8 9 8 6 7 7 7 8 9 12 11 

Počet prenocovaní 158 214 274 230 183 219 218 199 226 267 360 344 

Zdroj:  MsÚ Kežmarok 
 
� Aktivita 5.2 

Vypracovať program zriaďovania nových sociálnych služieb podľa potrieb 
občanov 
 
 K 31.12. 2014 nebol písomne spracovaný program zriaďovania nových 
sociálnych služieb.  
 V rámci vytvárania KPSS na roky 2014 - 2020 boli vyhodnotené dva prieskumy 
(2011, 2013), týkajúce sa problematiky zriaďovania nových sociálnych služieb. 
Respondenti dotazníka z roku 2011 uviedli, že v meste chýba a je potrebná nocľaháreň, 
stredisko osobnej hygieny a opatrovateľská služba, 4 respondentom chýba 
poskytovanie opatrovateľskej služby počas víkendu a v noci, 3 respondentom denný 
stacionár, 2 respondentom poskytovanie sociálnej služby v zariadení 
opatrovateľskej služby, v jedálni, rehabilitačné centrum pre seniorov, penzión pre 
seniorov, útulok a zariadenie núdzového bývania. Zároveň respondentom chýba        
v meste domov sociálnych služieb, sociálne byty, poskytovanie sociálnej služby         
v práčovni a v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu. Respondenti 
dotazníka z roku 2013  uviedli, že v meste chýbajú a sú potrebné tieto typy sociálnych 
zariadení: stredisko osobnej hygieny (7%), penzión pre seniorov (6%), útulok (5%)   
a práčovňa (3%). 
 K 31.12. 2014 je v meste zriadená nocľaháreň (bližšie viď aktivita 5.1), 
zariadenie opatrovateľskej služby (bližšie viď aktivita 1.1) a poskytovanie 
opatrovateľskej služby počas víkendu a v noci je opatrené Dodatkom č. 1 k VZN          
č. 3/2009, v znení VZN č. 7/2011 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta 
Kežmarok (bližšie viď aktivita 2.1). Sociálne služby v dennom stacionári sú 
zabezpečované neštátnym zariadením Social Servis n.o. na Tvarožnianskej ulici 16. 
Zároveň v meste pôsobí Domov sociálnych služieb Ľubica na ulici Pod Lesom 6. 
Aktivita 5.2 ostáva v plnení. 
 
 
OPATRENIE 6 
Dobudovať bezbariérovosť na území mesta a vo verejne dostupných budovách 
� Aktivita 6.1 
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Vypracovať pasport bariér v spolupráci s organizáciami venujúcim sa osobám so 
zdravotným postihnutím  (pohybovo, zrakovo a sluchovo postihnutých občanov) 

 
 K 31.12. 2014 nebol písomne vypracovaný pasport bariér. Aktivita 6.1 ostáva     
v plnení. 

 
� Aktivita 6.2 

Vypracovať a realizovať program opatrení na odstránenie všetkých 
identifikovaných bariér (bezbariérové mesto Kežmarok) najneskôr v plánovacom 
období 2014 – 2020 
 
 K 31.12. 2014 nebol písomne vypracovaný program opatrení na odstránenie 
všetkých identifikovaných bariér (bezbariérové mesto Kežmarok). Aktivita 6.2 ostáva    
v plnení. (problém s budovami, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, v prípade budov resp. 

stavieb vo vlastníctve mesta, ktoré sa nachádzajú v MPR- objekty pamiatkovo chránené) 

 
� Aktivita 6.3 

Vypracovať súbor kritérií, odporúčaní, ktoré je potrebné zohľadňovať pre 
zabezpečenie bezbariérovosti pri novej výstavbe, pri povoľovaní novej výstavby     
v meste 
 
 Pri príprave stavieb, kde sa predpokladá prístup verejnosti, musí  mať projekt na 
základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu               
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, splnené podmienky bezbariérovosti. V rámci tohto 
opatrenia bol vybudovaný bezbariérový prístup na Starý cintorín. Aktivitu 6.3 
navrhujem vypustiť. 
 
 
OPATRENIE 7 
Zefektívniť koordináciu a spoluprácu subjektov poskytujúcich sociálne služby na 
území mesta 
 

� Aktivita 7.1 
Vytvoriť databázu subjektov pôsobiacich na území mesta a v okolí, ktoré sa 
venujú poskytovaniu sociálnych služieb (aké služby, pre akých prijímateľov) 

 
K 31.12. bola písomne vypracovaná databáza subjektov (verejných                     

a neverejných sociálnych a zdravotníckych zariadení) pôsobiacich na území mesta. 
Aktivita 7.1 ostáva v plnení. 
 
� Aktivita 7.2 

Vybudovať komunikačnú platformu subjektov poskytujúcich sociálne služby na 
území mesta s cieľom zlepšenia vzájomnej informovanosti, výmeny skúseností,  
spolupráce, definovania spoločných projektov, aktivít a pod. 
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 K 31.12. 2014 je vybudovaná komunikačná platforma subjektov poskytujúcich 
sociálne služby na území mesta. Poskytovatelia sociálnych služieb sa v priebehu roka 
kontaktujú a v prípade potreby riešia problémy flexibilne. Aktivita 7.2 ostáva v plnení. 
 
 
 

 
Súhrnné vyhodnotenie: 
 
Tab. 5 

Plnenie aktivít 

  Splnené Splnené čiastočne Nesplnené Spolu 

Počet 11 5 6 22 

Plnenie v % 50% 23% 27% 100% 

Zdroj:  MsÚ Kežmarok 
 
 
 
Aktivity zostávajúce v plnení:  19 
Aktivity vypustené z KPSS:    3 
Navrhnuté nové aktivity:    - 
 
 
 
Kežmarok 28.01. 2015 
Vypracoval: Mgr. Daniela Koršňáková 
 
 
 
Príloha 
1.  Tab. 32  Opatrenia a aktivity rozvoja sociálnych služieb 
2.  Tab. 33  Časové plnenie aktivít rozvoja sociálnych služieb 
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Príloha č.1 

 
Tab. 32 Opatrenia a aktivity rozvoja sociálnych služieb 

Opatrenie 1 
Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych 
služieb 

Časový plán 
Zodpovedné 
oddelenie MsÚ 

Spoluzodpovedné 
oddelenie MsÚ, resp. 
organizácia 

Plnenie 

Aktivita 
1.1 

Zvýšiť počet odborných zamestnancov v ZpS a ZOS v súlade so zákonom 
o sociálnych službách 

V súlade s 
novelou zákona 
o sociálnych 
službách 

Oddelenie sociálnych 
vecí 

ZpS a ZOS v Kežmarku 

splnené 

Aktivita 
1.2 

Zaviesť v ZpS a ZOS supervíziu Priebežne Oddelenie sociálnych 
vecí 

ZpS a ZOS v Kežmarku nesplnené, 
plnenie do 

2015 
Aktivita 
1.3 

Zaviesť  využívanie dobrovoľníkov a absolventskej praxe študentov 
stredných i vysokých škôl s relevantným vzdelaním 

Priebežne Oddelenie sociálnych 
vecí 

Zariadenia sociálnych 
služieb  

splnené 

Aktivita 
1.4 

Zaviesť systém vzdelávania manažmentu, zamestnancov Priebežne Oddelenie sociálnych 
vecí 

Zariadenia sociálnych 
služieb  

splnené 
čiastočne 

Aktivita 
1.5 

Zvýšiť informovanosť o sociálnych službách (vyhľadávacia činnosť, 
masmediálna komunikácia) 

Priebežne Oddelenie sociálnych 
vecí 

Zariadenia sociálnych 
služieb  

splnené 

Aktivita 
1.6 

Zabezpečiť dostupnosť odľahčovacej služby Priebežne Oddelenie sociálnych 
vecí 

- 

splnené, 
vyplýva zo 
zákona o 

sociálnych 
službách 

Aktivita 
1.7 

Podpora bezplatného sociálneho  poradenstva Stály termín Oddelenie sociálnych 
vecí 

Terénni sociálni 
pracovníci 

splnené 

Aktivita 
1.8 

Realizácia prieskumov u prijímateľov sociálnych služieb (spätná väzba) Ročne Oddelenie sociálnych 
vecí 

Zariadenia sociálnych 
služieb 

splnené 
čiastočne 

Opatrenie 2  
Skvalitniť poskytovanie terénnych sociálnych služieb Časový plán 

Zodpovedné 
oddelenie MsÚ 

Spoluzodpovedné 
oddelenie MsÚ, resp. 
organizácia 

- 

Aktivita 
2.1 

Vytvoriť podmienky pre flexibilitu poskytovania opatrovateľských služieb 
(v prípade potreby občanov mesta zabezpečiť poskytovanie 
opatrovateľskej služby cez víkendy, počas noci, resp. nepretržite) 

Priebežne Oddelenie sociálnych 
vecí - 

splnené 
čiastočne 

Aktivita Realizovať vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávanie opatrovateliek  Priebežne Oddelenie sociálnych - nesplnené 
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2.2 s dôrazom na zlepšenie komunikácie s klientom a jeho rodinou, riešenie 

konfliktných situácií a zvládanie stresu 
vecí 

Aktivita 
2.3 

Realizovať cielené informačné a propagačné aktivity na podporu rozvoja 
terénnych sociálnych služieb 

Priebežne Oddelenie sociálnych 
vecí 

Terénni sociálni 
pracovníci 

splnené 

Aktivita 
2.4 

Udržať terénnu sociálnu prácu ako súčasť organizačnej štruktúry 
a činností MsÚ Kežmarok v počte 2 terénnych sociálnych pracovníkov 
(ZSP) a 2 asistentov terénnych sociálnych pracovníkov (ATSP) 

Priebežne Oddelenie sociálnych 
vecí 

Priebežne 
splnené 

Opatrenie 3 
Zlepšiť využitie komunitného centra Časový plán 

Zodpovedné 
oddelenie MsÚ 

Spoluzodpovedné 
oddelenie MsÚ, resp. 
organizácia 

- 

Aktivita 
3.1 

Vypracovať a realizovať program činností Komunitného centra 
s dôrazom na prácu s deťmi so sociálne znevýhodneného prostredia 
v spolupráci so základnými školami a Centrom pedagogicko - 
psychologického poradenstva (CPPPaP) 

Priebežne Oddelenie sociálnych 
vecí 

Terénni sociálni 
pracovníci 

nesplnené 

Opatrenie 4 
Vytvoriť podmienky pre aktívne starnutie seniorov Časový plán 

Zodpovedné 
oddelenie MsÚ 

Spoluzodpovedné 
oddelenie MsÚ, resp. 
organizácia 

- 

Aktivita 
4.1 

Vybaviť a modernizovať priestory Denného centra - Klubu dôchodcov 
v meste  

Priebežne Oddelenie Územného 
plánu, životného 
prostredia a 
stavebného konania 

Oddelenie sociálnych 
vecí 

splnené 

Aktivita 
4.2 

Realizovať kultúrne, športové, vzdelávacie aktivity  pre skvalitnenie 
života aktívnych seniorov (prostredníctvom malých projektov) 
v spolupráci s Klubom dôchodcov, Mestskou políciou 

Priebežne Oddelenie sociálnych 
vecí 

Denné centrum, 
Mestská polícia splnené 

Opatrenie 5 
Zriadiť nové sociálne služby a ďalšie služby sociálnej starostlivosti pre 
sociálne slabšie skupiny obyvateľstva 

Časový plán 
Zodpovedné 
oddelenie MsÚ 

Spoluzodpovedné 
oddelenie MsÚ, resp. 
organizácia 

- 

Aktivita 
5.1 

Vybudovať  nocľaháreň pre 16 osôb podľa vypracovaného projektu 2014 Oddelenie Územného 
plánu, životného 
prostredia a 
stavebného konania 

Oddelenie sociálnych 
vecí 

splnené 

Aktivita 
5.2 

Vypracovať program zriaďovania nových sociálnych služieb podľa 
potrieb občanov 

Priebežne  Oddelenie sociálnych 
vecí 

- nesplnené 

Opatrenie 6 
Dobudovať bezbariérovosť na území mesta a vo verejne dostupných budovách Časový plán 

Zodpovedné 
oddelenie MsÚ 

Spoluzodpovedné 
oddelenie MsÚ, resp. 
organizácia 

- 
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Aktivita 
6.1 

Vypracovať pasport bariér v spolupráci s organizáciami venujúcim sa 
osobám so zdravotným postihnutím  (pohybovo, zrakovo a sluchovo 
postihnutých občanov) 

2014 Oddelenie sociálnych 
vecí 

Zariadenia sociálnych 
služieb nesplnené 

Aktivita 
6.2 

Vypracovať a realizovať program opatrení na odstránenie všetkých 
identifikovaných bariér (bezbariérové mesto Kežmarok) najneskôr v 
plánovacom období 2014 – 2020 

2020 Oddelenie sociálnych 
vecí, Oddelenie 
Územného plánu, 
životného prostredia 
a stavebného konania 

- nesplnené 

Aktivita 
6.3 

Vypracovať súbor kritérií, odporúčaní, ktoré je potrebné zohľadňovať 
pre zabezpečenie bezbariérovosti pri novej výstavbe, pri povoľovaní 
novej výstavby v meste 

2014 Oddelenie Územného 
plánu, životného 
prostredia a 
stavebného konania 

Oddelenie sociálnych 
vecí 

splnené 

Opatrenie 7 
Zefektívniť  koordináciu a spoluprácu subjektov poskytujúcich sociálne služby 
na území mesta 

Časový plán 
Zodpovedné 
oddelenie MsÚ 

Spoluzodpovedné 
oddelenie MsÚ, resp. 
organizácia 

- 

Aktivita 
7.1 

Vytvoriť databázu subjektov pôsobiacich na území mesta a  v okolí, ktoré 
sa venujú poskytovaniu sociálnych služieb (aké služby, pre akých 
prijímateľov) 

2014 Oddelenie sociálnych 
vecí - 

splnené 
čiastočne 

Aktivita 
7.2 

Vybudovať komunikačnú platformu subjektov poskytujúcich sociálne 
služby na území mesta s cieľom zlepšenie vzájomnej informovanosti, 
výmeny skúseností,  spolupráce, definovania spoločných projektov, 
aktivít a pod.  

2014 Oddelenie sociálnych 
vecí 

- 
splnené 

čiastočne 

 

Kežmarok 28.01. 2015 

Spracoval: Mgr. Daniela Koršňáková 
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Príloha č.2 

 
Tab. 33 Časové plnenie aktivít rozvoja sociálnych služieb 

Opatrenie Názov indikátora Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Hodnota 
Rok 

Plánovaná  Výsledná 

Zvyšovať kvalitu 
poskytovaných 

sociálnych služieb v 
zariadeniach 

sociálnych služieb 

Odborní zamestnanci ZpS a ZOS v Kežmarku Počet 27 2013 - 30* 2015 

Sociálni pracovníci v ZpS a ZOS Počet 1 2013 2 2 2014 

Supervízor ZpS a ZOS Počet 0 2013 1 0 2015 
Dobrovoľníci a absolventi Počet 0 2013 3 4 2014 
Školenia a semináre, popr. konferencie na 
vzdelávanie odborných zamestnancov v ZpS a 
ZOS 

Počet 0 2013 2 5 2014 

Publikované články na tému sociálna oblasť Počet 0 2013 4 7 2014 
Klienti využívajúci odľahčovaciu službu Počet 1 2013 3 0 2014 

Skvalitniť 
poskytovanie 

terénnych sociálnych 
služieb 

Klienti využívajúci opatrovateľskú službu Počet 34 2013 40 28 2014 
Školenia, semináre zamerané na vzdelávanie 
opatrovateliek 

Počet 0 2013 1 0 2014 

Terénni sociálni pracovníci a asistenti 
terénnych sociálnych pracovníkov 

Počet 4 2013 4 4 2014 

Zlepšiť využitie 
komunitného centra 

Program činností Komunitného centra Počet 0 2013 1 0 2014 
Počet detí v aktívnej činnosti Komunitného 
centra 

Počet 10 2013 10 9 2014 

Aktivity pre deti zo sociálne znevýhodneného 
prostredia 

Počet 0 2013 5 5 2014 

Aktivity pre dospelé osoby (napr. slobodné 
matky, občania závislí na návykových látkach 
a pod.) 

Počet 0 2013 2 2 2014 

Vytvoriť podmienky 
pre aktívne starnutie 

seniorov 

Prístup k internetu Počet 0 2013 1 1 2014 

Kultúrne, športové, vzdelávacie aktivity  pre 
skvalitnenie života aktívnych seniorov 

Počet 2 2013 5 6 2014 

Zriadiť nové sociálne Nocľaháreň Počet 0 2013 1 1 2014 
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služby a ďalšie služby 
sociálnej starostlivosti 

pre sociálne slabšie 
skupiny obyvateľstva 

Zariadenie opatrovateľskej služby 
 

Počet 0 2013 1 1 2014 

Dobudovať 
bezbariérovosť na 
území mesta a vo 

verejne dostupných 
budovách 

Pasport bariér Počet 0 2013 1 0 2014 
Odstránené bariéry v meste Počet 0 2013 5 1* 2020 
Súbor kritérií, odporúčaní, ktoré je potrebné 
zohľadňovať pre zabezpečenie bezbariérovosti 
pri novej výstavbe, pri povoľovaní novej 
výstavby v meste 

Počet 0 2013 1 1 2014 

Zefektívniť  
koordináciu a 

spoluprácu subjektov 
poskytujúcich 

sociálne služby na 
území mesta 

Databáza subjektov pôsobiacich na území 
mesta a  v okolí, ktoré sa venujú poskytovaniu 
sociálnych služieb 

Počet 0 2013 1 1 2014 

 

*počet  k 31.12. 2014 

 

Kežmarok 28.01. 2015 

Spracoval: Mgr. Daniela Koršňáková 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá   :  
 
 

Oddelenie sociálnych vecí  
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu:   35. 
 

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

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 
3. Návrh na uznesenie. 
 

  
Potrebné k schváleniu: - nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

 
Počet strán materiálu: 3 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

- nie sú 
 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Mgr. Monika Ružbaská  
 vedúca oddelenie sociálnych vecí 
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
 
Nájomná zmluva končí žiadateľke  31.03.2015.  
  
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál  bol vypracovaný na základe  žiadosti o predĺženie 
zmluvy o nájme bytu v Dome s opatrovateľskou službou. 
Žiadosť, ktorá bola doručená Mestskému úradu Kežmarok, 
dňa 10.02.2015 pani Evou Majzlovou, trvale bytom Baštová 
8, Kežmarok. 
Cieľom je:  zosúladenie poskytovania opatrovateľskej služby 
v dome s opatrovateľskou službou, pretože ide o nájomný byt 
v dome osobitného určenia, ktorý nepodlieha režimu zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 
nájom bytu má byť  podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zák. č. 
189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich 
s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších 
predpisov. 
  

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa. 

   
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Oddelenie sociálnych vecí odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu  v Kežmarku   materiál schváliť, pretože 
menovanej sa naďalej poskytuje opatrovateľská služba a nemá 
voči mestu Kežmarok, ani voči Spravbythermu, s.r.o. 
Kežmarok nedoplatky za nájom bytu a za plnenia s nájmom 
bytu spojené, ani iné nedoplatky. Nájomnú zmluvu 
navrhujeme predĺžiť  na dobu určitú do 31.03.2017. 
  
 

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa. 

 
- Komisia  MsZ: 

 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej zo dňa 05.03.2015 – 
k návrhu nemá výhrady a  mestskému zastupiteľstvu odporúča  
schváliť predĺženie zmluvy o nájme pre pani Evu Majzlovú na 
dobu určitú do 31.03.2017. 
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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 ch v a ľ u j e   predĺženie zmluvy 

o nájme jednoizbového bytu č. 21 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci 
sa v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  nájomníčke 
Eve Majzlovej, bytom Kežmarok, Baštová 8 na dobu určitú, a to do 31.03.2017.    
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá:  
 

 

Dočasná komisia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu:  36.  
 

Názov materiálu: Informácia o vybavení sťažnosti zo dňa 16.12.2014 

týkajúcej sa zvýšenej sadzby poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady proti postupu orgánu 

verejnej správy. 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa 

2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu 

3. Návrh na uznesenie  

 

  
Potrebné 

na schválenie: 

 
Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

 
Počet strán materiálu:  

Prílohy  k ZM:  
 

 

 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Mgr. Andrej Zreľak 

 člen komisie 
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Dôvodová správa    
Súčasný stav: 

 

 

                                                                                               
 
Dňa 28.07.2014 mesto Kežmarok obdržalo sťažnosť voči 
postupu ekonomického oddelenia vo veci zvýšenej sadzby 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Sťažnosť bola v zákonnej lehote v zmysle platných právnych 
predpisov prešetrená, sťažovateľovi bolo zaslané oznámenie o 
výsledku prešetrenia sťažnosti, v zmysle ktorého bola jeho 
sťažnosť neopodstatnená. Dňa 16.12.2014 bola totožným 
sťažovateľom doručená ďalšia sťažnosť, z obsahu ktorej 
vyplýva, že sťažovateľ nesúhlasí s vybavením jeho sťažnosti. 
V súlade s § 22 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v 
platnom znení sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje 
nesúhlas s vybavovaním alebo odložením svojej 
predchádzajúcej sťažnosti je novou sťažnosťou proti postupu 
orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti. Ak sťažnosť 
vybavil vedúci orgánu verejnej správy, na vybavenie sťažnosti 
podľa odseku 1 je príslušný najbližší nadriadený orgán. 
Vzhľadom na skutočnosť, že mesto nemá hierarchicky 
nadriadený orgán a predmetom sťažnosti je oblasť spadajúca 
do samosprávnej pôsobnosti, bolo potrebné sťažnosť prešetriť 
a vybaviť v zákonnej lehote iným orgánom mesta - ad hoc 
zriadenou dočasnou komisiou. Komisia v zložení poslancov 
Mgr. Andrej Zreľak, Ing. Matúš Polák a Mgr. Ondrej Jankura 
bola zriadená uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku  č. 3/2015 dňa 22.01.2015. Komisia sťažnosť 
prešetrila a vybavila oznámením o výsledku prešetrenia 
sťažnosti, v zmysle ktorého je sťažnosť neopodstatnená. 
Oznámenie bolo sťažovateľovi zaslané v zákonnej lehote. 
 
 
  

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Podnetom a cieľom je potreba informovať zastupiteľstvo 
o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je 
Varianty  2- popis:  

Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 

 
Nevyvesuje sa  
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Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 
 

 

 

 

- 

-právne  stanovisko: Predložený návrh  je  v súlade  s platnou legislatívou.  
 
- Komisia  MsZ: 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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  berie na vedomie informáciu o vybavení 

sťažnosti zo dňa 16.12.2014 týkajúcej sa zvýšenej sadzby poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady proti postupu orgánu verejnej správy. 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

 

 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 

Predkladá   :  
 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 
 

Na rokovanie dňa: 26.3.2015  
 
 

K bodu programu:   37. 
 

Názov materiálu: Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14 
                                                              Košická  2374/1 
                                                              Košická  2466/5 
                                                              Košická 2485/13 
 
 
 
 
 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 
2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu. 
3. Návrhy na uznesenia.   
 

  
 

Potrebné k schváleniu: trojpätinová väčšina všetkých  poslancov 
 

 
Počet strán materiálu: 8 

 

Prílohy  k ZM:  
 

 

žiadne 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta Perignáthová  
 vedúca                                                                                             
                      
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

                                                
 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 

 

                                                                                               
Dňa 31.3.2015 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi 
bytu č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14. Dňa 
30.4.2015 končí nájomná zmluva na dobu určitú  nájomcovi bytu 
č. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, nájomcovi bytu č. 
22 v bytovom dome Košická 2374/1, nájomcovi bytu č. 8 
v bytovom dome Košická 2466/5 a nájomcovi bytu č. 10 
v bytovom dome Košická 2485/13. Dňa 31.5.2015 končí 
nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom bytov č. 7, 29, 31 
v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku. 

Podľa zákona č. 443/2010 Z. z. §12, ods. 3 má  nájomca  právo 
na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri 
dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a zákone č. 
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní v platnom znení (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.). 
 

Meno a priezvisko:  č. bytu:            Nedoplatok: 
 
Gen. Štefánika 1049/14 
Daniela Ivančáková  30  0  
Valéria Gáborová    9                 0 
Ema Rusnačíková    7                 0 
Ján Vaverčák  29                 0  
Ľudmila Harmanová 31  0  
 
Košická 2374/1      
Mgr. Zuzana Petrasová  22              0           
 
Košická 2466/5      
Marcela Čupová   8                 0           
 
Košická 2485/13      
Renáta Lopatovská                 10             776 €           

 
Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

 
Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti nájomcov 
o opakovaný nájom. 
 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je  
Varianty  2- popis: 

 

Varianty  3- popis: 
 

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa 
 
  
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 

 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča  
Mestskému zastupiteľstvu  v Kežmarku   predložený materiál 
schváliť.  
 

 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou. 
 
- Komisia  MsZ: 

 
Komisia sociálna a bytová 5.3.2015 : Komisia po prerokovaní 
odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť 
opakovaný nájom nájomcom bytov v bytovom dobe Gen. 
Štefánika 1049/14 a Košická 2485/13 na dobu jedného roka 
a nájomcom bytov v bytovom dome Košická 2374/1, Košická 
2466/5 na dobu troch rokov. 
Pri nájomcovi, ktorý má dlh na nájomnom, komisia súhlasí 
s opakovaným nájmom na dobu jedného roka, ak do 26. marca 
2015 uhradí nedoplatok na nájomnom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 

 
 
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  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Daniele  
Ivančákovej, trvale bytom Severná 1425/4, 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.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Daniele 
Ivančákovej,  trvale bytom  Severná 1425/4, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Valérii 
Gáborovej s manželom Františkom, 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.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Valérii  
Gáborovej s manželom Františkom,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na 
dobu jedného roka. 
 

 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Eme 
Rusnačíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eme 
Rusnačíkovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Jánovi 
Vaverčákovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jánovi 
Vaverčákovi,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 31 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  
Ľudmile Harmanovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 31 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ľudmile 
Harmanovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 

 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 22 v bytovom dome Košická 2374/1 Mgr. Zuzane 
Petrasovej, trvale bytom Košická 2374/1, 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.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 22 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Mgr. Zuzane 
Petrasovej,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 

 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
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 2466/5 Marcele 
Čupovej, trvale bytom Košická 2466/5, 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.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Marcele Čupovej,  
trvale bytom  Košická 2466/5, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 

a) 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13 Renáte 
Lopatovskej, trvale bytom Košická 2485/13, 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.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Renáte 
Lopatovskej,  trvale bytom  Košická 2485/13, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 

 
b) 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
n e s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Renáte 
Lopatovskej, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok z dôvodu, že nájomca nedodržiava 
podmienky uvedené v nájomnej zmluve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 

 
 
Predkladá :  
 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 
 

Na rokovanie dňa: 26.3.2015  
 
 

K bodu programu: 38. 
 

Názov materiálu: Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 2, Hlavné námestie 114/11. 
 
 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 
3. Návrhy na uznesenia.   
 

  
Potrebné k schváleniu: trojpätinová väčšina všetkých  poslancov 

 
 

Počet strán materiálu: 3 
 

Prílohy  k ZM:  
 
 

žiadne 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta Perignáthová 
vedúca  
                                                                                              
              
                      
 
 
 
 
                                    



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

                                  
 

 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
Dňa 30.4.2015 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi bytu č. 
2, Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku.  
 
Meno a priezvisko:  č. bytu:                  Nedoplatok: 

 
Hlavné námestie 114/11 
 
Viktor Body  2  0 
 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál bol vypracovaný na základe  žiadosti nájomcu o predĺženie 
nájmu.  
 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa 
  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Kežmarku predložený materiál schváliť.   
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou. 
 
 

- Komisia  MsZ: Komisia sociálna a bytová 5.3.2015 : Komisia po prerokovaní odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť predĺženie nájmu 
doterajšiemu nájomcovi  bytu č. 2, Hlavné námestie 114/11 Viktorovi 
Bodymu s manželkou Evou na dobu jedného roka, z dôvodu ich 
zdravotného postihnutia a z dôvodu, že nie je v ich možnostiach riešiť 
bytovú situáciu inak. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 

 
 
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 : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2, Hlavné námestie 114/11 Viktorovi Bodymu 
s manželkou Evou, trvale bytom Hlavné námestie 114/11, Kežmarok je prípadom  hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu ich zdravotného postihnutia a zároveň z dôvodu, že nie je v ich 
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak. 
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 2, Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku nájomcovi Viktorovi Bodymu 
s manželkou Evou, trvale bytom  Hlavné námestie 114/11, Kežmarok  na dobu jedného 
roka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

 

 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
Predkladá   :  
 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 
 

Na rokovanie dňa: 26.3.2015  

 
 

K bodu programu: 39. 
 

Názov materiálu: Návrh na zrušenie uznesenia č. 184/2014 zo dňa 4.9.2014 
 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 

2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu. 

3. Návrhy na uznesenia.   

 

 

  
Potrebné k schváleniu: Nadpolovičná väčšina prítomných   poslancov 

 
 

Počet strán materiálu: 3 
 

Prílohy  k ZM:  
 

 

žiadne 
 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta Perignáthová 

vedúca  
                                                                                              
              
 
 
 
 
 
                                    



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

                                     
 

Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 

 

 

                                                                                               
Uznesením číslo 184/2014 zo dňa 4.9.2014 schválilo MsZ 
v Kežmarku nájom bytu č.  13 v bytovom dome Lanškrounská 
2527/1B v Kežmarku Bc. Alene Kulčárovej s manželom Dávidom. 
Vzhľadom nato, že Bc. Alena Kulčárová s manželom Dávidom dňa 
19.11.2014 z osobných dôvodov písomne odmietli nájom 
uvedeného bytu, je potrebné uvedené uznesenie č. 184/2014 zrušiť.  
   
 
 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Materiál bol vypracovaný na základe  písomnej žiadosti Bc. 
Kulčárovej s manželom Dávidom, ktorí odmietli nájom bytu č. 13 
v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B. 
 
 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis: 

 

Varianty  3- popis: 
 

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa 
  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 

 

 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku uznesenie zrušiť.   
 

 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou. 
 
 

- Komisia  MsZ: - 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

 
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: 
 
zrušuje uznesenie  č. 184/2014  zo dňa 4.9.2014. 

 
(nájom bytu č. 13 Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Bc. Alene Kulčárovej s manželom 
Dávidom, trvale bytom Levočská  1768/8, Kežmarok, na dobu troch rokov) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
Predkladá   :  
 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku 
 
 

Na rokovanie dňa: 26.3.2015  
 
 

K bodu programu:   40. 
 

 
Názov materiálu: 

 
Návrh na nájom bytu č. 27, Gen. Štefánika 1049/14 
                                      č. 24, Košická 2224/12  
                                      č. 22, Košická 2224/12                                    
                                      č. 18, Košická 2466/7 
                                      č. 13, Lanškrounská 2427/1B 
                                      č. 27, Lanškrounská 2485/3                      
 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 
2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu. 
3. Návrhy na uznesenia.   
 

  
 
 

Potrebné k schváleniu: trojpätinová väčšina všetkých  poslancov 
 
 

Počet strán materiálu: 13 
 

Prílohy  k ZM:  
 
 

žiadne 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta Perignáthová 
 vedúca 
                                                                                              
                  
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

                                     
 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
Dňa  24.10.2014 požiadala Zuzana Demčíková, trvale bytom  Gen. 
Štefánika 1049/14 Kežmarok, o prenájom iného nájomného bytu 
z dôvodu, že byt, ktorý v súčasnosti úžíva je vlhký a vyskytuje sa 
v ňom plieseň.  

 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál  bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Zuzany 
Demčíkovej o prenájom iného, zdravotne nezávadného bytu. 
Cieľom je prenajať nájomcovi byt, ktorý je zdravotne nezávadný. 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa 
  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.   
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou. 
 

 
- Komisia  MsZ: 

 
Komisia sociálna a bytová 5.3.2015 : Komisia po prerokovaní  
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom 
bytu č. 27, v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku 
na dobu jedného roka pre Zuzanu Demčíkovú, trvale bytom Gen. 
Štefánika 1049/14,  Kežmarok, z dôvodu, že ide o osamelú matku 
s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v byte č. 1 v bytovom 
dome Gen. Štefánika 1049/14 a  vzhľadom na to, že byt, ktorý 
v súčasnosti užíva je vlhký a vyskytuje sa v ňom pleseň, zo 
zdravotných dôvodov je potrebné prenajať im iný byt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

 
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 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 
v Kežmarku Zuzane Demčíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi 
nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v byte č. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 
a  vzhľadom nato, že byt, ktorý v súčasnosti užíva je vlhký a vyskytuje sa v ňom pleseň, zo 
zdravotných dôvodov je potrebné prenajať im iný byt. 

s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Zuzane Demčíkovej, 
trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 

                                     
 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
Dňa  25.9.2013 a opätovne 22.12.2014 požiadal Jozef Gmyrek 
s manželkou Editou, trvale bytom  Košická 2224/12 
Kežmarok,  o prenájom trojizbového nájomného bytu 
z dôvodu, že dvojizbový nájomný byt č. 22, v bytovom dome 
Košická 2224/12, ktorý v súčasnosti úžívajú je pre jeho 
štvorčlennú rodinu už nepostačujúci. 

 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál  bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Jozefa 
Gmyreka s manželkou Editou o prenájom trojizbového 
nájomného bytu.  
 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa 
  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.   
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou. 
 

 
- Komisia  MsZ: 

 
Komisia sociálna a bytová 5.3.2015 : Komisia po prerokovaní  
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť 
nájom bytu č. 24, v bytovom dome Košická 2224/12 
v Kežmarku na dobu troch rokov pre Jozefa Gmyreka 
s manželkou Editou, trvale bytom Košická 2224/12,  
Kežmarok, z dôvodu, že ide o žiadateľov, bývajúcich v 
dvojizbovom nájomnom byte č. 22 v bytovom dome Košická 
2224/12, ktorí požiadali o prenájom trojizbového bytu, 
vzhľadom nato, že ide o rodinu s dvomi deťmi a dvojizbový 
byt je pre štvorčlennú rodinu nepostačujúci. 
 
 
 

 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

 
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 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 24 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku 
Jozefovi Gmyrekovi s manželkou Editou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľov, bývajúcich v 
dvojizbovom nájomnom byte č. 22 v bytovom dome Košická 2224/12, ktorí požiadali 
o prenájom trojizbového bytu, vzhľadom nato, že ide o rodinu s dvomi deťmi a dvojizbový 
byt je pre štvorčlennú rodinu nepostačujúci. 
 

s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 24 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok Jozefovi Gmyrekovi 
s manželkou Editou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 

                                     
 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
Dňa  20.3.2013 a opätovne 24.10.2014 požiadala Lucia 
Džurňáková s druhom, trvale bytom  Lanškrounská 24, 
Kežmarok,  o prenájom nájomného bytu z dôvodu, že 
v súčasnosti býva s jedným nezaopatreným dieťaťom 
v stiesnených podmienkach s rodičmi v trojizbovom byte. 

 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál  bol vypracovaný na základe  žiadosti Lucie 
Džurňákovej s druhom o prenájom dvojizbového nájomného 
bytu.  
 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa 
  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.   
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou. 
 

 
- Komisia  MsZ: 

 
Komisia sociálna a bytová 5.3.2015 : Komisia po prerokovaní  
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť 
nájom bytu č. 25, v bytovom dome Košická 2224/12 
v Kežmarku na dobu troch rokov pre Luciu Džurňákovú, 
trvale bytom Lanškrounská 24,  Kežmarok, z dôvodu, že ide 
o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu s druhom a dieťaťom, 
bývajúcu v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti 
s rodičmi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 

 
 
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 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 22 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku 
Lucii Džurňákovej, trvale bytom Lanškrounská 1605/24, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu s druhom a dieťaťom, 
bývajúcu v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti s rodičmi. 
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 22 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok Lucii Džurňákovej, trvale 
bytom Lanškrounská 1605/24, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 
 

                                     
 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
Dňa  27.5.2013 a opätovne 5.3.2014 požiadala Dominika 
Kuchtová, trvale bytom  Lanškrounská 1609/12, Kežmarok,  
o prenájom nájomného bytu z dôvodu, že má jedno 
nezaopatrené dieťa a v súčasnosti býva v stiesnených 
podmienkach so súrodencami a rodičmi v dvojibovom byte. 

 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál  bol vypracovaný na základe  žiadosti Dominiky 
Kuchtovej o prenájom dvojizbového nájomného bytu.  
 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa 
  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.   
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou. 
 

 
- Komisia  MsZ: 

 
Komisia sociálna a bytová 5.3.2015: Komisia po prerokovaní  
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť 
nájom bytu č. 18, v bytovom dome Košická 2466/7 
v Kežmarku na dobu troch rokov pre Dominiku Kuchtovú, 
trvale bytom Lanškrounská 1609/12,  Kežmarok, z dôvodu, že 
ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, 
ktorá býva v súčasnosti v stiesnených podmienkach s rodičmi 
a súrodencami v dvojizbovom byte. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

 
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 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku 
Dominike Kuchtovej, trvale bytom Lanškrounská 1609/12, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, 
ktorá býva v súčasnosti v stiesnených podmienkach s rodičmi a súrodencami v 
dvojizbovom byte. 
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 18 v bytovom dome Košická 2466/7, Kežmarok Dominike Kuchtovej, trvale 
bytom Lanškrounská 1609/12, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 

                                     
 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
Dňa 7.5.2014 požiadala Michaela Bartková s manželom 
Miroslavom, trvale bytom  Lanškrounská 2485/3, Kežmarok,  
o prenájom trojizbového nájomného bytu z dôvodu, že  sa im 
narodilo dieťa a dvojizbový nájomný byt č. 27, Lanškrounská 
2485/3, ktorý v súčasnosti úžívajú, im už nepostačuje. 

 
Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál  bol vypracovaný na základe  žiadosti Michaely 
Bartkovej s manželom Miroslavom o prenájom trojizbového 
nájomného bytu.  
 
 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa 
  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.   
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou. 
 
 

 
- Komisia  MsZ: 

 
Komisia sociálna a bytová 5.3.2015 : Komisia po prerokovaní  
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť 
nájom bytu č. 13, v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 
v Kežmarku na dobu troch rokov pre Michaelu Bartkovú 
s manželom Miroslavom, trvale bytom Lanškrounská 2485/3,  
Kežmarok, z dôvodu, že ide o žiadateľov, bývajúcich v 
dvojizbovom nájomnom byte v bytovom dome Lanškrounská  
2485/3, ktorí z dôvodu narodenia dieťaťa požiadali 
o prenájom trojizbového bytu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 

 
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 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 13 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 
v Kežmarku Michaele Bartkovej s manželom Miroslavom, trvale bytom Lanškrounská 
2485/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že o žiadateľov, 
bývajúcich v dvojizbovom nájomnom byte v bytovom dome Lanškrounská  2485/3, ktorí 
z dôvodu narodenia dieťaťa požiadali o prenájom trojizbového bytu. 
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 13 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Michaele Bartkovej 
s manželom Miroslavom, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok na dobu troch 
rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 
 

                                     
 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
Dňa 10.9.2014 požiadala Miroslava Pitnerová, trvale bytom  
Gen. Štefánika 981/37, Kežmarok,  o prenájom dvojizbového  
nájomného bytu z dôvodu, že v súčasnosti býva v stiesnených 
podmienkach s dvomi nezaopatrenými deťmi u matky 
v dvojizbovom byte. 

 
Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál  bol vypracovaný na základe  žiadosti Miroslavy 
Pitnerovej o prenájom dvojizbového nájomného bytu.  
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa 
  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.   
 
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou. 
 

 
- Komisia  MsZ: 

 
Komisia sociálna a bytová 5.3.2015 : Komisia po prerokovaní  
odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 
27, v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku na 
dobu troch rokov pre Miroslavu Pitnerovú, trvale bytom Gen. 
Štefánika 981/37,  Kežmarok, z dôvodu, že ide o osamelú 
matku s dvomi nezaopatrenými deťmi,  ktorá býva 
v stiesnených podmienkach  u matky v dvojizbovom byte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

 
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 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 27 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 
v Kežmarku Miroslave Pitnerovej, trvale bytom Gen. Štefánika 981/37, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že o  ide o osamelú matku s dvomi 
nezaopatrenými deťmi,  ktorá býva v stiesnených podmienkach  u matky v dvojizbovom 
byte. 
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3, Kežmarok Miroslave Pitnerovej, 
trvale bytom Gen. Štefánika 981/37, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 

 

 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
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Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 
 

Na rokovanie dňa: 26.3.2015  
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Názov materiálu: Návrh na zrušenie uznesení č. 274 – 277/2014 zo dňa  

23.10.2014 
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2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu. 

3. Návrhy na uznesenia.   
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Počet strán materiálu: 3 
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MESTO KEŽMAROK 

 

 

                                  
 

 

Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 

 

 

                                                                                               
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len „MsZ“) dňa 
23.10.2014 prijalo uznesenia č. 274 – 277, ktorými z dôvodu 
osobitného zreteľa súhlasilo s predĺžením nájmov bytov pre 
konkrétnych nájomcov na ul. Weilburská1, 3 a Lanškrounská 
21. Proti týmto uzneseniam podala hlavná kontrolórka mesta 
podnet na prešetrenie zákonnosti, ktorý bol Okresnej 
prokuratúre Kežmarok doručený dňa 13.11.2014. Dňa 
13.2.2015 bolo mestu Kežmarok doručené upozornenie 
prokurátora proti nesúladu predmetných uznesení s § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. Podľa príslušných ustanovení zákona 
o prokuratúre má mesto povinnosť upozornenie prokurátora 
prerokovať a prijať potrebné opatrenia. 
Súčasný stav je nevyhovujúci a preto je potrebné prijať 
opatrenie – zrušiť predmetné uznesenia. 
 
 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Materiál bol vypracovaný na základe doručeného upozornenia 
prokurátora zo dňa 13.2.2015. 
Cieľom je vykonať nápravu v súlade s podaným upozornením 
prokurátora. 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  

Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa 
  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 

 

 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predmetné uznesenia 
zrušiť.   
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou. 
 
 

- Komisia  MsZ: - 

 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

 
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 
 
zrušuje uznesenia  č. 274 - 277/2014  zo dňa 23.10.2014. 

 
(Uznesenie č. 274 - nájom bytu č. 4, Weilburská 2396/1, Kežmarok Jánovi Drzewieckemu, trvale 
bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu jedného roka. 
 
Uznesenie č. 275 - nájom bytu č. 9, Weilburská 2396/1, Kežmarok Ing. Tomášovi Tvarůžkovi, 
trvale bytom Šebriv 196, 679 22 Šebrov - Kateřina, na dobu jedného roka 
 
Uznesenie č. 276 - nájom bytu č. 19, Weilburská 2396/3, Kežmarok Veronike Šoltýsovej 
s manželom Branislavom, trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov. 
 
Uznesenie č. 277 - nájom bytu č. 9, Lanškrounská 1651/21, Kežmarok Dane Želonkovej, trvale 
bytom Lanškrounská 1651/21, Kežmarok, na dobu jedného roka.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
Predkladá   :  
 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku 
 
 

Na rokovanie dňa: 26.3.2015  
 
 

K bodu programu:   42. 
 

Názov materiálu: Návrh na predĺženie nájmu bytov - Weilburská 2396/1 
                                                             Weilburská 2396/3 
                                                            Lanškrounská 1651/21 
                                                               
 
 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 
2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu. 
3. Návrhy na uznesenia.   
 

  
Potrebné k schváleniu: trojpätinová väčšina všetkých   poslancov 

 
Počet strán materiálu: 4 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

žiadne 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta Perignáthová 
 vedúca 

 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 
 
 
 

                                                                                            

                             
 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
Dňa 13.2.2015 bolo mestu Kežmarok doručené upozornenie 
prokurátora proti nesúladu uznesení č. 274 – 277 s § 9a ods.9 
písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. Na základe toho bolo potrebné 
predmetné uznesenia zrušiť a následne schváliť nové uznesenia 
týkajúce sa opakovaného nájmu bytov v súlade s upozornením 
prokuratúra. 
 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál  bol vypracovaný na základe doručeného upozornenia 
prokurátora zo dňa 13.2.2015. 
Cieľom je  vykonať nápravu v súlade s podaným upozornením 
prokurátora. 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je  
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa 
  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložený materiál 
schváliť. 
  
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou. 
 

 
- Komisia  MsZ: 

 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 

 
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  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburská 2396/1 Jánovi 
Drzewieckemu, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu so štyrmi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich 
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku Jánovi Drzewieckemu,  
trvale bytom  Weilburská 2396/1, Kežmarok na dobu jedného roka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 
 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
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. 19 v bytovom dome Weilburská 2396/3 Veronike 
Šoltýsovej, trvale bytom Weilburská 2396/3 je prípadom hodným osobitného zreteľa 
z dôvodu, že ide rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi a ich bytovú situáciu nie je možné 
riešiť inak. 
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 19 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku Veronike Šoltýsovej,  
trvale bytom  Weilburská 2396/3, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
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 Lanškrounská 1651/21 Dane 
Želonkovej, trvale bytom Lanškrounská 1651/21 je prípadom hodným osobitného zreteľa, 
z dôvodu, že ide o osamelú matku so štyrmi nezaopatrenými deťmi a z dôvodu zložitej 
rodinnej situácie. 
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 1651/21 v Kežmarku Dane Želonkovej,  
trvale bytom  Lanškrounská 1651/21, Kežmarok na dobu jedného roka. 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

        

   Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
Predkladá   :  
 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 43. 

Názov materiálu: Návrh na odkúpenie pozemku KN-E 577, k.ú. Kežmarok 
do majetku mesta od Štefana Kapolku,  Gen. Svobodu 37, 
059 71 Ľubica a Jozefa Kapolku, Nová 21, Kežmarok 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa 
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 
3. Návrhy na uznesenia.   
 
 

  
 

Potrebné k schváleniu:   viac ako  ½ prítomných poslancov 
 
 

Počet strán materiálu: 3 + prílohy 1  
 

Prílohy  k ZM:  
 
 

- Snímok z katastrálnej mapy                          

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta  Perignáthová   
 vedúca oddelenia 
           
                         
                                              
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

                       
 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
Mesto Kežmarok oslovilo vlastníkov pozemku KN-E 577, 
k.ú. Kežmarok o celkovej výmere 137m2 Jozefa Kapolku, 
bytom Nová 21, Kežmarok a Štefana Kapolku, bytom Gen. 
Svobodu 37, Ľubica za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania pozemku pod miestnou komunikáciou. 
Vzhľadom na to, že sa na pozemku nachádza miestna 
komunikácia a z dôvodu že je predpoklad, že sa do pozemku 
zasiahne pri asanácii starého a výstavbe nového mosta cez 
Ľubický potok je pozemok potrebné odkúpiť do vlastníctva 
mesta.  
Spoluvlastníci pozemku s odpredajom predmetného pozemku 
mestu Kežmarok súhlasili.  

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál bol vypracovaný na základe potrieb usporiadania 
majetkovoprávnych vzťahov predmetného pozemku.  
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je.  
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča 
materiál schváliť.   
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou  
 
- Komisia  MsZ: 

 
Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, 
dopravy a verejných služieb odporúča odkúpiť pozemok KN-
E 577 orná pôda, k.ú. Kežmarok vo vlastníctve Štefana 
a Jozefa Kapolku za účelom majetkovoprávneho usporiadania 
pozemku pod miestnou komunikáciou. 
 
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku schváliť odkúpenie 
pozemku p.č. KN-E 577o výmere 137m2  k.ú. Kežmarok do 
majetku mesta Kežmarok od Jozefa Kapolku bytom Nová 
ul.21, Kežmarok a Štefana Kapolku bytom Gen.Svobodu 37, 
Ľubica za cenu 7,-eur/m2. 
 
 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
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 odkúpenie pozemku KN-E 577 o celkovej výmere 137m2, druh pozemku 
orná pôda, k.ú. Kežmarok do majetku mesta Kežmarok od spoluvlastníkov pozemku 
(každý v spoluvlastníckom podiele ½ ) Štefana Kapolku, bytom Gen. Svobodu 37, 059 71 
Ľubica a Jozefa Kapolku, bytom Nová 21, 060 01 Kežmarok, za cenu 7,- eur/m2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

        

   Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
Predkladá   :  
 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 44. 

Názov materiálu: Návrh na odpredaj časti pozemku z parcely KN-C 
6836/10, k.ú. Kežmarok, Priemyselná zóna Kežmarok- 
Pradiareň pre spoločnosť ROSLER- Domáce potreby, 
s.r.o., Žakovce 128    
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa 
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 
3. Návrhy na uznesenia.   
 
 

  
 

Potrebné k schváleniu:   -   min.3/5 všetkých poslancov 
 
 

Počet strán materiálu: 3 + prílohy 2 
 

Prílohy  k ZM:  
 
 

- Snímok z katastrálnej mapy 
- Geometrický plán                           

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta  Perignáthová   
 vedúca  
           
                     
                           
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

                       
 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
Spoločnosť ROSLER- Domáce potreby, s.r.o., 128 Žakovce 
059 73, IČO 47 507 306 požiadala Mesto Kežmarok o 
odkúpenie časti pozemku z parcely KN-C 6836/10, k.ú. 
Kežmarok v časti Priemyselná zóna Kežmarok -Pradiareň,  
novovytvorenú parcelu KN-C 6836/30 o výmere 3 000m2, 
druh pozemku ostané plochy. 
 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál bol vypracovaný na základe požiadavky so strany 
spoločnosti ROSLER, s.r.o. z dôvodu, že na predmetnom 
pozemku spoločnosť plánuje vybudovať logistické centrum 
s vyhovujúcou skladovou kapacitou, parkovaním, 
manipulačnou plochou a tiež priestorom na výkon 
administratívnej činnosti a v tejto súvislosti aj vytvorenie 
pracovných miest v danom regióne.   
     
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je.  
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča 
mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku  materiál schváliť.   
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou. 
 
- Komisia  MsZ: 

 
Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, 
dopravy a verejných služieb nemá námietky k odpredaniu 
časti pozemku parc.č. KN-C 6836/10, k.ú. Kežmarok o 
výmere s rozlohou 3 000m2. 
 
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku schváliť odpredaj 
časti parcely KN-C 6836/10, ost.plochy o výmere 3000m2 

,k.ú. Kežmarok pre ROSLER-Domáce potreby s.r.o., Žakovce 
128 za cenu 10,-eur/m2 .  
 

 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
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 
 
r o z h o d u j e 
zmysle ustanovenia § 9a odst.8. písmena e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku z parcely KN-C 6836/10-  
novovytvorenej parcely KN-C 6836/30 o výmere 3000m2, druh pozemku ostatné plochy, 
k.ú. Kežmarok v časti Priemyselná zóna Kežmarok- Pradiareň, podľa geometrického 
plánu č. 2/2015, (GP vyhotovil Ing. Vladimír Kupčo) pre spoločnosť ROSLER- Domáce 
potreby, s.r.o., 128 Žakovce 059 73, IČO 47 507 306 je prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu, že spoločnosť plánuje na predmetnom pozemku vybudovať logistické 
centrum s vyhovujúcou skladovou kapacitou, parkovaním, manipulačnou plochou a tiež 
priestorom na výkon administratívnej činnosti a v súvislosti s rozšírením 
podnikateľských aktivít vytvoriť aj nové pracovné miesta v danom regióne.   
 
 
 
 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj časti pozemku z parcely KN-C 6836/10, novovytvorenú parcelu KN-C 6836/30 
o výmere 3000m2, druh pozemku ostatné plochy, k.ú. Kežmarok v Priemyselnej zóne 
Kežmarok - Pradiareň, podľa geometrického plánu č. 2/2015 (GP vyhotovil Ing. 
Vladimír Kupčo),  pre spoločnosť ROSLER- Domáce potreby, s.r.o., 128 Žakovce 059 
73, IČO 47 507 306, za cenu 10,-eur/m2, za účelom vybudovania logistického 
a administratívneho centra spoločnosti ROSLER- Domáce potreby, s.r.o. 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 

Predkladá   :  
 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  

 
 

K bodu programu: 45. 
 

Názov materiálu: Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte 

Kostolné námestie 12, Kežmarok 
 
 
 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 

2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 

3. Návrhy na uznesenia.   

 

 

 

 

Potrebné k schváleniu: min. 3/5 všetkých   poslancov 
 
 

Počet strán materiálu:  

 
Prílohy  k ZM:  
 

 

Projekt Komunitného systému zdieľaných bicyklov  (KSZB.) 
KEŽMAROK NA DVOCH  KOLESÁCH  

 
Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

Ing. Agáta Perignáthová  
vedúca oddelenia  
                                                                                              
                       
                          



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

                               
 

 

Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 

 

 

                                                                                               
Nebytový priestor bude slúžiť na vytvorenie dielne na opravu 
bicyklov a organizačnej základne pre Komunitný systém 
zdieľaných bicyklov čím sa vďaka lepšej cyklistickej 
vybavenosti zvýši fyzický pohyb občanov a vyšším 
využívaním bicyklov sa zníži zaťaženie mestských ciest 
autami. 
 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Materiál  bol vypracovaný na základe  podnetu – Dominika 
Jakuba a projektu Komunitného systému zdieľaných bicyklov  
 
Cieľom je zlepšenie cyklistickej vybavenosti a zvýšenie 
fyzického pohybu občanov a zníženie zaťaženosti mestských 
ciest autami. 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Pripomienky tretích  subjektov  počas lehoty vyvesenia 
neboli. 
  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 

 

Oddelenie majetkovoprávne  a  správy majetku  odporúča   
mestskému zastupiteľstvu  v Kežmarku  materiál  schváliť.  
 

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa 
 
Komisia  MsZ: 

 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
Vlastný návrh  materiálu: 

 

Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru o rozlohe 52,25m2 v objekte  

na ul. Kostolné námestie 12, Kežmarok, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre 

Dominika Jakuba, Bardejovská 2, 060 01 Kežmarok - koordinátora iniciatívy Vlk, 

ktorý nikdy nespí, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 12 eur ročne. 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto  podal a či prešiel/ 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

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 

nebytového priestoru v objekte na ul. Kostolné  námestie 12,  Kežmarok  o  výmere  

52.25 m
2
 pre Dominika Jakuba, Bardejovská 2, 060 01 Kežmarok - koordinátora 

iniciatívy Vlk, ktorý nikdy nespí, je prípadom hodným osobitného zreteľa, 

z dôvodu, že ide o prenájom nebytového priestoru ktorý bude slúžiť na vytvorenie 

dielne na opravu bicyklov a organizačnej základne pre Komunitný systém 

zdieľaných bicyklov čím sa vďaka lepšej cyklistickej vybavenosti zvýši fyzický 

pohyb občanov a vyšším využívaním bicyklov sa zníži zaťaženie mestských ciest 

autami. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytového priestoru v objekte  na ul. Kostolné  námestie 12,  Kežmarok  

o  výmere  52.25 m
2
 pre Dominika Jakuba, Bardejovská 2, 060 01 Kežmarok - 

koordinátora iniciatívy Vlk, ktorý nikdy nespí, na dobu neurčitú, za nájomné vo 

výške 12,00 eur/rok, za účelom vytvorenia dielne na opravu bicyklov 

a organizačnej základne pre Komunitný systém zdieľaných bicyklov  ( KSZB ).  

 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 

 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 

Predkladá   :  
 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 46. 
 

Názov materiálu: Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ, 
Dr. Fischera 2, Kežmarok 
 
 
 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 
3. Návrhy na uznesenia.   
 

 

 

 

Potrebné k schváleniu: min. 3/5 všetkých   poslancov 
 
 

Počet strán materiálu: 3 

 

Prílohy  k ZM:  
 

 

žiadne  
 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

Ing. Agáta Perignáthová  
vedúca oddelenia  
                                                                                              
                       
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

                          
 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 

 

                                                                                               
Jazyková škola, Ul. D. Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad svoju 
činnosť začala od 01.09.1982a je evidovaná ako jej Elokované 
pracovisko, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok, v sieti škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky pre účely 
vyučovania cudzích jazykov žiakov základných a stredných 
škôl, dospelých záujemcov o vzdelávanie, a to z okresu 
Kežmarok a okolia.  
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál  bol vypracovaný na základe  podnetu - žiadosti 
riaditeľky Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2, 060 01 
Kežmarok 
Cieľom je podporiť vyučovanie cudzích jazykov žiakov 
základných, stredných škôl a dospelých záujemcov 
o vzdelávanie. 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  

Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Pripomienky tretích  subjektov  počas lehoty vyvesenia 
neboli. 
  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 

 

Oddelenie majetkovoprávne  a  správy majetku  odporúča   
mestskému zastupiteľstvu  v Kežmarku   materiál  schváliť.  
 

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa 
 
- Komisia  MsZ: 

 
__ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 
Vlastný návrh  materiálu: 
 
Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru  v objekte ZŠ Dr. Daniela 
Fischera 2, Kežmarok 
-  miestnosť   č.  3 v čase pondelok, utorok, streda, štvrtok od 14:30 do 16:00 hod. 
- miestnosť č. 5 v čase utorok, štvrtok od 14:25 do 17:25 hod., pre Elokované 
pracovisko  Jazykovej školy, ul. D. Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad, IČO 
35 515 147, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 5,00 eur/hod. ( za každú začatú 
hodinu ).  
 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto  podal a či prešiel/ 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 
 
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 
nebytového priestoru  v objekte ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 
- miestnosť č. 3 v čase pondelok, utorok, streda, štvrtok od 14:30 do 16:00 hod. 
- miestnosť č. 5 v čase utorok, štvrtok od 14:25 do 17:25 hod., pre Jazykovú školu, 
Ul. D. Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad, IČO 35 515 147, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom nebytového priestoru jej 
Elokovanému pracovisku, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok, evidovaného v sieti 
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre účely vyučovania cudzích 
jazykov žiakov základných, stredných škôl a dospelých záujemcov o vzdelávanie, a 
to z mesta Kežmarok a okolia.  
  
s ch v a ľ u j e  
 
prenájom nebytového priestoru  v objekte ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 
-  miestnosť   č.  3 v čase pondelok, utorok, streda, štvrtok od 14:30 do 16:00 hod. 
- miestnosť č. 5 v čase utorok, štvrtok od 14:25 do 17:25 hod., pre Jazykovú školu, 
Ul. D. Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad, IČO 35 515 147, na dobu neurčitú, za 
nájomné vo výške 5,00 eur/hod. ( za každú začatú hodinu ).  
. 
  
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

        

   Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
Predkladá   :  
 
 

Majetkovoprávne oddelenie   
 
 

Na rokovanie dňa: 26.3.2015  
 
 

K bodu programu: 47. 

Názov materiálu: Návrh na zriadenie vecného bremena  
Stavba : STL. plynová prípojka 
 
 
Ing. Drahomír  Thomay,  Ľubická cesta 57, Kežmarok 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správu. 
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 
3. Návrh na uznesenie.   
 
 

  
 

Potrebné k schváleniu:   -   viac ako  ½ prítomných poslancov 
 
 

Počet strán materiálu:            5 
 

Prílohy  k ZM:  
 
 

- Žiadne                          

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta  Perignáthová   
 vedúca oddelenia 
           
                         
                                       
                       

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                              

 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
Prívod plynu  je navrhovaný  STL prípojkou plynu s bodom 
napojenia na pozemku KN-C 3296/6, k.ú. Kežmarok  
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Ing. Drahomír Thomay, bytom Ľubická cesta 1262/57, 
Kežmarok požiadal mesto Kežmarok  v súvislosti s preložkou 
STL prípojky  o uzatvorenie zmluvy na zriadenie vecného 
bremena na pozemku KN-C 3296/6, k.ú. Kežmarok . 
Presná trasa  STL prípojky plynu je zrejmá z vypracovaného 
geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby. 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je.  
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP.: dňa 
9.03.2015 : Totožné so stanoviskom komisie 
 

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa   
 
Komisia  MsZ: 
 

 
Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, 
dopravy a verejných služieb : dňa 9.03.2015 : Komisia nemá 
pripomienky k zriadeniu vecného bremena na uloženie STL 
plynovej prípojky cez mestský pozemok KN-C 3296/6 
v prospech vlastníka stavby podzemného vedenia na 
slúžiacom pozemku. 
 
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva: 9.3.2015 Komisia financií, správy mestského 
majetku a lesného hospodárstva  odporúča MsZ  v Kežmarku 
schváliť zriadenie vecného bremena na časť parcely  KN-C 
3296/6  k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby  STL 
prípojky plynu na slúžiacom pozemku Ing. Drahomíra 
Thomaya bytom Ľubická cesta 57, Kežmarok  za jednorazový 
poplatok  1,50-eur/m dĺžky . 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                   

 

Vlastný návrh  materiálu: 
 

Majetkovoprávne oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku  materiál na 
schválenie.   
  
 

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 
 
zriadenie vecného bremena na časť parcely  KN-C 3296/6  k.ú. Kežmarok   v prospech 
vlastníka stavby STL prípojky plynu na slúžiacom pozemku Ing. Drahomíra Thomaya 
bytom Ľubická cesta 57, Kežmarok  v súvislosti s preložkou STL prípojky plynu  s 
povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 
 
a/ trpieť umiestnenie podzemného  potrubia  STL prípojky plynu a jej príslušenstva na 
slúžiacom pozemku, tak ako to je zakreslené v geometrickom pláne, 
 
b/ trpieť oprávneného na slúžiacom pozemku, pri umiestnení, prevádzke , údržbe 
a opravách potrubia  STL prípojky plynu  a jej  príslušenstva, 
 
Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 1,50 eur/m dĺžky. 
                                                                             
Presnú  trasu  STL prípojky plynu   určil geometrický plán na zameranie stavby pre 
zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena je určený plochou v m2, 
vymedzenou  dĺžkou  STL prípojky plynu na slúžiacom pozemku   a šírkou jeho  
ochranného pásma. 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                    
  

  Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
Predkladá   :  
 
 

Majetkovoprávne oddelenie   
 
 

Na rokovanie dňa: 26.3.2015  
 
 

K bodu programu: 48. 

Názov materiálu: Návrh na zriadenie vecného bremena  
Stavba : Golfový areál Kráľovské údolie, I.etapa, Golfové 
ihrisko - Inžinierske siete  - Východoslovenská distribučná 
a.s. - Košice 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správu. 
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 
3. Návrh  na uznesenie.   
 
 

  
 

Potrebné k schváleniu:   -   viac ako  ½ prítomných poslancov 
 
 

Počet strán materiálu:        5 
 

Prílohy  k ZM:  
 
 

- Žiadne                          

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta  Perignáthová   
 vedúca oddelenia 
           
       
 
                                         
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
                                                                                                     

                          

 

Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                           
V súvislosti so stavbou : Golfový areál Kráľovského údolia, 
I.etapa, Golfové ihrisko – Inžinierske siete,   prevedie sa 
napojenie novovybudovanej trafostanice TS1 podzemným 
káblovým vedením s bodom napojenia na pozemku KN-C 
539, k.ú. Malý Slavkov .  
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

REA Tatry s.r.o. Bratislava a Východoslovenská distribučná 
Košice v zastúpení JANJU spol. s r.o. Svit požiadala mesto 
Kežmarok v súvislosti s výstavbou VN el. prípojky 
o uzatvorenie zmluvy na zriadenie vecného bremena na 
pozemku KN-C 539, k.ú. Malý Slavkov .Presná trasa  VN 
el.prípojky  bude zrejmá po realizácii stavby a vypracovaní 
geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby. 
  

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je.  
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP.: dňa 
9.03.2015 : Totožné so stanoviskom komisie 
.   
 

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa   
 
Komisia  MsZ: 
 

 
Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, 
dopravy a verejných služieb : dňa 9.03.2015 : Komisia nemá 
pripomienky k uzavretiu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena na pozemku KN-C 539, k.ú. Malý Slavkov, 
na právo uloženia inžinierskych sietí – elektrického vedenia, 
ktoré je navrhnuté v rámci stavby „Golfový areál Kráľovské 
údolie, I. etapa, Golfové ihrisko -Inžinierske siete“. Projekt 
rieši nové napojenie trafostanice TS1 a novú trafostanicu TS1 
pre výstavbu golfového areálu a IBV v Malom Slavkove 
 
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva: 9.03.2015 Komisia financií, správy mestského 
majetku a lesného hospodárstva  odporúča MsZ  v Kežmarku  



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

                                
schváliť bezplatné zriadenie vecného bremena na parcelu č. 
KN-C 539, k.ú. Malý Slavkov   pre  Východoslovenskú 
distribučnú a.s. Košice . 
 

  
 

 

Vlastný návrh  materiálu: 
 

Majetkovoprávne oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku  materiál na 
schválenie.   
  
 

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 
 
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parcely KN-C 539, - k.ú. Malý Slavkov   
v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku   - 
Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice v súvislosti so stavbou : Golfový areál 
Kráľovské údolie, I. etapa, Golfové ihrisko -Inžinierske siete  s povinnosťou povinného  
Mesta Kežmarok  : 
 
a./ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacom 
pozemku, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na porealizačné zameranie 
stavby,   
 
b./ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiacom pozemku, pri umiestnení, prevádzke , 
údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva, 
 
c./ zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 
bremena podľa  zmluvy a zák.č. 656/2004 Z.z. o energetike,  
Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán na zameranie 
stavby pre zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou 
v m2, vymedzenou  dĺžkou el. káblov  na slúžiacom  pozemku   a šírkou jeho ochranného 
pásma. 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

        

   Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
Predkladá   :  
 
 

Majetkovoprávne oddelenie   
 
 

Na rokovanie dňa: 26.03.2015  
 
 

K bodu programu: 49. 

Názov materiálu: Návrh na zriadenie vecného bremena  
Stavba : Športová hala 
Objekt : SO 03 Prípojka vodovodu 
               SO 04 Prípojka plynu 
 
Marian Pirhala, Severná 9, Kežmarok 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správu. 
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 
3. Návrh na uznesenie.   
 
 

  
 

Potrebné k schváleniu:   -   viac ako  ½ prítomných poslancov 
 
 

Počet strán materiálu:      6 
 

Prílohy  k ZM:  
 
 

- Žiadne                          

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta  Perignáthová   
 vedúca oddelenia 
           
                         
                                              
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

                       
 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                               
Prívod vody pre športovú halu je navrhovaný vodovodnou 
prípojkou s bodom napojenia na pozemku KN-C 3219,k.ú. 
Kežmarok Prívod plynu  je navrhovaný STL prípojkou plynu 
s bodom napojenia na pozemku KN-C 3219, k.ú. Kežmarok  
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Marian Pirhala bytom Severná 9,  Kežmarok požiadal mesto 
Kežmarok v súvislosti s výstavbou vodovodnej a plynovej 
prípojky o záväzné stanovisko k umiestneniu prípojok pre 
pripravovanú výstavbu športovej haly. Presná trasa 
vodovodnej prípojky a STL prípojky plynu bude zrejmá po 
realizácii stavby a vypracovaní geometrického plánu na 
porealizačné zameranie stavby. 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je.  
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP.: dňa 
4.02.2015 : Totožné so stanoviskom komisie 
.   
 

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa   
 
Komisia  MsZ: 
 

 
Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, 
dopravy a verejných služieb : dňa 4.02.2015 : Komisia nemá 
pripomienky k rozšíreniu STL plynovodu. Komisia odporúča 
zriadenie vecného bremena na uloženie STL plynovodu cez 
mestský pozemok KN-C 3219 v prospech vlastníka stavby 
podzemného vedenia na slúžiacom pozemku. 
 
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva: 9.3.2015 Komisia financií, správy mestského 
majetku a lesného hospodárstva  odporúča MsZ  v Kežmarku 
schváliť zriadenie vecného bremena na časť parcely  KN-C 
3219  k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby 
vodovodnej prípojky a STL prípojky plynu na slúžiacom 
pozemku Mariana Pirhalu, Severná 9, Kežmarok  v súvislosti  
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

                                
 
s výstavbou ŠPORTOVEJ  HALY v Kežmarku  za 
jednorazový poplatok  3,-eur/m dĺžky . 
 
 

 

 

Vlastný návrh  materiálu: 
 

Majetkovoprávne oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku  materiál na 
schválenie.   
  
 

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 
 
zriadenie vecného bremena na časť parcely  KN-C 3219  k.ú. Kežmarok   v prospech 
vlastníka stavby vodovodnej prípojky a STL prípojky plynu na slúžiacom pozemku 
Mariana Pirhalu, Severná 9, Kežmarok  v súvislosti s výstavbou ŠPORTOVEJ  HALY v 
Kežmarku  s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 
 
a/ trpieť umiestnenie podzemného  potrubia  vodovodnej prípojky, STL prípojky plynu 
a ich príslušenstva na slúžiacom pozemku, tak ako to bude zakreslené v geometrickom 
pláne, 
 
b/ trpieť oprávneného na slúžiacom pozemku, pri umiestnení, prevádzke , údržbe 
a opravách potrubia vodovodnej prípojky, STL prípojky plynu  a ich  príslušenstva, 
 
Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 3,- eur/m dĺžky. 
                                                                            

Presnú  trasu vodovodnej prípojky a STL prípojky plynu   určí geometrický plán na 
zameranie stavby pre zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude 
určený plochou v m2, vymedzenou  dĺžkou vodovodnej prípojky a STL prípojky plynu 
na slúžiacom pozemku   a šírkou ich ochranného pásma. 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 


