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SPRÁVA
o stave plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku k 30.09.2015
Z roku 2009 zostali na plnenie v roku 2015 2 uznesenia
Stav k 30.09.2015
- V priebežnom plnení je evidované 2 uznesenie: uznesenie č. 23, 174
Z rok 2010 zostali na plnenie v roku 2015 3 uznesenia
Stav k 30.09.2015
- V priebežnom plnení sú evidované 3 uznesenia: uznesenie č. 80, 200, 274
Z roku 2011 zostalo na plnenie v roku 2015 2 uznesení
Stav k 30.09.2015
- V priebežnom plnení je evidovaných 2 uznesení: uznesenie č. 209, 348
Z roku 2012 zostali na plnenie v roku 2015 1 uznesenia
Stav k 30.09.2015
- V priebežnom plnení je evidované 1 uznesenie: uznesenie č. 237
Z roku 2013 zostali na plnenie v roku 2015 16 uznesení
Stav k 30.09.2015
- V priebežnom plnení je evidovaných 16 uznesenie: uznesenie č. 14, 57, 150,
151, 199, 242, 264, 271, 273, 277, 278, 279, 280, 283, 289, 290
Z roku 2014 zostali na plnenie v roku 2015 18 uznesení
Stav k 30.09.2015
- V priebežnom plnení je evidovaných 18 uznesenie: uznesenie č. 9, 80, 86, 87,
88, 96, 206, 207, 208, 209, 225, 283, 309, 311, 320, 321, 327, 328
Z roku 2015 zostali na plnenie v roku 2015 36 uznesení
Stav k 30.09.2015
- V priebežnom plnení je evidovaných 36 uznesenie: uznesenie č. 17, 19, 20,
21, 115, 119, 120, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
172, 173, 174, 175, 176, 198, 199, 219, 222, 224, 225, 226, 227, 252, 253, 254,
255
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu plnenia uznesení
prijatých Mestským zastupiteľstvom k 30.09.2015, za kontrolované obdobie roka
2015 a predchádzajúce obdobia rokov 2009 – 2014
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Kontrola riplnosti, spr6vnosti, z6konnosti, preukdzatellnosti odberatellskych
a

dodSvatefskfch

faktilr

Kontrola person6lno-pr6vneho fungovania

pr6vnickfoh os6b, riplnosti, z6k.onnosti, spr6vnosti vedenia mzdovej agendy.

Kontrola hospod6rnosti a efektivnosti v obchodnej spolodnosti Lesy

mesta

KeZmaroki s.r.o, za obdobie rokov 2013 -2015

N6sledn6 finandn6 kontrola v obchodnej spolodnosti Lesy mesta
KeZmaroki s.r.o. nie

je

e5te ukondend a moment6lna zistenia pochybnosti vo

vedeni mzdovej agendy neboli

zisten6 Doposiali

zisten6 pochybenie bolo

zistend u jedn6ho zamestnanca podlia $83 zakonnika prilce, ktory nepredloZil
vSetky potpebn6 dokumenty do osobnej zloiky vedenej v obchodnej spolodnosti
a matersk6ho zame stn 6v atel a.

V rldtovnych postupoch, archiv6cii ridtovnych dokumentov, smernic
doposiali neboli zistend nedostatky.
Obchodn6 spolodnost' prevalne vytv6ra zisk na predaji palivov6ho dreva.

K pre.kodeniu limitov taLby drevin podl.'a lesn6ho hospodarskeho planu doSlo
uZ

a

v obdobi, kedy obchodn6 spolodnost'Lesy mesta KeZmarok, s.r.o. nevlastnila

ani nespravovala majetok, ale za ridasti predo$16ho spr6vcu a druhym

prekrodenim limitov do5lo z ddvodu havarijn6ho stavu podas kalamity.

Finandn6 p6Zidka

za irdelom

dodasn6ho financovbnia prostriedkov

spojenlich s predkladanou vyzvou na dot6ciu, schv6lena MsZ Mesta KeZmarok

obchodnej spolodnosti Lesy mesta KeZmarok, s.r.o.

bola

obchodnou

spolodnosfou vr5ten6 na irdet rnesta v plnej vfSke okamZite ako boli finandn6

prostriedk! pripisan6 na ridet obchodnej spolodnosti zo strany 5t6tu.
Obchodn6 spolodnost Lesy mesta KeZmarok, s.r.o., m6 v z6kladnom

imani blokovanri vel'mi vysokii sumu 52.149,- eur, ktorf odporudam zni1if
z d6vodu efektivnosti hospodarenia pre obchodnri spolodnost'.
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Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Mestské zastupiteľstvo na základe § 11 ods. 4 písm. k) a na
základe § 12 ods. 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje
rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.
V súčasnosti
platný
rokovací
poriadok
mestského
zastupiteľstva bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta
Kežmarok uznesením č. 28/2011 zo dňa 03.02.2011.
Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstvo
schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok uznesením
č. 27/2005 zo dňa 24.02.2005

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok
konaného dňa 04.06.2015 bol predložený návrh na utvorenie
pracovnej skupiny na prípravu nového rokovacieho poriadku
mestského zastupiteľstva ako aj rokovacieho poriadku komisií
mestského zastupiteľstva.
Predložený návrh bol mestským zastupiteľstvom schválený
uznesením č. 193/2015 zo dňa 04.06.2015.
Mestské zastupiteľstvo vyššie citovaným uznesením schválilo
pracovnú skupinu v zložení: PhDr. Marta Sabolová, Ing.
Miroslav Perignáth, Ing. Matúš Polák, Ing. Karol Gurka
a JUDr. Adela Bednárová.
Návrh mal byť predložený pracovnou skupinou tak, aby
mohol byť proces schvaľovania zahrnutý do programu
septembrového mestského zastupiteľstva.
Uznesením č. 219/2015 zo dňa 10.09. 2015 mestské
zastupiteľstvo schválilo zmenu termínu plnenia uznesenia
číslo 193/2015 zo dňa 04.06.2015 na
nový termín
29.10.2015.
Pracovná skupina vypracovala návrh rokovacieho poriadku
mestského zastupiteľstva a komisií, ktoré boli zaslané na
6/2

MESTO KEŽMAROK
pripomienkovanie poslancom mestského zastupiteľstva.

Pripomienky
subjektov:
Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:
-odborný útvar MsÚ:

Nevyvesuje sa.

Nevyžaduje sa.

Vlastný návrh materiálu:
Na základe uznesenia č. 219/2015 zo dňa 10.09. 2015 a uznesenia č. 193/2015 zo dňa
04.06.2015 predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta Kežmarok návrh na schválenie
rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva a rokovacieho poriadku komisií.

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

Návrh na uznesenie.
1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje
Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok

Rokovací

poriadok
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2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Rokovací poriadok komisií
Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok
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Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok na základe § 11 ods. 4 písm. k) a na základe § 12
ods. 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s c h va ľ uj e

tento

ROKOVACÍ PORIADOK
Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok (ďalej len „MsZ“)
upravuje najmä pravidlá, podmienky, spôsob prípravy, zvolávania a priebehu rokovania
MsZ, jeho uznášania sa prijímania uznesení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich
plnenia a zabezpečovania úloh mestskej samosprávy v meste Kežmarok.
(2) MsZ vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov (ďalej len „zákon“) a z iných všeobecne
záväzných právnych predpisov regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej
samospráve.
(3) O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách
rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje MsZ podľa zákona, resp. podľa
rozhodnutia na zasadnutí MsZ tak, že dáva o nich hlasovať.

ČASŤ I.
ZASADNUTIA MsZ
§2
Ustanovujúce zasadnutie MsZ
(1) Ustanovujúce zasadnutie MsZ po voľbách do obecných samospráv zvolá primátor zvolený
v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania
volieb. Ak primátor nezvolá ustanovujúce zasadnutie MsZ, zasadnutie mestského
zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak primátor nie je
prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie
ho zástupca primátora, ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského
zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
(2) V prípadoch, kedy má zasadnutie mestského zastupiteľstva viesť iný poslanec poverený
mestským zastupiteľstvom, je týmto poslancom najstarší poslanec prítomný v rokovacej
miestnosti
(3) Po otvorení zasadnutia informuje predseda alebo poverený člen mestskej volebnej komisie
o výsledkoch volieb poslancov MsZ a primátora.
(4) Novozvolený primátor zloží sľub v súlade s § 13 ods. 2 zákona, a to do rúk
predsedajúceho, pričom po verejnom prečítaní textu sľubu povie slovo „sľubujem“,
príjme insígnie primátora a podá ruku predsedajúcemu.
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(5) Po zložení sľubu novozvoleného primátora odovzdá predsedajúci vedenie ustanovujúceho
zasadnutia novozvolenému primátorovi. Novozvolený primátor sa ujme vedenia
zasadnutia a vykoná akt sľubu poslancov tak, že do jeho rúk zložia sľub novozvolení
poslanci podľa § 26 zákona, pričom po verejnom prečítaní textu sľubu každý poslanec
pristúpi k primátorovi, povie slovo „sľubujem“ a podá mu ruku. Poslanec, ktorý sa
nemôže zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí MsZ, skladá sľub na zasadnutí, na ktorom
sa zúčastní po prvý raz.
(6) Po zložení sľubu poslancov novozvolený primátor prednesie príhovor.
(7) Novozvolený primátor predloží návrh na schválenie trojčlennej mandátovej komisie
zloženej z predsedu a dvoch členov.
(8) Primátor a poslanci predložia mandátovej komisii osvedčenie o svojom zvolení za
primátora a poslanca vydané Mestskou volebnou komisiou v Kežmarku. Na to mandátová
komisia overí, či primátor a poslanci odovzdali osvedčenie o zvolení, či zložili predpísaný
sľub a či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou primátora alebo poslanca, a to na
základe vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení. Mandátová komisia potom predloží
MsZ správu o overení platnosti voľby primátora a poslancov
(9) Po schválení programu zasadnutia primátor predloží návrh na voľbu trojčlennej volebnej
komisie zloženej z predsedu a dvoch členov, dvojčlennej návrhovej komisie a dvoch
overovateľov zápisnice z rokovania MsZ z radov poslancov. Primátor určí zapisovateľa.
(10) Primátor mesta, prednosta MsÚ, poslanci, poslanecké kluby predkladajú návrhy na
zriadenie orgánov MsZ, ako aj na voľbu ich predsedov a členov.
(11) Predsedovia a členovia komisií MsZ sa volia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých
poslancov. Ak počet kandidátov, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých
poslancov presahuje stanovený počet členov komisie, vykoná sa druhé kolo volieb.
Spôsob konania druhého kola volieb určí volebná komisia. V prípade rovnosti hlasov
v druhom kole rozhoduje žreb, žrebovanie vykonajú členovia volebnej komisie. Ak
komisia nedosiahla minimálny počet členov, vykoná sa druhé kolo volieb. Spôsob konania
druhého kola volieb určí volebná komisia .Na zvolenie člena komisie v druhom kole nie je
potrebná nadpolovičná väčšina hlasov. Zvolený je ten kandidát, ktorý získal najvyšší
počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov v druhom kole rozhoduje žreb, žrebovanie
vykonajú členovia volebnej komisie.
(12) Nad priebehom volieb dohliada zvolená trojčlenná volebná komisia.
(13) MsZ určí plat primátora podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

§3
Príprava rokovania MsZ
(1) Prípravu rokovania MsZ organizuje primátor v súčinnosti s prednostom mestského úradu,
poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými MsZ, ako aj so záujmovými združeniami
občanov.
(2) Písomné materiály určené na rokovanie Mestského zastupiteľstva predkladá spracovateľ
materiálu prednostovi MsÚ najneskôr v lehote 10 dní pred zasadnutím MsZ.
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(3) Písomné materiály obsahujú najmä:
a) názov materiálu,
b) obsah materiálu
c) hlasovacie kvórum
d) dôvodovú správu, ktorá obsahuje najmä informáciu o tom, z akého podnetu je
písomný materiál predkladaný, sledovaný cieľ, zhodnotenie súčasného stavu najmä
z ekonomickej a právnej stránky, ale tiež zo spoločenskej stránky, spôsob jej
vykonávania, hospodársky a finančný dopad na rozpočet, v primeranom časovom
členení výdavkov a príjmov vyplývajúcich z návrhu, prípadné nároky na pracovné
miesta, súlad návrhu s právnym poriadkom Slovenskej republiky a nariadeniami
mesta pre prípad, že návrh obsahuje variantné riešenia, treba uviesť výhody
a nevýhody jednotlivých variantov a odporučenie optimálneho riešenia
e) návrh na uznesenie MsZ alebo návrhy variantov na uznesenie MsZ, ak to vyžaduje
predkladaný materiál
d) stanoviská odborne príslušných komisií MsZ
e) meno, funkciu a podpis spracovateľa a predkladateľa materiálu,
f) stanoviská príslušných odborných útvarov mestského úradu
g) prílohy obsahujúce rozsiahlejšie alebo doplňujúce údaje, prehľady, mapy, tabuľky
a pod.
(4) Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie
a znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta je v súlade s ústavou, ústavnými
zákonmi, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(5) Komisie MsZ ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave
písomných materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými MsZ. Členom komisií
MsZ sú písomné materiály predkladané podľa vecnej príslušnosti komisií MsZ. Zaradenie
materiálu na rokovanie komisie určuje predkladateľ v súčinnosti s predsedom komisie
MsZ.
(6) Písomné materiály na rokovanie MsZ spoločne s Programom MsZ zabezpečuje
prednosta mestského úradu poslancom MsZ najneskôr 5 kalendárnych dní pred
zasadnutím MsZ. Návrh programu zasadnutia MsZ sa zverejňuje na úradnej tabuli v meste
aspoň tri dni pred zasadnutím MsZ a v rovnakej lehote aj na internetovej stránke mesta.

§4
Zvolávanie a vedenie zasadnutí MsZ
(1) Primátor zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva. V prípade neprítomnosti
primátora zasadnutia zvoláva a vedie zástupca primátora.
(2) MsZ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie
zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie
MsZ mestského zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na
jeho konanie.
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(3) Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa odseku 2 prvej vety,
zvolá ho zástupca primátora alebo iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom. Ak
primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského
zastupiteľstva vedie ho ten, kto zvolal mestské zastupiteľstvo.
(4) Ak primátor nezvolá zasadnutie MsZ podľa odseku 2 druhej vety, zasadnutie mestského
zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak
primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského
zastupiteľstva vedie ho zástupca primátora; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť
zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským
zastupiteľstvom.
(5) Zasadnutia MsZ zvoláva primátor písomnou pozvánkou. V písomnej pozvánke musí byť
uvedené miesto, deň a hodina zasadnutia, navrhovaný program rokovania. Písomná
pozvánka musí byť poslancom MsZ doručená najneskôr 5 kalendárnych dní pred
zasadnutím MsZ.
(6) Predkladané materiály budú poslancom distribuované mestskou políciou a mailom.

§5
Zasadnutia MsZ
(1) Zasadnutia MsZ sa konajú podľa schváleného plánu zasadnutí na nasledujúci
kalendárny rok. V prípade potreby je možné zvolať zasadnutie MsZ aj mimo plánu
zasadnutí (ďalej len mimoriadne MsZ)
(2) Lehoty pre mimoriadne MsZ zostávajú zachované, okrem prípadu živelnej pohromy,
havarijnej udalosti alebo inej podobnej udalosti hroziacej vznikom škody na majetku,
kedy sa lehoty vyvesenia programu a rozposlania materiálov skracujú na nevyhnutne
potrebný čas.
(4) Návrh programu zasadnutia MsZ sa zverejňuje na úradnej tabuli v meste aspoň tri dni pred
zasadnutím MsZ a v rovnakej lehote aj na internetovej stránke mesta.
(5) MsZ schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak
primátor odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia MsZ alebo o jeho zmene,
stráca právo viesť zasadnutie MsZ, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca
primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie MsZ, vedie ho iný poslanec
poverený MsZ.
(6) Ak na zasadnutí MsZ požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo
poslanec, slovo sa mu udelí. Ak primátor neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť
zasadnutie MsZ, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nie je
prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie MsZ, vedie ho iný poslanec poverený MsZ.
(7) Na zasadnutí MsZ sa zúčastňuje primátor, poslanci, prednosta mestského úradu, hlavný
kontrolór, náčelník mestskej polície, vedúci oddelení mestského úradu, zapisovateľ,
predkladatelia a spracovatelia návrhov uznesení, štatutárni zástupcovia organizácií
zriadených mestom a spoločností založených mestom a tiež verejnosť.
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(8) Predsedajúci otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa
prezencie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
(9) V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do 30 minút po čase určenom ako
začiatok rokovania MsZ alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania tak, že MsZ
nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa (nadpolovičná väčšina všetkých poslancov)
nepretržite počas 30 minút, predsedajúci rokovanie preruší a zvolá do 14 dní.
(10)V úvode rokovania predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov, predloží na
schválenie návrh programu rokovania. Po schválení programu primátor predloží návrh
na voľbu trojčlennej volebnej komisie zloženej z predsedu a dvoch členov, dvojčlennej
návrhovej komisie a dvoch overovateľov zápisnice z rokovania MsZ z radov poslancov.
Primátor určí zapisovateľa.
(11)Predsedajúci vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.
(12)Pri prerokovaní vecí, ktoré sú zaradené do programu rokovania MsZ, uvedie tieto
spravidla predsedajúci. Ako prvý vystúpi predkladateľ, pripadne predseda príslušnej
komisie, v ktorej bol materiál prerokovaný. Predkladateľ môže svoj návrh vziať späť, až
kým MsZ nepristúpi k hlasovaniu o návrhu ako celku. Po vystúpeniach predkladateľa
alebo predsedu príslušnej komisie, predsedajúci otvorí rozpravu.
(13)Do rozpravy sa hlásia poslanci prostredníctvom hlasovacieho zariadenia alebo v prípade,
ak nie je k dispozícii hlasovacie zariadenie, zdvihnutím ruky. Predsedajúci udeľuje slovo
najprv poslancom v poradí v akom sa do rozpravy prihlásili a po nich ostatným
účastníkom rokovania.
(14)Ak na rokovaní MsZ požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho
parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Mestské
zastupiteľstvo môže na návrh predsedajúceho udeliť slovo aj ktorémukoľvek obyvateľovi
mesta alebo inej fyzickej osobe, ak to navrhne aspoň jeden z poslancov. O udelení slova
obyvateľovi mesta alebo inej fyzickej osobe rozhodnú poslanci hlasovaním bez rozpravy.
(15)Účastníci zasadnutia MsZ sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím alebo počas rokovania
do doby, kým nebola ukončená rozprava k prerokúvanému bodu programu.
(16)Poslanec môže v rozprave podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Návrhy na zmenu a doplnenie uznesení musia byť vyhotovené písomne, riadne
sformulované a odovzdané návrhovej komisii, ktorá po ukončení rokovania MsZ tieto
odovzdá zapisovateľovi.
(17)Časový limit poslanca v rozprave pri prerokúvaní každého jednotlivého bodu programu je
maximálne 2x5 minút. Poslanec môže vopred požiadať o spojenie časových limitov.
(18)Ak je prekročený časový limit, predsedajúci odoberie hovoriacemu slovo. Rozhodnutie
predsedajúceho je konečné.
(19)Poslanec má právo reagovať na vystúpenie predrečníka jednou faktickou poznámku
s časovým obmedzením 1 minúta. Každý poslanec má právo v rozprave reagovať na
vystúpenie predrečníka jednou faktickou poznámkou. Faktickou poznámkou nemožno
reagovať na faktickú poznámku. Ak je prekročený časový limit, predsedajúci odoberie
hovoriacemu slovo. Rozhodnutie predsedajúceho je konečné. Vo faktickej poznámke
nesmú byť prednesené žiadne návrhy.
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(20)Ak poslanec alebo iný účastník rokovania sa odchyľuje od prerokúvanej veci,
predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. Ak ani po o výzve nebude hovoriť k veci,
predsedajúci mu môže odnať slovo. Proti odňatiu slova môže poslanec podať námietku,
o ktorej rozhoduje MsZ bez rozpravy hlasovaním.
(21)Účastníci zasadnutia MsZ sú povinní zachovávať poriadok, nesmú rušiť predsedajúceho
ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. Kto nie je prítomný
v zasadacej miestnosti vtedy, keď sa mu udelí slovo, stráca svoje poradie. Ak niekto ruší
zasadnutie MsZ, najmä nevhodným správaním a porušovaním rokovacieho poriadku,
môže ho predsedajúci vykázať zo zasadacej miestnosti po tom, čo ho na takúto možnosť
upozornil. Proti vykázaniu kohokoľvek z miestnosti môže poslanec podať námietku,
o ktorej rozhoduje MsZ bez rozpravy hlasovaním.
(22)Poslanci majú právo podať procedurálny návrh, ktorý sa týka spôsobu prerokúvania veci,
časového a vecného postupu rokovania MsZ s výnimkou hlasovania o veci samej.
Vystúpenie poslanca s procedurálnym návrhom nesmie trvať viac ako 1 minútu.
(23)Rozprava končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení rečníci a predsedajúci rozpravu
ukončí. Návrh na ukončenie rozpravy pred vystúpením všetkých prihlásených rečníkov
rečníkov, môže podať poslanec MsZ alebo primátor. O návrhu rozhoduje MsZ bez
rozpravy mimo poradia hlasovaním.
(24)Uznesením mestského zastupiteľstva je možné prerušiť rokovanie mestského
zastupiteľstva. Návrh na prerušenie rokovania môže predložiť primátor alebo ktorýkoľvek
z poslancov. Uznesenie o prerušení rokovania musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a
kde bude prerušené rokovanie mestského zastupiteľstva pokračovať.

§6
Postup hlasovania a prijímania uznesení MsZ
(1) MsZ rozhoduje o každom návrhu uznesenia hlasovaním. Hlasovanie sa uskutoční
bezprostredne po skončení rozpravy. Predsedajúci pred hlasovaním upozorní poslancov,
že prikročí k hlasovaniu, oznámi spôsob hlasovania a zistí počet prítomných poslancov
tým, že ich vyzve k prezentácii na hlasovanie.
(2) Pred každým hlasovaním člen návrhovej komisie prednesie návrh. Predsedajúci potom
vyzve poslancov k hlasovaniu. Hlasovanie nemožno prerušiť a nikomu nemožno udeliť
slovo počas hlasovania.
(3) Ak povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby poslanci hlasovali osobitne o
jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, takýto postup navrhne predsedajúci alebo
poslanec, pričom o návrhu rozhoduje MsZ bez rozpravy hlasovaním.
(4) Ak boli k návrhu uznesenia písomne podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy,
hlasuje sa najskôr o nich, a to v poradí v akom boli podané. Ak prijatý pozmeňujúci alebo
doplňujúci návrh vylučuje ďalšie pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, už sa o nich
nehlasuje. Po ukončení hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje
o návrhu ako celku.
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(5) V prípade, že bol predložený návrh uznesenia v dvoch alebo viacerých variantoch,
poslanci hlasujú o návrhoch v poradí v akom boli predkladané v rozprave. Ak v rozprave
neboli písomne podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa o návrhu, ktorý
odporúča predsedajúci. Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté.
(6) Keď MsZ neschváli žiadny návrh alebo žiadny z navrhovaných variantov, predsedajúci
môže navrhnúť ďalší postup, ktorý predloží poslancom na schválenie. O návrhu
predsedajúceho rozhodujú poslanci bez rozpravy hlasovaním.
(7) Hlasuje sa verejne – pomocou hlasovacieho zariadenia alebo v prípade, ak nie je
k dispozícii hlasovacie zariadenie, zdvihnutím ruky.
(8) Poslanci MsZ môžu uznesením rozhodnúť, že o určitej záležitosti sa bude hlasovať tajne,
pričom sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia vydá poslancom pred tajným
hlasovaním. Volebná komisia zabezpečí priebeh tajného hlasovania a následne výsledky
tajného hlasovania oznámi predseda volebnej návrhovej komisie.
(9) Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi prijatie alebo neprijatie návrhu
uznesenia podľa výsledkov zverejnených na tabuli po spracovaní a uverejnení hlasovania
počítačom alebo v prípade, ak nie je k dispozícii hlasovacie zariadenie, po sčítaní hlasov.
Hlasovanie jednotlivých poslancov je zverejňované na internetovej stránke mesta, okrem
tajného hlasovania.
(10) Po prijatí uznesenia MsZ prečíta predsedajúci číslo, pod ktorým bude prijaté uznesenie
evidované. Uznesenia MsZ sú číslované chronologicky od začiatku do konca
kalendárneho roku, v ktorom sú prijaté a obsahujú za lomítkom aj kalendárny rok,
v ktorom boli prijaté.
(11) Uznesenia MsZ podpisuje primátor najneskôr do 10 dní od ich schválenia mestským
zastupiteľstvom.
(12) Uznesenia mestského zastupiteľstva sa zverejňujú na internetovej stránke mesta

§7
Program rokovania MsZ
(1) Po otvorení a schválení programu, voľbe potrebných komisií, voľbe overovateľov
zápisnice a určení zapisovateľa je zaradený vždy ako bezprostredne nasledujúci bod
programu rokovania riadneho MsZ bod kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich
rokovaní mestského zastupiteľstva.
(2) Poslednými bodmi programu sú v poradí: „Rôzne“, „Interpelácie poslancov“ a „Záver“.
(3) Návrh ostatných bodov programu a ich poradia predkladá primátor na základe vlastných
návrhov a návrhov jednotlivých poslancov. Tieto návrhy musia byť doručené písomne
prednostovi mestského úradu najneskôr do 10 kalendárnych dní pred stanoveným
termínom zasadnutia MsZ, výnimočne krátkou cestou priamo na rokovanie MsZ v počte
20 ks, pričom o ich zaradení do programu rozhodnú poslanci hlasovaním.
(4) Po vyčerpaní programu rokovania MsZ predsedajúci zasadnutie ukončí.
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§8
Kontrola plnenia uznesení MsZ
a všeobecne záväzných nariadení mesta
(1) Uznesenia MsZ doručí mestský úrad do 5 pracovných dní od ich podpísania primátorom
mesta všetkým osobám zodpovedným za plnenie uznesení, ktoré určí prednosta
mestského úradu. Doručenie možno vykonať aj elektronickou poštou tomu, kto o to
požiada, pričom je toto podmienené overením doručenia. Elektronické doručenia i ich
potvrdenia archivuje osoba poverená prednostom mestského úradu.
(2) Hlavný kontrolór predkladá na každom riadnom zasadnutí MsZ správu o plnení uznesení
MsZ, ktorá je vždy bezprostredne nasledujúcim bodom po otvorení, schválení programu,
voľbe potrebných komisií, voľbe overovateľov zápisnice a zapisovateľa bodom programu
riadneho MsZ . Osoby zodpovedné za plnenie uznesenia doručia hlavnému kontrolórovi
písomne alebo elektronickou poštou spôsob plnenia uznesenia MsZ, a to najneskôr 12 dní
pred zasadnutím MsZ.

ČASŤ II.
POSLANCI
§9
Interpelácie poslancov
(1) Poslanci majú právo na zasadnutí mestského zastupiteľstva v bode Interpelácie klásť
otázky primátorovi, prednostovi mestského úradu, vedúcim oddelení mestského úradu,
hlavnému kontrolórovi, náčelníkovi mestskej polície, štatutárnym zástupcom právnických
osôb zriadených alebo založených mestom vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce.
Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá
sa vzťahuje na uplatnenie a vykonávanie všeobecne záväzných nariadení mesta,
rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb
založených alebo zriadených mestom.
(2) V prípade, že k obsahu vznesenej interpelácie nepostačuje interpelujúcemu podaná ústna
odpoveď alebo žiada, aby záležitosť bola prešetrená alebo je nutné vykonať iné opatrenia,
musí sa poslancovi poskytnúť do 30 dní po rokovaní MsZ písomná odpoveď.
(3) V bode Interpelácie sa neprijímajú uznesenia MsZ.

§ 10
Poslanecké kluby
(1) Poslanci MsZ sa môžu združovať v poslaneckých kluboch, a to spravidla podľa
príslušnosti k politickým stranám či hnutiam alebo k volebným koalíciám. Poslanci môžu
vytvoriť aj klub nezávislých poslancov.
(2) Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu
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(3) Na vytvorenie poslaneckého klubu treba najmenej troch poslancov. Poslanecký klub
spravidla zastupuje predseda poslaneckého klubu alebo jeho zástupca, ktorý písomne
oznámi mená a priezviská poslancov v klube primátorovi bez zbytočného odkladu po
jeho vytvorení. Bezodkladne oznámi mená a priezviská poslancov, ktorí prestali byť
členmi klubu a tiež ktorí sa stali novými členmi klubu.
(4) V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda alebo poverený člen klubu.

ČASŤ III.
ORGANIZAČNO - TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
ROKOVANÍ MsZ
§ 11
Zabezpečenie rokovania MsZ
(1) Organizačné a technické zabezpečenie zasadnutí MsZ vykonáva mestský úrad ako aj
archivovanie materiálov z nich.
(2) Z každého zasadnutia MsZ sa vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica z priebehu
rokovania, pričom zvukový záznam sa archivuje na mestskom úrade.
(3) Zápisnica zo zasadnutia MsZ sa musí vyhotoviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do10
dní od zasadnutia MsZ a v rovnakej lehote musí byť predložená na podpis
predsedajúcemu, overovateľom a prednostovi mestského úradu.
(4) Všetky pracovné a schválené materiály, zvukové záznamy a záznamy hlasovania
z hlasovacieho zariadenia z rokovaní MsZ sa archivujú v 1 vyhotovení v zákonom
stanovenej dobe.
(5) Mestský úrad vedie evidenciu uznesení MsZ, prijatých všeobecne záväzných nariadení
mesta a organizačných noriem podliehajúcich schváleniu MsZ a dokumentuje ich zmeny,
doplnky alebo zrušenie.

ČASŤ IV.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 12
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Rokovací poriadok MsZ a jeho zmeny a doplnky schvaľuje MsZ.
(2) Poslanci MsZ a ostatné osoby či subjekty, ktorým z tohto rokovacieho poriadku
vyplývajú povinnosti, sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne
dodržiavať jeho ustanovenia.
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(3) Ak sa počas zasadnutia MsZ vyskytnú pochybnosti o správnosti výkladu alebo postupu
podľa tohto rokovacieho poriadku, rozhoduje v jednotlivých prípadoch predsedajúci. Ak
je rozhodnutie predsedajúceho sporné, môžu poslanci požiadať o zaujatie stanoviska
účastníkov zasadnutia s hlasom poradným. Po ich vypočutí rozhodnú poslanci
o správnosti postupu hlasovaním bez rozpravy.
(4) Zrušuje sa Rokovací poriadok schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok
uznesením č. 28/2011 zo dňa 03.02.2011.
(5) Tento rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok bol schválený
Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok uznesením č. ........... zo dňa ..................
a nadobudol účinnosť 1. januára 2015.

V Kežmarku, dňa ......................

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta
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ROKOVACÍ PORIADOK
komisií Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Podľa ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo (ďalej len MsZ) môže zriadiť podľa potreby
stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány.
2. Komisie MsZ sú zriadené mestským zastupiteľstvom v súlade s ustanovením § 15 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Komisie MsZ nemajú
rozhodovaciu právomoc.
3. Tento Rokovací poriadok upravuje zloženie komisií, spôsob rokovania komisií
a uznášania sa komisií (prijímania stanovísk a odporúčaní).

Článok 2
Zloženie Komisie
1. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených
MsZ v počte minimálne 3 a maximálne 9 členov.
2. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov komisie.
3. Predsedu komisie a členov komisie volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
4. Zapisovateľom komisie je zamestnanec mesta menovaný primátorom mesta po dohode
s predsedom komisie.

Článok 3
Predseda Komisie
1. Predseda komisie:
a) riadi a organizuje prácu komisie,
b) zvoláva zasadnutia komisie a riadi ich priebeh,
c) spoločne s zapisovateľom komisie pripravuje program zasadnutí komisie
d) zostavuje plán činnosti komisie,
e) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,
f) zastupuje komisiu navonok.
2. Predseda komisie predkladá stanoviská a odporúčania prijaté komisiou mestskému
zastupiteľstvu.

Článok 4
Zapisovateľ Komisie
Zapisovateľ komisie:
a) spoločne s predsedom komisie pripravuje program zasadnutí komisie
b) zabezpečuje prípravu programu zasadnutia komisie,
c) vedie písomné záznamy o zasadnutiach komisie,
d) zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
e) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predseda komisie.
Článok 5
Rokovanie komisie
1. Rokovanie komisie sa koná najmenej 6-krát ročne spravidla pred zasadnutím MsZ.
Rokovanie sa riadi programom uvedeným v písomnej pozvánke a je neverejné.
2. Predseda komisie zvoláva zasadnutie komisie pozvánkou v písomnej alebo v elektronickej
podobe prostredníctvom zapisovateľa komisie, a to na základe plánu práce, z vlastnej
iniciatívy v prípade potreby, na základe žiadosti primátora mesta, na základe uznesení
mestského zastupiteľstva. Zasadnutie komisie je možné výnimočne, v prípade naliehavej
potreby, zvolať aj telefonicky.
3. V prípade neprítomnosti predsedu komisie na zasadnutí, vedie zasadnutie komisie iný
člen komisie – poslanec poverený predsedom.
4. Člen komisie nemôže písomne poveriť účasťou na zasadnutí komisie inú osobu.
5. Predseda komisie môže na návrh členov komisie alebo na návrh primátora mesta prizvať
na zasadnutie komisie odborníka z príslušnej oblasti. V prípade potreby je na zasadnutie
komisie prizývaný vedúci vecne príslušného oddelenia MsÚ, prednosta MsÚ, náčelník
MsP, vedúci zariadenia mesta, štatutárny zástupca právnickej osoby v zriaďovateľskej
alebo zakladateľskej pôsobnosti mesta.
6. Zapisovateľ komisie pozýva na zasadnutieanie komisie všetkých poslancov MsZ.
7. Poslanec MsZ má právo zúčastniť sa rokovania komisie, ak svoju účasť vopred ohlási
predsedovi komisie.
8. Rokovanie komisie vedie predseda komisie alebo iný člen poverený predsedom. Slovo
v diskusii je udelené prítomným v takom poradí, v akom sa do diskusie prihlásili. Ak
o slovo požiada prítomný primátor mesta alebo poslanec MsZ, slovo sa mu udelí.
9. V prípade predloženia návrhu poslanca - nečlena komisie na zaradenie bodu rokovania
komisie musí byť tento návrh doručený predsedovi komisie a zapisovateľovi komisie
najneskôr 2 pracovné dni pred rokovaním komisie v písomnej alebo v elektronickej
podobe.
10. Ak sa niektorý z členov komisie opakovane nezúčastňuje rokovaní komisie (aj v prípade
ospravedlnenej neúčasti), môže predseda komisie predložiť MsZ návrh na odvolanie tohto
člena komisie.

Článok 6
Spôsob rokovania Komisie a prijímania stanovísk a odporúčaní
1. Komisia je na spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých jej členov.
2. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov.
Článok 7
Zápisnice z rokovania komisie
1. Zápisnicu z rokovania komisie vyhotovuje zapisovateľ komisie, ktorý v nej stručným
spôsobom zaznamená obsah prerokúvaných bodov, prijaté uznesenia a informáciu
o hlasovaní jednotlivých členov komisie. Prílohou zápisnice je prezenčná listina. Zápisnicu
podpisuje predseda komisie a zapisovateľ komisie.
2. Zápisnica z rokovania komisie sa doručuje všetkým členom komisie a všetkým poslancom
v elektronickej podobe do 14 dní odo dňa konania zasadnutia komisie.
3. Zápisnica z rokovania komisie sa v termíne do 14 dní odo dňa konania zasadnutia komisie
zverejní na internetovej stránke mesta Kežmarok.
Článok 8
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Kežmarku schválený
uznesením MsZ č. 27/2005 zo dňa 24.02.2005.
Článok 9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok a o svojich vnútorných
záležitostiach rozhoduje Komisia tak, že dáva o nich hlasovať.
2. Rokovací poriadok, zmeny a dodatky tohto Rokovacieho poriadku schvaľuje Mestské
zastupiteľstvo v Kežmarku.
3. Rokovací poriadok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku Uznesením č..............
zo dňa ...............
4. Rokovací poriadok nadobúda účinnosť 1. januára 2016

V Kežmarku, dňa ......................

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Kežmarok č. /2015, ktorým sa určuje miesto
a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Kežmarok
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Prílohy k ZM:
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predkladateľa:

Mgr. Ivona Staníková
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
Súčasný stav:

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov s účinnosťou do 31.08.2015 podľa § 20
ods. 2 ustanovoval zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole na obdobie od 15. januára do
15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
Podľa v súčasnosti platného a účinného VZN č. 1/2009
v znení VZN č. 2/2014, Čl. 3 Čas a miesto zápisu detí
do 1. ročníka zápis sa koná druhý pondelok a druhý utorok
v mesiaci február, ktorý predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
Zákonom č. 188/2015 Z. z., ktorým sa nemí a dopĺňa zákon
č.245/2015 Z.z. o východe a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
s účinnosťou od 01.09.2015 sa mení znenie § 20 ods. 2
školského zákona, ktorý sa týka času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na
obdobie od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku
školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú
dochádzku. Z tohto dôvodu je potrebné zosúladiť pôvodné
VZN mesta Kežmarok č. 1/2009 v znení VZN č. 2/2014
so súčasne platnou legislatívou.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Podnetom na vypracovanie materiálu je zmena zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov .
Sledovaným cieľom je zosúladiť pôvodné VZN mesta
Kežmarok č. 1/2009 v znení VZN č. 2/2014 o zápise dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok so súčasne
platnou legislatívou.

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

Variantnosť nie je.
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Pripomienky subjektov:
Návrhová časť.
Stanoviská
k návrhu:
- odborný útvar MsÚ:

Oddelenie školstva, mládeže a športu odporúča Mestskému
zastupiteľstvu návrh VZN schváliť

- komisia MsZ:

Stanovisko komisie školstva zo dňa 12.10.2015 – komisia
školstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku
predložené VZN schváliť

-právne stanovisko:

Návrh je v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vlastný návrh materiálu:
Na základe § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
predkladáme návrh VZN, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kežmarok.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne
záväznom nariadení mesta Kežmarok č. /2015, ktorým sa určuje
miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok.
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MESTO KEŽMAROK
NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok
č. .../2015,
ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Kežmarok

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
s ustanovením § 20 ods.3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) mesta Kežmarok sa určuje
miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok.

Článok 2
Miesto a čas zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
(1) Miestom konania zápisu sú sídla škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kežmarok:
a) Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
b) Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
c) Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
(2) Zápis sa koná v jednotnom termíne, a to v prvom úplnom aprílovom týždni od
pondelka do utorka v čase od 8.00 h do 16.30 h v školách uvedených v ods.1.

MESTO KEŽMAROK

Článok 3
Spoločné ustanovenie
Miesto, čas a ďalšie informácie o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky oznámi riaditeľ základnej školy oznamom vyveseným na vchode do budovy
školy, na internetovej stránke školy, v materských školách v školskom obvode
základnej školy, prípadne v miestnej tlači.
Článok 4
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje VZN č. 1/2009 v znení VZN č. 2/2014 o určení miesta a času
zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Kežmarok.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh VZN č. ..../2015 bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie
dňa 14. 10. 2015.
(2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa 29.10.2015
uznesením č. ..... / 2015.
(3) VZN č. ....../2015 bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa ... .10.2015 a zvesené dňa
...... 11. 2015.
Článok 6
Účinnosť
VZN mesta Kežmarok č. ..../ 2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Kežmarok nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá:

Oddelenie územného plánu, ŽP a SP MsÚ
Kežmarok

Na rokovanie dňa:

29.10.2015

K bodu programu:
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Názov materiálu:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok
O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia
na území mesta Kežmarok

Obsah materiálu:

Potrebné
na schválenie:

1. Dôvodová správa
2. Návrhová časť prerokovaného materiálu
3. Návrh na uznesenie
4.Návrh VZN
trojpätinová väčšina prítomných poslancov

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

Ing. Eva Kelbelová
vedúca oddelenia

Dôvodová správa
Súčasný stav:
Doteraz platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2003 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia na území mesta Kežmarok je potrebné zosúladiť s platnými právnymi
predpismi na úseku ochrany ovzdušia. S ohľadom na rozsah zmien v texte navrhujeme VZN
č. 6/2003 zrušiť a nahradiť ho novým Všeobecne záväzným nariadením č.../2015
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území
mesta Kežmarok..
Legislatívne zmeny sa premietajú hlavne do prílohy v ktorej sú vymedzené malé
zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou č.410/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia.
Ustanovením § 6 ods.5 zákona č.401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov obce môže upraviť VZN ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku
prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečistenia ovzdušia,
ktorým poplatok nebude vyrubovať, a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na
ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje ustanovenie povinnosti zasielať oznámenie.
Poplatky za malé zdroje sa v zmysle spomínaného zákona určujú paušálnou sumou, ktorá
musí byť úmerná k množstvu vypúšťaných znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív
a surovín. Poplatky boli stanovené s ohľadom na druh a predpokladané
množstvo
vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia u jednotlivých zdrojov v porovnaní s poplatky
stanovenými inými veľkostne primeranými mestami na území SR.

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

Pripomienky
subjektov:

Zosúladiť VZN s platnou legislatívou a stanoviť rozsah
a výšku poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia na území mesta
Variantnosť nie je navrhovaná
Nevyvesuje sa

Návrhová časť
Stanoviská k návrhu:

Oddelenie ÚPŽPSP
- odborný
útvar MsÚ:
-právne stanovisko:

-

odporúča VZN schváliť

- návrh VZN prerokovaný s právnym referátom
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- Komisia MsZ:
Komisia urbanistiky
a výstavby,
životného prostredia,
dopravy a verejných
služieb

-

odporúča VZN schváliť

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 mesta Kežmarok
O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta
Kežmarok
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Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok číslo /2015
O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
na území mesta Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 od.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 § 6 ods.5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.137/2010 Z.z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):
Článok 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť náležitosti oznámenia podľa osobitného
predpisu (1) a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia (ďalej len „poplatok“) vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
na ktorých sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť.
Článok 2
Náležitosti oznámenia
(1) Prevádzkovateľ Malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) je povinný:
a) písomne oznámiť každoročne do 15. februára mestu Kežmarok za každý malý zdroj
znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky a ďalšie údaje
potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za
uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte
prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania a o druhu a účinnosti odlučovacích
zariadení.
b) oznámiť mestu Kežmarok zánik, resp. zmenu prevádzkovateľa MZZO do 15 dní odo dňa
zániku, resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje potrebné pre výpočet poplatku za obdobie
príslušného roka, v ktorom MZZO prevádzkoval.
(2) Náležitosti oznámenia tvoria prílohu č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia
Článok 3
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
Mesto Kežmarok pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia rozhoduje
o poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje MZZO
(1) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) platia právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

(2) Mesto Kežmarok preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v
ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1

§6 ods.4 zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa
poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
(3) Poplatok vyrubí mesto Kežmarok rozhodnutím.
(4) Výška poplatku sa určuje podľa sadzobníka uvedeného v prílohe č.2 tohto nariadenia na základe
údajov oznámených podľa článku 2 tohto nariadenia s prihliadnutím na veľkosť zdroja a úmerne
k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo spotrebe palív a surovín, z
ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
(5) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania pozostáva zo súčtu poplatkov za
všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v meste Kežmarok.
(6) Ročný poplatok sa platí
a) do 35 eur ročného poplatku do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výške poplatku.
b) od 35 eur do 33 194 eur ročného poplatku v štvrťročných splátkach vo výške jednej štvrtiny
ročného poplatku najneskôr do konca príslušného štvrťroka.
Článok 4
Oslobodenie od platenia poplatkov a oslobodenie od oznamovacej povinnosti
(1)

Poplatok sa nevyrubuje malým zdrojom znečistenia ovzdušia, ktoré

a) spaľujú zemný plyn, drevo, drevný odpad (s výnimkou dreva, drevného odpadu spaľovaného
primárnym spôsobom), elektrickú energiu
b) prevádzkuje mesto Kežmarok.
c) prevádzkujú rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto Kežmarok.
(2)

Oznamovacia povinnosť podľa článku 2 sa nevzťahuje na prevádzkovateľa malého zdroja, ktorý
spaľuje zemný plyn, drevo, drevný odpad (s výnimkou dreva, drevného odpadu spaľovaného
primárnym spôsobom), elektrickú energiu.
Článok 5
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa VZN č.6/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Kežmarok.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
(1)
(2)

Návrh VZN č. .../2015, ktorým sa mení VZN č. 6/2003, bol vyvesený na úradnej tabuli a
internetovej stránke mesta Kežmarok na pripomienkovanie dňa.............. a zvesený dňa
........................
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa ................ uznesením č.
.../2015.

Článok 7
Účinnosť
VZN č. /2015 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na
území mesta Kežmarok nadobúda účinnosť 01.01.2016 .
VZN č. /2015 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na
území mesta Kežmarok bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Kežmarok dňa
.........................a zvesené dňa .............................

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

Ing. Karol Gurka
prednosta MsÚ

Príloha č.1:
Oznámenie
údajov potrebných o prevádzke malého zdroja znečisťovania ovzdušia pre určenie výšky
ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok ................
V zmysle § 6 ods. 4 zák. č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov a so Všeobecne záväzným nariadením mesta Kežmarok č......../2015 O poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Kežmarok
Oznamujem ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“)
tieto údaje:
1.

Všeobecné údaje
- prevádzkovateľ zdroja
- adresa prevádzkovateľa (fyzická, právnická osoba, č. telefónu, e-mail)
- IČO prevádzkovateľa zdroja
- adresa umiestnenia zdroja

2.

Údaje o MZZO
a) Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším
ako 0,3 MW uvádza:
- typ a počet kotlov
- príkon kotlov
- druh paliva
- spotreba paliva (t, m2, m3) za uplynulý kalendárny rok
- počet prevádzkových hodín
- druh a účinnosť odlučovacích zariadení
b.) Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie
veľkých a stredných zdrojov znečisťovania uvádza:
- druh výroby (činnosti)
- druh paliva alebo druhu a množstvo použitej látky, ktorá znečisťuje ovzdušie
- kapacita výroby (t/rok)
c.) Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov odpadov a zachytených exhalátov,
plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie
ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie:
- druh vykonanej činnosti
- druh manipulovateľnej, skladovanej látky
- veľkosť manipulačnej plochy
- množstvo látky m3

3.

Oznámenie vypracoval
Za správnosť údajov zodpovedá
Telefón:
Dátum:
Odtlačok pečiatky:
Predložené dňa:

Poučenie: prevádzkovateľ MZZO (právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území mesta
Kežmarok) je povinný oznámiť vyššie uvedené údaje každoročne do 15.februára mestu Kežmarok.

Príloha č.2:
Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
Platí pre zdroje s merateľným tepelným výkonom do 0,3 MW a pre zdroje s nemerateľným
tepelným výkonom („Malými zdrojmi“)
1. Tuhé palivo
poplatok za každú spotrebovanú aj začatú 1 t spáleného paliva
- hnedé uhlie
5€
- čierne uhlie, koks
3,50 €
2. Kvapalné palivo
poplatok za každú spotrebovanú aj začatú 1 t spáleného paliva
- ľahký vykurovací olej, nafta
8€
- ťažké vykurovacie oleje, mazut
10 €
3. Sadzby poplatkov pre skládky palív, surovín, tankovú dráhu, stavebnej sute, produktov,
odpadov a záchytných exhalátov a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce
ovzdušie.
70 €
poplatok za každých spotrebovaných aj začatých 100 m2
4. Priemyselné spracovanie dreva projektované na kapacitu do 19,9 m3 za deň (napr. píly,
výroba nábytku, výroba preglejok, výroba drevovláknitých dosák atď...) a drevo, drevený
odpad spaľované primárnym spôsobom
poplatok za každých spotrebovaných aj začatých 100 m3
20 €
5. Špecifické zariadenia
- Čerpacie stanice pohonných hmôt
paušálny ročný poplatok 100 €
- Čerpacie stanice LPG
paušálny ročný poplatok 50 €
- Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov
paušálny ročný poplatok 200 €
- Kompostárne
paušálny ročný poplatok 30 €
- Liehovary
paušálny ročný poplatok 100 €
- Certifikované lakovne
paušálny ročný poplatok 50 €
- Výroba bioplynu
paušálny ročný poplatok 30 €
- Ostatné špecifické zariadenia podľa kategorizácie zdrojov uvedenej vo vyhláške
č.356/2010 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
paušálny ročný poplatok 200 €
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Názov materiálu:

Návrh VZN č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy v znení VZN
č. 22/2015

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:

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Súčasný stav:

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku dňa 26.3.2015 sa uznieslo
všeobecne záväzné nariadenie č.16/2015 (ďalej len „VZN“),
ktorým bol schválený trhový poriadok pre príležitostné trhy
a dňa 4.6.2015 VZN č. 22/2015, ktorým sa mení dopĺňa VZN
č.16/2015.
Cieľom VZN je stanoviť vstupné pre predávajúcich
a poskytovateľov služieb s motorovým vozidlom počas
konania príležitostných trhov výhodnejšie vstupné pre
predávajúcich a poskytovateľov služieb s motorovým
vozidlom.

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

Variantnosť nie je

Pripomienky
subjektov:

Neboli vznesené.

Návrhová časť
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku Mestského
úradu Kežmarok odporúča mestskému zastupiteľstvu
navrhované VZN schváliť.
Referát právny odporúča
navrhované VZN schváliť.

mestskému

zastupiteľstvu

-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s legislatívou.

Komisia MsZ:

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva dňa 13.10.2015: Komisia odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku návrh VZN schváliť.
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Vlastný návrh materiálu:
v návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo sa VZN č. ..../2015, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy v znení VZN č.22/2015.
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Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2015,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy
v znení VZN č. 22/2015
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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, § 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 len „VZN“):
Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy v znení VZN
č. 22 /2015 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V Článku 1 ods. 2 písm. d) znie:
d) vianočné trhy: 5 dní v mesiaci december
2.
V Článku 4 odsek 3 znie :
3. Vstupné pre predávajúcich a poskytovateľov služieb na trhových miestach s motorovým
vozidlom:
10 eur/príležitostný trh
Čl. II.
1) Návrh VZN č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16//2015 Trhový poriadok –
príležitostné trhy v znení VZN č. 22/2015, bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej
stránke mesta Kežmarok na pripomienkovanie dňa 14.10.2015 a zvesený dňa ...............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. 16//2015 Trhový poriadok –
príležitostné trhy v znení VZN č. 22/2015, nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli.
4) VZN č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné
trhy v znení VZN č.22/2015, bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta
Kežmarok dňa
a zvesené dňa
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta
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Názov materiálu:

Návrh VZN č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových 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:

5

Prílohy k ZM:
Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Súčasný stav:

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:
Varianty 1- popis:
Varianty 2- popis:
Varianty 3- popis:
Pripomienky
subjektov:

Návrhová časť

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku dňa 26.3.2015 prijalo
všeobecne záväzné nariadenie č.14/2015 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území mesta Kežmarok (ďalej len „VZN).
Cieľom VZN je zriadiť
trhové miesta v nebytových
priestoroch vo vlastníctve mesta a predĺžiť dobu konania
príležitostných trhov – vianočné trhy z 3 na 5 dní.
Variantnosť nie je

Neboli vznesené.

-odborný útvar MsÚ:

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča
mestskému zastupiteľstvu navrhované VZN schváliť.
Referát právny odporúča mestskému zastupiteľstvu
navrhované VZN schváliť.

-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s legislatívou.

Komisia MsZ:

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva dňa 13.10.2015: Komisia odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku návrh VZN schváliť.

Stanoviská k návrhu:
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Vlastný návrh materiálu:
v návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. ...../2015, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území mesta Kežmarok.
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MESTO KEŽMAROK

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2015,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2015 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 (ďalej tiež len „VZN“):
Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok sa mení a dopĺňa takto:
1.
V čl. 4 písm. b) znie:
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: 5 dní v mesiaci december
Predajný čas: od 9.00 hod. do 19.00. hod.
Prevádzkový čas: od 7.00 hod. do 20.00 hod.
2.
Čl. 6 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie :
d) nebytové priestory
da) objekt Starý trh 485/46,
db) objekt Nižná brána 2250/19.
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Čl. II.
1) Návrh VZN č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2015 bol vyvesený na
úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Kežmarok na pripomienkovanie dňa 14.10.2015
a zvesený dňa ...............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. 14/2015, nadobúda účinnosť pätnástym
dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.
4) VZN č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2015 bolo vyvesené na úradnej tabuli
a internetovej stránke mesta Kežmarok dňa
a zvesené dňa
.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta
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Názov materiálu:

Návrh na schválenie Zásad odmeňovania účinkujúcich na
občianskych obradoch a slávnostiach

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa.
2. Návrh na uznesenie.

Potrebné k schváleniu:

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán materiálu:
Prílohy k ZM:

Meno funkcia a podpis
spracovateľa:

Ing. Mária Vallušová, vedúca oddelenia organizačno správneho

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Mesto Kežmarok vydalo Vnútorný predpis č. 01/2015
o odmeňovaní
účinkujúcich
na
občianskych
obradoch
a slávnostiach účinný od 01.01.2015.

Pri využívaní vydaného vnútorného predpisu v praxi vyplynula
potreba úpravy tohto vnútorného predpisu na inú formu a to
Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch
a slávnostiach. Zmena sa bude týkať výšky odmeny účinkujúcich.
Odmeňovanie poslancov je stanovené Zásadami o odmeňovaní
poslancov, účasť matrikárok na občianskych obradoch a iných
zamestnancov mesta na obradoch vyplýva z ich pracovného
zaradenia a sú odmeňovaní v súlade s platnými právnymi
predpismi. Náklady s ošatením matrikárok sú uhrádzané v súlade s
výnosom MV SR.

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

Variantnosť nie je.

Pripomienky subjektov:

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť.

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku návrh na schválenie Zásad
odmeňovania
účinkujúcich
na
občianskych
obradoch
a slávnostiach.

Stanoviská k návrhu:
-odborný útvar MsÚ:

Oddelenie organizačno – správne odporúča Mestskému
zastupiteľstvu
v Kežmarku
schváliť
uvedené
zásady
odmeňovania.
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Vlastný návrh materiálu:

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku
Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach.

Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Zásady odmeňovania účinkujúcich
na občianskych obradoch a slávnostiach podľa predloženého návrhu.
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ZÁSADY ODMEŇOVANIA ÚČINKUJÚCICH
NA OBČIANSKYCH OBRADOCH A SLÁVNOSTIACH
Mesto Kežmarok v záujme zabezpečenia dôstojného konania občianskych obradov a slávností pre
obyvateľov mesta týmto upravuje odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch
a slávnostiach.

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1. Zásady odmeňovania upravujú poskytovanie odmien účinkujúcich na občianskych obradoch
a slávnostiach organizovaných mestom Kežmarok.
2. Mesto Kežmarok zabezpečuje tieto obrady a slávnosti:
a) uzavretie manželstva,
b) uvítanie detí do života,
c) životné jubileá,
d) jubilejné sobáše,
e) ostatné podujatia (slávnostné prijatia primátorom mesta, spoločenské slávnosti,
spomienkové slávnosti, slávnosti samosprávy, smútočné obrady).
3. Účinkujúcimi na občianskych obradoch a slávnostiach sú osoby, zabezpečujúce kultúrny
program – hudobník, spevák, recitátor.

ČLÁNOK II.
VÝŠKA ODMENY ÚČINKUJÚCIM
1. Výška odmeny účinkujúcim:
a) hudba - priama produkcia, za každý obrad 10,00 €
b) spev - za každý obrad
15,00 €
c) recitácia - za každý obrad
8,50 €
d) zápis do pamätnej knihy - za každý zápis
2,00 €
2. Odmena účinkujúcim sa vypláca na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody
o brigádnickej práci študentov) v súlade so Zákonníkom práce. Neoddeliteľnou súčasťou pre
vyplatenie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je výkaz prác
(dochádzkový list). Podklady na vyplácanie odmien účinkujúcim schvaľuje primátor mesta.

ČLÁNOK III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach schválilo mestské
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29.10.2015 uznesením č. ..... / 2015 a nadobúdajú
účinnosť 01.11.2015.
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Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Kežmarok boli
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 126/2009 zo
dňa 27.8. 2009.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe podnetu z kontroly
Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý upozornil na
neaktuálnosť zásad z dôvodu zmien zákona č. 583/2004 Z. z.
o
rozpočtových
pravidlách
územnej
samosprávy
a nejednoznačnosť rozsahu schvaľovania rozpočtu a zmien
rozpočtu.
Cieľom je zabezpečiť zosúladenie zásad s aktuálnym znením
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
a odstrániť
nejednoznačnosť
rozsahu
schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu.
Variantnosť nie je.

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

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ: Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu
v Kežmarku materiál na schválenie, nakoľko zásady obsahujú
zapracovanie podnetov smerujúcich k aktuálnosti a väčšej
jednoznačnosti zásad.

-právne stanovisko:

Návrh 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
schváliť
Zásady
rozpočtového hospodárenia Mesta Kežmarok podľa predloženého
návrhu.
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Vlastný návrh materiálu:
Najvyšší kontrolný úrad nás počas prebiehajúcej kontroly upozornil na neaktuálnosť
Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Kežmarok z dôvodu zmien zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a nejednoznačnosť rozsahu schvaľovania
rozpočtu a zmien rozpočtu. Zásady boli prijaté v roku 2009 a zatiaľ neboli menené.
Zmeny zásad reagujú len na potrebu zosúladenia zásad s aktuálnym znením zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a odstraňujú nejednoznačnosť
rozsahu schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu tým, že jednoznačne definujú záväznosť
schvaľovania rozpočtu. Okrem toho sú navrhnuté len drobné úpravy (napr. vypustenie mestskej
rady z rozpočtového procesu), ktoré reagujú na súčasnú praktickú aplikáciu zásad.
Zmenou zásad sa teda nemení priebeh rozpočtového procesu, zmeny majú formálny
charakter.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Zásady rozpočtového hospodárenia
Mesta Kežmarok podľa predloženého návrhu.
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Vnútorný predpis č. ...2015

Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Kežmarok

Schválil:

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29.10. 2015
uznesením č. ...../2015

___________________________________________________________________
Predkladá:
Vedúci ekonomického oddelenia
Dátum účinnosti:

1.12. 2015

Vnútorný predpis č. ../2015

Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva tieto Zásady
rozpočtového hospodárenia Mesta Kežmarok (ďalej len „zásady“).
§1
Základné pojmy
1) Na účely týchto Zásad sú definované nasledovné pojmy:
a) Rozpočet je základný nástroj finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku,
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.
b) Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom
sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov
najmenej na tri rozpočtové roky.
c) Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie vrátane zmien, monitorovanie
a hodnotenie rozpočtu mesta, vrátane prípravy a schvaľovania záverečného účtu mesta.
d) Návrh rozpočtu je ucelený súbor rozpočtových požiadaviek.
e) Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý
kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet mesta) a
očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z
rozpočtu mesta.
f) Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu mesta do
jednotlivých programov a jeho častí. Je to transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah
medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných
rozpočtových programov.
g) Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne
vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta. Programovú štruktúru vo všeobecnosti
tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).
h) Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných
na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program sa vo všeobecnosti delí na
podprogramy, prvky a/alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné
ukazovatele. Program má priradený stručný, výstižný názov.
i) Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity.
Podprogram zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a
výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty.
Podprogram má priradený stručný, výstižný názov.
j) Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá produkuje tovar alebo službu. Každý
prvok má priradený stručný, výstižný názov.
k) Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu.
Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom
aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý projekt
má priradený stručný, výstižný názov.
l) Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok (dopad) dlhodobého plnenia príslušných
cieľov.
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m) Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje
plnenie zámeru. Existujú:
- výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn.
tovary a služby produkované mestom;
- krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité
výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (do 1 roka) ako priamy efekt
pôsobenia výstupov;
- strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré
sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.
n) Výstupy sú tovary a služby produkované mestom.
o) Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú
dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.
p) Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp.
nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.
q) Rozpočtový harmonogram je dokument, stanovujúci termíny plnenia jednotlivých úloh,
ktoré vyplývajú z rozpočtového procesu. Rozpočtový harmonogram určuje výstupy úloh a
zodpovednosť za ich plnenie.
r) Rozpočtová požiadavka je súbor plánovaných výdavkov mesta pre plnenie zámerov a
cieľov mesta a súbor odhadov príjmov mesta. Rozpočtová požiadavka sa predkladá v
štandardizovanej forme.
s) Požiadavka na zmenu rozpočtu je súbor plánovaných výdavkov mesta pre plnenie
zámerov a cieľov mesta a súbor odhadov príjmov mesta, ktorá sa líši od rozpočtovej
požiadavky. Požiadavka na zmenu rozpočtu sa predkladá v štandardizovanej forme.
t) Finančné plnenie rozpočtu je plnenie príjmov a výdavkov mesta podľa schváleného
rozpočtu mesta.
u) Programové plnenie rozpočtu je plnenie plánovaných (očakávaných) cieľov
stanovených v rámci jednotlivých programov.
v) Monitorovacia správa je dokument, ktorý obsahuje informáciu o finančnom plnení
rozpočtu mesta a informáciu o priebežnom programovom plnení rozpočtu mesta.
w) Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných
informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa
využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie
plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho
realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.
x) Hodnotiaca správa je dokument, ktorý obsahuje informáciu o splnení alebo nesplnení
programového rozpočtu mesta. Hodnotiaca správa je súčasťou záverečného účtu mesta.
y) Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií
relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a
udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch
a celkových účinkoch programu.
§2
Rozpočtový harmonogram
1) Rozpočtový proces sa riadi záväzným rozpočtovým harmonogramom, ktorý je súčasťou zásad
ako príloha č. 1.
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§3
Subjekty rozpočtového procesu
1) Na rozpočtovom procese sa podieľajú jednotlivé subjekty v rozsahu uvedenom v zásadách a v
rozpočtovom harmonograme, a to:
a) Primátor mesta,
b) Mestský úrad (ďalej len „MsÚ“),
c) Prednosta MsÚ,
d) Vedúci ekonomického oddelenia MsÚ,
e) Hlavný kontrolór mesta,
f) Mestská polícia (ďalej len „MsP“),
g) Rozpočtové a príspevkové organizácie mesta,
h) Komisie Mestského zastupiteľstva,
i) Mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“).
§4
Hlavné úlohy subjektov v rozpočtovom procese
1) Primátor mesta najmä:
a) riadi rozpočtový proces.
2) Prednosta MsÚ najmä:
a) koordinuje rozpočtový proces hlavne vo vzťahu k sústreďovaniu rozpočtových požiadaviek
od subjektov rozpočtového procesu,
b) koordinuje komunikáciu medzi jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu,
c) zabezpečuje predloženie návrhu rozpočtu na rokovania všetkých komisií okrem finančnej.
3) Vedúci ekonomického oddelenia MsÚ zabezpečuje najmä:
a) odbornú a metodickú pomoc subjektom rozpočtového procesu,
b) spracovanie rozpočtových požiadaviek do návrhu rozpočtu,
c) predloženie návrhu rozpočtu do finančnej komisie a MsZ,
d) zverejnenie návrhu rozpočtu,
e) spracovanie a vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu,
f) zverejnenie schváleného rozpočtu,
g) spracovanie a zverejnenie hodnotiacej správy a záverečného účtu.
4) Hlavný kontrolór mesta najmä:
a) vypracováva stanovisko k návrhu rozpočtu,
b) vypracováva stanovisko k hodnotiacej správe a záverečnému účtu.
5) Mestská polícia najmä:
a) predkladá ekonomického oddeleniu MsÚ rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu
rozpočtu,
b) predkladá ekonomického oddeleniu MsÚ podklady potrebné pre vypracovanie
monitorovacej správy, hodnotiacej správy a záverečného účtu.
6) Rozpočtové a príspevkové organizácie najmä:
a) predkladajú ekonomického oddeleniu MsÚ rozpočtové požiadavky a požiadavky na
zmenu rozpočtu,
b) predkladajú ekonomického oddeleniu MsÚ podklady potrebné pre vypracovanie
monitorovacej správy, hodnotiacej správy a záverečného účtu.
7) Komisie Mestského zastupiteľstva najmä:
a) sústreďujú rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu od obyvateľov mesta,
právnických a fyzických osôb,
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b) posudzujú rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu mesta najmä z
hľadiska ich prínosu pre plnenie cieľov a zámerov mesta a vybrané rozpočtové
požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu predkladajú ekonomickému oddeleniu MsÚ
na zapracovanie do návrhu rozpočtu mesta, resp. zmeny rozpočtu mesta,
c) prerokúvajú návrh rozpočtu a návrh na zmenu rozpočtu,
d) komisia financií, správy mestského majetku a LH (ďalej len „finančná komisia“) okrem
úloh uvedených v písm. a) - c) prerokúvava pripomienky k návrhu rozpočtu a návrh
záverečného účtu mesta.
8) Mestské zastupiteľstvo najmä:
a) schvaľuje rozpočet mesta, zmeny rozpočtu a použitie rezervného fondu,
b) kontroluje finančné a programové plnenie rozpočtu mesta a prerokúva hodnotiace správy,
c) schvaľuje záverečný účet mesta, rozhoduje o použití mimorozpočtových peňažných
fondov, o použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku
rozpočtového hospodárenia,
d) schvaľuje emisiu komunálnych dlhopisov,
e) rozhoduje o prijatí alebo poskytnutí úveru alebo pôžičky,
f) schvaľuje a rozhoduje o združovaní prostriedkov mesta.
§5
Zostavovanie rozpočtu
1) Práce na zostavení návrhu rozpočtu mesta riadi primátor mesta a koordinuje prednosta
Mestského úradu prostredníctvom ekonomického oddelenia.
2) Ekonomické oddelenie zostavuje návrh rozpočtu mesta v súčinnosti s jednotlivými subjektmi
rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu. Subjekty rozpočtového procesu
sú povinné predkladať ekonomickému oddeleniu rozpočtové požiadavky v stanovenej forme a
lehotách podľa rozpočtového harmonogramu.
3) Pri zostavovaní a schvaľovaní návrhu rozpočtu mesta je mesto povinné prednostne
zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú z plnenia povinnosti
ustanovených osobitnými predpismi a súčasne zabezpečiť súlad rozpočtu so zámermi a
cieľmi.
4) Zostavený prvotný návrh rozpočtu mesta prerokuje vedúci ekonomického oddelenia na
gremiálnej porade Mestského úradu, s hlavným kontrolórom a s primátorom.
5) Primátor riadi rokovania o návrhu rozpočtu so subjektmi rozpočtového procesu s cieľom
zhodnotenia jednotlivých rozpočtových požiadaviek z hľadiska ich prínosu pre plnenie cieľov a
zámerov mesta a s cieľom zabezpečiť vyrovnaný celkový rozpočet (so zapracovaním
finančných operácií) a vyrovnaný alebo prebytkový bežný rozpočet.
§6
Schvaľovanie rozpočtu
1) Vedúci ekonomického oddelenia MsÚ predkladá návrh rozpočtu mesta odsúhlasený
primátorom na prerokovanie finančnej komisii a Mestskému zastupiteľstvu.
2) Pri podávaní pripomienok k návrhu rozpočtu musia všetky pripomienky obsahovať informáciu
o zdroji na krytie zvýšenia výdavkov, resp. zníženia príjmov týchto pripomienok a súvis so
zámermi a cieľmi mesta.
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§7
Zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenia
1) V priebehu roka je možné vykonať zmeny schváleného rozpočtu mesta rozpočtovými
opatreniami, ktorými sú:
a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
c) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných
príjmov alebo by neplnenie bežných príjmov mohlo narušiť vyrovnanosť bežného rozpočtu
ku koncu rozpočtového roku,
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.
2) Ekonomické oddelenie vedie operatívnu evidenciu o všetkých vykonaných rozpočtových
opatreniach v priebehu roka.
3) Práce na zostavení návrhu zmeny rozpočtu mesta riadi primátor mesta a koordinuje prednosta
MsÚ prostredníctvom ekonomického oddelenia.
4) Ekonomické oddelenie zostavuje návrh na zmenu rozpočtu mesta v súčinnosti s jednotlivými
subjektmi rozpočtového procesu, ktoré sú povinné predkladať ekonomickému oddeleniu
požiadavky na zmenu rozpočtu v stanovenej forme.
§8
Schvaľovanie zmeny rozpočtu Mestským zastupiteľstvom
1) Vedúci ekonomického oddelenia MsÚ predkladá návrh na zmenu rozpočtu mesta
odsúhlasený primátorom na prerokovanie finančnej komisii a Mestskému zastupiteľstvu.
2) Pri schvaľovaní zmeny rozpočtu mesta musia všetky podané pripomienky obsahovať
informáciu o zdroji na krytie výdavkov týchto návrhov a súvis so zámermi a cieľmi mesta.
3) Vykonané zmeny rozpočtu nesmú narušiť vyrovnanosť bežného rozpočtu.
§9
Podrobnosť členenia schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu
1) Záväzný charakter pri príjmoch majú ekonomická klasifikácia do úrovne podpoložiek a účelovo
určené finančné prostriedky.
2) Záväzný charakter pri výdavkoch majú ekonomická klasifikácia na úrovni hlavných kategórií,
programový rozpočet do najnižšej úrovne a účelovo určené finančné prostriedky.
3) Záväzný charakter pri príspevkových organizáciách mesta má príspevok na úrovni
programového rozpočtu v členení podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavných kategórií
a účelovo určené finančné prostriedky.
4) Záväzný charakter pri rozpočtových organizáciách mesta majú celkové príjmy a pri výdavkoch
ekonomická klasifikácia na úrovni hlavných kategórií, programový rozpočet do najnižšej
úrovne a účelovo určené finančné prostriedky.
5) Informatívny charakter pri príjmoch majú zdroj a akcia.
6) Informatívny charakter pri výdavkoch majú ekonomická klasifikácia od úrovne kategórií do
úrovne podpoložiek, funkčná klasifikácia (COFOG) do úrovne podtried funkčnej klasifikácie,
zdroj a akcia.
7) Informatívny charakter pri príspevkových organizáciách mesta majú príjmy príspevkových
organizácií okrem príspevku zriaďovateľa a pri výdavkoch ekonomická klasifikácia od úrovne
kategórií do úrovne podpoložiek, funkčná klasifikácia (COFOG) do úrovne podtried funkčnej
klasifikácie a zdroj.
8) Informatívny charakter pri rozpočtových organizáciách mesta majú príjmy rozpočtových
organizácií za podmienky dodržania celkovej sumy príjmov a pri výdavkoch ekonomická
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9)
10)

11)

12)

klasifikácia od úrovne kategórií do úrovne podpoložiek, funkčná klasifikácia (COFOG) do
úrovne podtried funkčnej klasifikácie a zdroj.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet a zmeny rozpočtu v členení, ktoré má záväzný
charakter.
Primátor mesta schvaľuje rozpis rozpočtu a zmeny rozpočtu na návrh jednotlivých subjektov
rozpočtového procesu a odsúhlasenia ekonomickým oddelením v členení, ktoré má
informatívny charakter.
Primátor mesta schvaľuje rozpis rozpočtu príspevkových organizácií a schvaľuje rozpočtové
opatrenia, ktoré nemajú vplyv na výšku príspevku na návrh príslušného riaditeľa príspevkovej
organizácie.
Primátor mesta schvaľuje rozpis rozpočtu rozpočtových organizácií a schvaľuje rozpočtové
opatrenia, ktoré nemajú vplyv na celkovú výšku príjmov alebo celkovú výšku výdavkov na
návrh príslušného riaditeľa rozpočtovej organizácie.
§ 10
Hodnotenie a zostavovanie záverečného účtu

1) Práce na zostavení návrhu záverečného účtu mesta riadi primátor mesta a koordinuje
prednosta Mestského úradu prostredníctvom ekonomického oddelenia.
2) Ekonomické oddelenie zostavuje návrh záverečného účtu mesta v súčinnosti s jednotlivými
subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu. Subjekty rozpočtového
procesu sú povinné predkladať ekonomickému oddeleniu podklady v stanovenej forme a
lehotách podľa rozpočtového harmonogramu.
3) Zostavený návrh záverečného účtu mesta prerokuje vedúci ekonomického oddelenia s
primátorom.
§ 11
Schvaľovanie záverečného účtu
1) Vedúci ekonomického oddelenia predkladá návrh záverečného účtu odsúhlasený primátorom
na prerokovanie finančnej komisii, Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.
2) Prebytok rozpočtu mesta po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu,
prípadne iných fondov. O použití prebytku hospodárenia alebo spôsobe úhrady schodku
rozhoduje Mestské zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu.
3) Záverečný účet mesta schvaľuje Mestské zastupiteľstvo výrokom:
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. V tomto prípade je Mestské
zastupiteľstvo povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.
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§ 12
Poskytovanie údajov
1) Mesto poskytuje ministerstvu financií potrebné údaje o svojom hospodárení na účely
zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho záverečného účtu a návrhu
súhrnnej výročnej správy SR. Údaje na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy
poskytuje mesto prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu
RIS.SAM v správe ministerstva financií (ďalej len „rozpočtový informačný systém“). Mesto
poskytuje do rozpočtového informačného systému údaje v rozsahu a termínoch stanovených
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.
2) Za mestský úrad zabezpečuje poskytovanie potrebný údajov ekonomické oddelenie, za
príspevkové a rozpočtové organizácie zabezpečujú poskytovanie potrebný údajov ekonómky,
resp. účtovníčky príspevkových a rozpočtových organizácií.
3) Kontrolu údajov za rozpočtové organizácie v oblasti školstva zabezpečuje oddelenie školstva,
mládeže a športu, kontrolu údajov za príspevkové organizácie a iné rozpočtové organizácie
zabezpečuje ekonomické oddelenie.
§ 13
Záverečné ustanovenia
4) Zmeny zásad schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.
5) Rušia sa Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Kežmarok schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva č. 126/2009 zo dňa 27.8. 2009.
6) Zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí uznesením č. ..../2015 zo dňa
29.10. 2015.
7) Zásady nadobúdajú účinnosť 1.12. 2015.

V Kežmarku dňa ........2015

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

Mesto Kežmarok
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Príloha č. 1: Rozpočtový harmonogram
Rozpočtový proces
Zostavovanie
rozpočtu

Schvaľovanie
rozpočtu

Činnosť

Zodpovedný

Kedy

Zverejnenie výzvy na vypracovanie a
predloženie rozpočtových požiadaviek
Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci
subjektom rozpočtového procesu
Predloženie rozpočtových požiadaviek na
ekonomické oddelenie
Spracovanie rozpočtových požiadaviek
Vypracovanie prvotného návrhu rozpočtu
Predloženie návrhu rozpočtu primátorovi
Rokovania o návrhu rozpočtu so subjektami
rozpočtového procesu
Úprava návrhu rozpočtu podľa záverov
rokovania
Zverejnenie návrhu rozpočtu
Predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie
finančnej komisie
Rokovanie finančnej komisie o návrhu rozpočtu

Ekonomické odd.

august,
september
priebežne

Spracovanie pripomienok k návrhu rozpočtu

Ekonomické odd.

Prerokovanie pripomienok k návrhu rozpočtu s
primátorom
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu

Ekonomické odd.

Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu

Hlavný kontrolór

Ekonomické odd.
Subjekty rozp.
procesu
Ekonomické odd.
Ekonomické odd.
Ekonomické odd.
Primátor
Ekonomické odd.

september,
október
október
október
október
október,
november
november

Ekonomické odd.
Ekonomické odd.

november
november

Finančná komisia

november,
december
november,
december
november,
december
november,
december
november,
december
december

Ekonomické odd.

Predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie MsZ Ekonomické odd.

Zmena rozpočtu

Rokovanie MsZ k návrhu rozpočtu
Zverejnenie schváleného rozpočtu (v prípade
neschválenia zverejnenie informácie o
neschválení rozpočtu)
Predloženie návrhov na zmenu rozpočtu na
ekonomické oddelenie
Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci
subjektom rozpočtového procesu
Vypracovanie návrhu zmeny rozpočtu
Predloženie návrhu zmeny rozpočtu primátorovi

MsZ
Ekonomické odd.

december
december

Subjekty rozp.
procesu
Ekonomické odd.

priebežne

Ekonomické odd.
Ekonomické odd.

priebežne
priebežne

Rokovania o návrhu zmeny rozpočtu s
predkladateľmi zmeny
Úprava návrhu zmeny rozpočtu podľa záverov
rokovania
Predloženie návrhu zmeny rozpočtu na
rokovanie finančnej komisie
Rokovanie finančnej komisie o návrhu zmeny
rozpočtu
Predloženie návrhu zmeny rozpočtu na
rokovanie MsZ
Rokovanie MsZ k zmene návrhu rozpočtu

Primátor

priebežne

Ekonomické odd.

priebežne

Ekonomické odd.

priebežne

Finančná komisia

priebežne

Ekonomické odd.

priebežne

MsZ

priebežne

1

priebežne

Mesto Kežmarok
Hodnotenie
rozpočtu
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Výzva na predloženie podkladov k hodnotiacej
správe a záverečnému účtu
Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci
subjektom rozpočtového procesu
Vypracovanie a predloženie podkladov k
hodnotiacej správe a záverečnému účtu

Ekonomické odd.

január, február

Ekonomické odd.

priebežne

Rokovanie finančnej komisie k hodnotiacej
správe a záverečnému účtu
Vypracovanie stanoviska k hodnotiacej správe a
záverečnému účtu
Zverejnenie hodnotiacej správy a záverečného
účtu
Predloženie hodnotiacej správy a záverečného
účtu na rokovanie MsZ
Rokovanie MsZ k hodnotiacej správe a
záverečnému účtu

Finančná komisia

apríl, máj

Hlavný kontrolór

apríl, máj

Ekonomické odd.

apríl, máj

Ekonomické odd.

máj, jún

MsZ

máj, jún

Vedúci org. útvarov marec
a riaditelia
organizácií Mesta
apríl
Spracovanie hodnotiacej správy a záverečného Ekonomické odd.
účtu
Predloženie hodnotiacej správy a záverečného Ekonomické odd.
apríl
účtu na rokovanie finančnej komisie
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MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá:

Primátor

Na rokovanie dňa:

29.10.2015

K bodu programu:

13.

Názov materiálu:

Návrh na menovanie člena dozornej rady
spoločnosti Spravbytherm s.r.o.

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

Potrebné
na schválenie:

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán materiálu:

3

Prílohy k ZM:

Nie sú

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

PhDr.Mgr. Ján Ferenčák
Primátor Mesta

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Súčasný stav:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku uznesením č. 35/2015
schválilo menovanie MVDr. Jána Gáborčíka, bytom
Lanškrounská 24, Kežmarok do funkcie člena dozornej
rady spoločnosti Spravbytherm s.r.o.. Mestské zastupiteľstvo
v Kežmarku uznesením č. 39/2015
schválilo zmenu
zakladateľskej listiny spoločnosti Spravbytherm s.r.o., v čl. 9
v odseku 8.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Člen dozornej rady MVDr. Ján Gáborčík skonal
dňa
03.spetembra 2015 a preto je potrebné Dozornú radu
spoločnosti Spravbytherm s.r.o. personálne doplniť.

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:
Navrhujeme schváliť do Dozornej rady spoločnosti Spravbytherm Ing. Matúša
Gáborčíka, bytom Kežmarok, Lanškrounská 24.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku b e r i e n a v e d o m i e zánik členstva
v dozornej rady spoločnosti Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok z dôvodu úmrtia:
-

MVDr. Ján Gáborčík, nar. ............., rodné číslo................., trvale bytom
ul.Lanškrounská 24, 060 01 Kežmarok,

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e
spoločnosti Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok
-

za člena Dozornej Rady

Ing. Matúš Gáborčík, nar. ............., rodné číslo................., trvale bytom
ul.Lanškrounská 24, 060 01 Kežmarok,

MESTO KEŽMAROK
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MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá:

Prednosta

Na rokovanie dňa:

29.10.2015

K bodu programu:

14.

Názov materiálu:

Voľba člena Komisie financií, správy majetku
a lesného hospodárstva pri Mestskom
zastupiteľstve v Kežmarku.

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. 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

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Súčasný stav:

Uznesením MsZ v Kežmarku č. 296/2014 bolôa zriadená
komisia financíí, správy majetku a lesného hospodárstva pri
Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku.
Za člena tejto
komisie bol uznesením č. 297/2014 menovaný MVDr. Ján
Gáborčík.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Člen komisie financií, správ správy majetku a lesného
hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku
MVDr. Ján Gáborčík skonal dňa 03.spetembra 2015 a preto
je potrebné komisiu personálne doplniť.

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:
Navrhujeme zvoliť za člena komisie financíí, správy majetku a lesného hospodárstva
pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku Ing. Matúša Gáborčíka.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade so štatútom mesta volí člena komisie
financíí, správy majetku a lesného hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve
v Kežmarku Ing. Matúša Gáborčíka.
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MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá:

Prednosta

Na rokovanie dňa:

29.10.2015

K bodu programu:

15.

Názov materiálu:

Prerokovanie platu primátora mesta

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. 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

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Súčasný stav:

Platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje
zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon). Zákon ustanovuje
výšku mesačného platu starostov a primátorov podľa počtu
obyvateľov obce, alebo mesta, ktorí majú na ich území trvalý
pobyt.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 298/2014
zo dňa 11.12.2015, bol primátorovi mesta podľa § 3 ods. 1
zákona schválený plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárna rok a 2,53 násobku podľa § 4 ods.
1 zákona ustanoveného pre mestá od 10 001 do 20 000
obyvateľov navýšený o 60% podľa § 4 ods. 2 zákona.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Na základe ustanovenia § 4 ods. 4 zákona je MsZ poviné
jeden krát ročne plat starostu(primátora) prerokovať.
Štatistický úrad SR oznámil, že priemerná nominálna mesačná
mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014 dosiahla
858,- €. Minimálny plat podľa § 3 zákona: 858,- € x 2,53 =
2 170,74 €. Plat zvýšený o 60% podľa § 4 ods. 2 zákona
(uznesenie MsZ č. 298/2014 zo dňa 11.12.2014) je 1 302,44,€, spolu po zaokrúhlení 3 474,- €.

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
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu uznesenia

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

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov:
a) berie na vedomie, že na základe uznesenia MsZ č. 298/2014 zo dňa 11.12.2014
bol plat primátora mesta rozhodnutím MsZ stanovený podľa § 4 ods. 2 zákona č.
253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov so zvýšením o 60%, čo po uplatnení
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 vo výške
858,- € predstavuje od 01.01.2015 3 474,- €
b) schvaľuje plat primátora mesta Kežmarok v súlade §4 ods. 2 citovaného zákona
v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 60%, t.j. na sumu 3 474,- € .
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MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :

Ekonomické oddelenie

Na rokovanie dňa:

29.10. 2015

K bodu programu:

16

Názov materiálu:

Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok
rozpočtovým opatrením č. 7/2015

Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:

Počet strán materiálu:
Prílohy k ZM:
Meno funkcia
a podpis
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Ing. Miroslav Karpiš
vedúci

pre

rok
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MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Rozpočet mesta Kežmarok na rok 2015 bol schválený
uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 312/2014
dňa 18.12. 2014. Rozpočet bol zmenený zatiaľ šiestimi
rozpočtovými opatreniami.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

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

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

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ: Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu
v Kežmarku materiál na schválenie, nakoľko rozpočtové
opatrenie zabezpečí 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. 7/2015.
2) Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť
zmenu splatnosti časti finančnej výpomoci poskytnutej
spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok, IČO 31
718 329 na základe uznesení č. 29/2014 zo dňa 27.3.2014
a 85/2014 zo dňa 26.6. 2014 vo výške 25 000 eur na 31.10.
2016.
3) Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť
použitie rezervného fondu v roku 2015 na financovanie
kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 2.1.5
Turistické a cyklistické trasy – asf. povrch Kežmarok Strážky vo výške 38 557 eur.

MESTO KEŽMAROK

Vlastný návrh materiálu:
Návrh na rozpočtové opatrenie je spracovaný v súlade s §14, ods. 2 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov. Oproti predchádzajúcim zmenám je doplnené aj členenie podľa jednotlivých
druhov rozpočtových opatrení.
Rozpočtové opatrenie reaguje potrebu prefinancovania výdavkov na asfaltový
povrch cyklistickej trasy Kežmarok - Strážky. Refundácia výdavkov bude realizovaná
až v roku 2016. Zapojenie rezervného fondu na prefinancovanie týchto výdavkov je v
súlade s § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov, nakoľko sa z rezervného fondu financujú
výdavky operačného programu spadajúceho do cieľa Európska územná spolupráca.
Rozpočtové opatrenie reaguje aj na žiadosť spoločnosti Technické služby, s.r.o.
Kežmarok o presun splatnosti časti finančnej výpomoci. Predložené sú aj požiadavky
z iných oddelení mestského úradu, pričom sú vybilancované tak, že výsledná zmena
požadovaných zmien nemá vplyv na celkovú zmenu rozpočtu.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých podnetoch sa nachádzajú v tabuľkovej
časti návrhu.
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

MESTO KEŽMAROK
Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok
pre rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 7/2015 podľa predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu splatnosti časti finančnej
výpomoci poskytnutej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok, IČO
31 718 329 na základe uznesení č. 29/2014 zo dňa 27.3.2014 a 85/2014 zo dňa 26.6.
2014 vo výške 25 000 eur na 31.10. 2016.

Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku
2015 na financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 2.1.5
Turistické a cyklistické trasy – asf. povrch Kežmarok - Strážky vo výške 38 557
eur.

R O Z P O Č E T PRE ROK 2015 - v €
Rozpočtové opatrenie č. 7 - n á v r h n a r o k o v a n i e M s Z
Bežné príjmy
10 625 367

Úprava č.1-6 Úprava č. 7
913 001
22 211

Spolu v €
11 560 579

Rozp.org.
709 761

Kapitálové príjmy
282 294

Úprava č.1-6 Úprava č. 7
457 135
0

Spolu v €
739 429

Rozp.org.

Finančné príjmy
708 761

Úprava č.1-6 Úprava č. 7
781 735
13 557

Spolu v €
1 504 053

Spolu
11 616 422

Bežné výdavky
4 999 550

Úprava č.1-6 Úprava č. 7
522 347
-1 789

Spolu v €
5 520 108

Rozp. org.
5 949 417

Rozdiel v €
800 815

Kapitálové výdavky Úprava č.1-6 Úprava č. 7
671 824
1 205 002
4 901

Spolu
1 881 727

Rozp. org.
11 704

Rozdiel v €
-1 154 002

Finančné výdavky Úprava č. 1-6 Úprava č. 7
743 689
432 177
-25 000

Spolu
1 150 866

Spolu
2 151 871

35 768

13 804 061

709 761

6 415 063

Spolu
2 159 526

-21 888

v tom na BV+KV

Kežmarok, 19. 10. 2015
Spracovali: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena

Rozdiel v €
353 187

8 552 701

5 961 121

0

#HODNOTA!
#HODNOTA! #HODNOTA!

Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom
zodpovedným za zostavenie rozpočtu
dňa: 19. 10. 2015
Podpis:

Predbežná kontrola vykonaná vedúcim
ekonomického oddelenia
dňa: 19. 10. 2015
Podpis:

Rozpočtové organizácie, ZPS + ZOS - rozpočtové opatrenie č. 7 pre rok 2015 - v €
- návrh na rokovanie MsZ

Vlastné príjmy RO,ZPS,ZOS

572 201

Úprava č.1-6 Úprava č.7
0
137 560

Kapitálové príjmy RO,ZPS,ZOS Úprava č.1-6

Spolu v €
709 761

Úprava č.7

0

Kežmarok,19. 10. 2015
Spracovali: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena

5 368 198
Kapitálové výdavky RO,ZPS,ZOS

0
572 201

Bežné výdavky RO,ZPS,ZOS,PM Úprava č.1-6

0
137 560

709 761

384 659

Úprava č.7
196 560

Úprava č.1-6 Úprava č.7
13 048
-1 344

5 368 198

397 707

Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom
zodpovedným za zostavenie rozpočtu
dňa: 19. 10. 2015
Podpis:

Predbežná kontrola vykonaná vedúcim
ekonomického oddelenia
dňa: 19. 10. 2015
Podpis:

195 216

Spolu v €
5 949 417

Spolu
11 704
5 961 121

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
ekonomické oddelenie
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 7/2015

- návrh
Bežné príjmy
Ekonom. klas.

312001
311
312012
312001
223001
292012

Názov položky
Park svetlonosky- dotácia
Park svetlonosky- grant
Matričný úrad - dotácia zo ŠR
Dotácia- školstvo, projekt "PRINED"

Separovaný odpad- príspevok z recyklačného fondu
Príjem z dobropisov- v tom TKO

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

4 000
0
53 679
115 359
0
0

-4 000
4 000
1 431
15 780
460
4 540

0
4 000
55 110
131 139
460
4 540

Spolu

22 211

Bežné výdavky (EK 600)
Kód prog. rozp.

4.3

Názov položky

2.2.4
2.1.2

Matričný úrad
Účelovo viazané prostried. pre školstvo- rezerva OK
Účelovo viazané prostried. pre školstvo- rezerva PK
Cyklický zber odpadu
Zneškodňovanie odpadu
Vývoz objemného a nebezpečného odpadu
Zvoz a uloženej stavebnej sute
Likvidácia čiernych skládok
Zvoz a triedenie základných komodít
Zvoz a uloženie biologického odpadu
Čistenie mesta
Údržba pamiatkových objektov
Drobná oddychová architektúra mesta
Detské ihriská
Bežná údržba a oprava VO
Prevádzka VO
Starostlivosť o miestne komunikácie
Revitalizácia a údržba zelene
Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu
Monografia mesta
Mestské propagačné materiály a služby

12.6

Vianočné osvetlenie

9.10
9.10

6.1.1.
6.1.2
6.1.4
6.2.4
6.1.3
6.2.1
6.2.5
6.4.1
11.1
12.4
12.3
5.4.2
5.4.4
7.2
12.1.2
11.3.3

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

57 679
43 047
10 724
290 000
115 000
33 500
5 000
1 500
122 000
49 000
57 000
3 000
8 000
10 000
25 000
92 000
137 500
151 000
0
8 400
9 000
5 000

1 431
-32 496
-10 724
23 000
15 000
7 000
-5 000
-1 500
-12 000
3 000
8 000
1 500
-1 500
-5 500
-8 500
-11 000
8 500
10 000
4 000
-2 500
2 500
5 000

59 110
10 551
0
313 000
130 000
40 500
0
0
110 000
52 000
65 000
4 500
6 500
4 500
16 500
81 000
146 000
161 000
4 000
5 900
11 500
10 000

-1 789

Spolu

Kapitálové príjmy
Ekonom. klas.

Názov položky
Spolu

Pred úpravou

Návrh úpravy

0

Upravený rozp.

Kapitálové výdavky (EK 700)
Kód prog. rozp.

Názov položky

2.1.5

Turistické a cyklistické trasy - asf. povrch KK-Strážky

9.10

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

11.3.3

Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

2 600
38 526
370 000

38 557
1 344
-35 000

41 157
39 870
340 000

4 901

Spolu

Príjmy finančných operácií
Ekonom. klas.

411009
454001

Názov položky
Príjem zo splatenia fin. výpomoci Technické služby, s.r.o. KK
Prevod z rezervného fondu

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

50 000
0

-25 000
38 557

25 000
38 557

13 557

Spolu

Výdavky finančných operácií (EK 800)
Kód prog. rozp.

16

Názov položky
Administratíva - v tom operácie s cennými papiermi
Spolu

Kežmarok,19. 10. 2015
Spracovali: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

581 730

-25 000

556 730

-25 000
Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom
zodpovedným za zostavenie rozpočtu
dňa:19. 10. 2015
Podpis:
Predbežná kontrola vykonaná vedúcim
ekonomického oddelenia
dňa: 19. 10. 2015
Podpis:

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
ekonomické oddelenie
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení

- návrh
a) Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky:
Príjmy:
Klasifikácia

312001
311

Názov položky
Park svetlonosky- dotácia
Park svetlonosky- grant

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

4 000
0

-4 000
4 000
0

0
4 000

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

370 000
290 000
115 000
33 500
5 000
1 500
122 000
49 000
57 000
3 000
8 000
10 000
25 000
92 000
137 500
151 000
0
6 048
38 526
8 400
9 000

-35 000
23 000
15 000
7 000
-5 000
-1 500
-12 000
3 000
8 000
1 500
-1 500
-5 500
-8 500
-11 000
8 500
10 000
4 000
-1 344
1 344
-2 500
2 500
0

340 000
313 000
130 000
40 500
0
0
110 000
52 000
65 000
4 500
6 500
4 500
16 500
81 000
146 000
161 000
4 000
4 704
39 870
5 900
11 500

Spolu
Výdavky:
Klasifikácia

11.3.3
6.1.1.
6.1.2
6.1.4
6.2.4
6.1.3
6.2.1
6.2.5
6.4.1
11.1
12.4
12.3
5.4.2
5.4.4
7.2
12.1.2

Názov položky
Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu

Cyklický zber odpadu
Zneškodňovanie odpadu
Vývoz objemného a nebezpečného odpadu
Zvoz a uloženej stavebnej sute
Likvidácia čiernych skládok
Zvoz a triedenie základných komodít
Zvoz a uloženie biologického odpadu
Čistenie mesta
Údržba pamiatkových objektov
Drobná oddychová architektúra mesta
Detské ihriská
Bežná údržba a oprava VO
Prevádzka VO
Starostlivosť o miestne komunikácie
Revitalizácia a údržba zelene

11.3.3

Rekonštr. domu Hlav.nám. 64 na knižnicu

9.1.3
9.10
2.2.4
2.1.2

MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou
Účelovo viazané prostriedky pre školstvo
Monografia mesta
Mestské propagačné materiály a služby

Spolu

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:
Klasifikácia

223001
292012
312001

Názov položky

Separovaný odpad- príspevok z recyklačného fondu
Príjem z dobropisov- v tom TKO
Dotácia- školstvo, projekt "PRINED"
MŠ + ŠJ, Možiarska
MŠ + ŠJ, Cintorínska
MŠ + ŠJ, Kuzmányho
MŠ + ŠJ, Severná
ZŠ, ul. Dr. Fischera - škola
ZŠ, Dr. Fischera - ŠKD
ZŠ, Dr. Fischera - jedáleň
ZŠ, Hradné námestie - škola
ZŠ, Hradné námestie - ŠKD
ZŠ, Nižná Brána - škola
ZŠ, Nižná brána - ŠKD
ZŠ, Nižná brána - jedáleň
Centrum voľného času
ZUŠ A. Cígera
ZUŠ, Petržalská

312012

Matričný úrad - dotácia zo ŠR

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

460
4 540
15 780
7 275
7 320
6 700
20 276
500
-1 100
20 000
38 000
3 500
7 900
3 850
12 000
9 739
1 600
0
1 431
159 771

460
4 540
131 139
18 000
14 470
21 572
30 000
3 500
12 100
50 000
44 000
9 140
13 000
8 100
22 000
13 747
20 890
17 715
55 110

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

5 000
22 579

10 000
1 313 726

500

1 124 487

0
0
115 359
10 725
7 150
14 872
9 724
3 000
13 200
30 000
6 000
5 640
5 100
4 250
10 000
4 008
19 290
17 715
53 679

Spolu
c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:
Klasifikácia

Názov položky

12.6

Vianočné osvetlenie

9.2.1

ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD

5 000
1 291 147

ZŠ, Dr. Fischera 2

1 123 987

z toho:

9.2.3
z toho:

9.2.2
z toho:

ŠKD, Dr. Fischera 2

63 060

179

63 239

ŠJ, Dr. Fischera 2

104 100

21 900

126 000

1 040 822

27 490

1 068 312

ZŠ Nižná brána 8

917 558

8 844

926 402

ŠKD Nižná brána 8

36 357

4 674

41 031

ŠJ Nižná brána 8

86 907

13 972

100 879

ZŠ Nižná brána 8 s jedálňou a ŠKD

1 019 264

58 103

1 077 367

ZŠ, Hradné námestie 38

975 794

53 692

1 029 486

ŠKD, Hradné námestie 38

41 146

4 411

45 557

ŠJ, Hradné námestie 38

2 324

0

2 324

114 077
176 998
183 273
304 316
170 966
305 567
239 400
43 047
10 724
2 600
57 679

12 562
11 426
11 658
13 905
24 250
8 903
5 684
-32 496
-10 724
38 557
1 431
198 328

126 639
188 424
194 931
318 221
195 216
314 470
245 084
10 551
0
41 157
59 110

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

50 000
0

-25 000
38 557
13 557

25 000
38 557

ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD

9.3.1

Centrum voľného času

9.1.1

MŠ Možiarska s jedálňou

9.1.2

MŠ Cintorínska s jedálňou

9.1.3

MŠ K. Kuzmányho s jedálňou

9.1.4

MŠ Severná s jedálňou

9.4.1

Základná umelecká škola Antona Cígera

9.4.2

Základná umelecká škola ul. Petržalská

9.10

Účelovo viazané prostried. pre školstvo- rezerva OK

9.10

Účelovo viazané prostried. pre školstvo- rezerva PK

2.1.5
4.3

Turistické a cyklistické trasy - asf. povrch KK-Strážky
Matričný úrad

Spolu
d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:
Príjmy:
Klasifikácia

411009
454001

Názov položky
Príjem zo splatenia fin. výpomoci Technické služby, s.r.o. KK
Prevod z rezervného fondu

Spolu

Výdavky:
Klasifikácia

16

Názov položky
Administratíva - v tom operácie s cennými papiermi

Spolu
Sumarizácia:
- príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)
- výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)

Kežmarok,19. 10. 2015
Spracovali: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

581 730

-25 000
-25 000

556 730

0
173 328
173 328

Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom
zodpovedným za zostavenie rozpočtu
dňa:19. 10. 2015
Podpis:
Predbežná kontrola vykonaná vedúcim
ekonomického oddelenia
dňa: 19. 10. 2015
Podpis:

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :

Ekonomické oddelenie

Na rokovanie dňa:

29.10. 2015

K bodu programu:

17

Názov materiálu:

Návrh na odpis pohľadávky: Eva Pištová

Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:

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

-

viac ako ½ prítomných poslancov

-

žiadne

4

Ing. Miroslav Karpiš
vedúci

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Pohľadávka je
nevymožiteľná.

evidovaná

v účtovníctve,

je

však

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe potreby odpisu
pohľadávky, ktorá je nevymožiteľná.
Cieľom je zreálniť účtovný stav pohľadávok s jeho reálnym
stavom.

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

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ: Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu
v Kežmarku materiál na schválenie, nakoľko pohľadávka,
ktorá je predmetom odpisu, je nevymožiteľná.

-právne stanovisko:

Návrh 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 schváliť odpis pohľadávky
voči Eve Pištovej, nar. 4.9. 1941, naposledy bytom 911 22 Bušince,
Zombor 38 v celkovej výške 4 443,34 eur s príslušenstvom, na
základe uznesenia Okresného súdu Kežmarok 3Er 400/2003 – 11 vo
výške 4 018,49 eur a evidencie iných pohľadávok za nájomné
a služby spojené s nájmom vo výške 425,85 eur.

17/2

MESTO KEŽMAROK

Vlastný návrh materiálu:
Navrhutý je odpis pohľadávok, ktoré sú nevymožiteľné:
Eva Pištová zomrela 1.4. 20011 a nepatrný majetok bol vydaný účastníkovi, ktorý sa
postaral o pohreb zosnulej a zároveň nezodpovedá za dlhy poručiteľa. Celková výška
pohľadávky na nájomnom a službách spojených s nájmom je 4 443,34 eur (bez započítania
príslušenstva). Okresný súd zastavil exekúciu 3Er/815/2005-10 vo výške 4 018,49 eur.
Evidovaná suma pohľadávky na nájomnom a službách spojených s nájmom prevyšuje o 425,85
eur sumu vymáhanú formou exekúcie. Táto skutočnosť však nemá vplyv na fakt, že celá suma
pohľadávky vo výške 4 443,34 eur je nevymožiteľná.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Eve
Pištovej, nar., nar. 4.9. 1941, naposledy bytom 911 22 Bušince, Zombor 38
v celkovej výške 4 443,34 eur s príslušenstvom, na základe uznesenia Okresného
súdu Kežmarok
3Er 400/2003 – 11 vo výške 4 018,49 eur a evidencie iných
pohľadávok za nájomné a služby spojené s nájmom vo výške 425,85 eur.
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MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :

Ekonomické oddelenie

Na rokovanie dňa:

29.10. 2015

K bodu programu:

18

Názov materiálu:

Návrh na odpis pohľadávky: Iveta Kolodzejová

Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:

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

-

viac ako ½ prítomných poslancov

-

žiadne

4

Ing. Miroslav Karpiš
vedúci

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Pohľadávka je
nevymožiteľná.

evidovaná

v účtovníctve,

je

však

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe potreby odpisu
pohľadávky, ktorá je nevymožiteľná.
Cieľom je zreálniť účtovný stav pohľadávok s jeho reálnym
stavom.

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

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ: Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu
v Kežmarku materiál na schválenie, nakoľko pohľadávka,
ktorá je predmetom odpisu, je nevymožiteľná.

-právne stanovisko:

Návrh 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 schváliť odpis pohľadávky
voči Ivete Kolodzejovej, nar. 23.5. 1964, naposledy bytom
Kežmarok, Gen. Štefánika 14/1, vo výške 453,36 eur
s príslušenstvom, na základe uznesenia Okresného súdu Kežmarok
2Er 402/2005 – 11.

18/2

MESTO KEŽMAROK

Vlastný návrh materiálu:
Navrhutý je odpis pohľadávok, ktoré sú nevymožiteľné:
Iveta Kolodzejová zomrela 27.4. 2011, nezanechala žiaden majetok a preto okresný súd
zastavil dedičské konanie po nebohej a následne okresný súd dňa 16.9. 2015 zastavil exekúciu
2Er 402/2005 - 11. Výška pohľadávky na nájomnom a službách spojených s nájmom je 453,36
eur (bez započítania príslušenstva).

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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MESTO KEŽMAROK
Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Ivete
Kolodzejovej, nar. 23.5. 1964, naposledy bytom Kežmarok, Gen. Štefánika 14/1, vo
výške 453,36 eur s príslušenstvom, na základe uznesenia Okresného súdu
Kežmarok 2Er 402/2005 – 11.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

29.10. 2015

K bodu programu:

19

Názov materiálu:

Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho 1/2 podielu – Milan Riznár,
Lukavica 75

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správu.
2. Návrhová časť rokovaného materiálu.
3. Návrhy na uznesenia.

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

Trojpätinová väčšina všetkých poslancov

3

žiadne

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenie

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Dôvodová správa. Mesto Kežmarok je spoluvlastníkom v podiele ½ k pozemku KN-C
Súčasný stav:

203 zastavaná plocha o výmere 387 m2 zapísaného na LV 88 , ktorý
sa nachádza v obci Lukavica , k.ú. Lukavica .

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Milan
Riznár
požiadal
mesto
Kežmarok
o odkúpenie
spoluvlastníckeho podielu k parcele KN-C 203 nakoľko je
vlastníkom susedného pozemku na ktorý má cez uvedený pozemok
jediný možný prístup.

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

Variantnosť nie je

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť .

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku materiál na schválenie

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

-právne stanovisko:

nevyžaduje sa

- Komisia MsZ:

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva:
25.8.2015 Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku schváliť odpredaj 1/2
spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN-C 203 o výmere 387 m2
k.ú. Lukavica zapísaného na LV 88 pre Milana Riznára, Lukavica 75,
086 21 Bardejov za cenu 2,95 eur/m2.

19/2

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ :
.......................................................................................................................................

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku KN-C 203
zastavaná plocha o výmere 387 m2 k.ú. Lukavica v podiele 1/2 do vlastníctva Milana
Riznára, bytom Lukavica 75, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu
umožnenia prístupu na priľahlý pozemok, ktorého je žiadateľ vlastníkom.
schvaľuje
odpredaj 1/2 spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN-C 203 zastavaná plocha
o výmere 387 m2 , zapísaného na LV 88 k.ú. Lukavica pre Milana Riznára, bytom
Lukavica 75, za cenu 2,95 eur/m2.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

29.10.2015

K bodu programu:

20.

Názov materiálu:

Návrh na odpredaj časti pozemku KN-E 1025/1, pre
Slovenskú poštu, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica.

Obsah materiálu:

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

Potrebné na schválenie:

Trojpätinová väčšina všetkých poslancov

Počet strán materiálu:

3 + prílohy 3

Prílohy k ZM:
Meno funkcia a podpis
predkladateľa:

- Snímok z katastrálnej mapy
- Geometrický plán
Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
požiadala mesto Kežmarok o odpredaj časti pozemku z parcely
KN-E 1025/1, k.ú. Kežmarok o výmere 64m2.. Pozemok je
priľahlý k pozemku KN-C 1105, ktorého vlastníkom je Slovenská
pošta, a.s. a nachádza sa na ňom budova pošty v Kežmarku.

Varianty 1- popis:

Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti Slovenskej pošty,
a.s. z dôvodu plánovanej rekonštrukcie a modernizácie budovy
pošty. Súčasťou rekonštrukcie a modernizácie bude vybudovanie
bezbariérového vstupu, čím sa uľahčí vstup do budovy klientom
ŤZP.
Variantnosť nie je.

Pripomienky subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.
-odborný útvar MsÚ:

Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP je totožné so
stanoviskom komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia,
dopravy a verejných služieb.

-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou

- Komisia MsZ:

Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy
a verejných služieb odporúča odpredať časť pozemku č. KN-E
1025/1, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Kežmarok, v rozsahu
potrebného na výstavbu bezbariérového prístupu do budovy pošty
Kežmarok 1, ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľ
poskytuje verejnoprospešné služby.

Stanoviská k návrhu:

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva odporúča MsZ schváliť odpredaj časti parcely KN-E
1025/1 o výmere 28m2, k.ú. Kežmarok pre Slovenskú poštu a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica, za cenu 30,-eur/m2. Presnú
výmeru určí geometrický plán.
20./2

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
.....................................................................................................................................................................................

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písmena e) zákona Slovenskej národnej rady č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku
par.č. KN-E 1025/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Kežmarok, je
prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na predmetnom pozemku žiadateľ
poskytujúci služby obyvateľstvu a verejnosti zrealizuje bezbariérový vstup do objektu
pošty. Vybudovanie bezbariérového vstupu možno považovať za verejnoprospešnú
aktivitu.
schvaľuje
odpredaj časti pozemku z par.č. KN-E 1025/1, druh pozemku zastavané plochya
nádvoria, ako novovytvorenú parcelu KN-C 1104/2, druh pozemku ostatné plochy, k.ú.
Kežmarok o výmere 28m2, podľa geometrického plánu č. 85/2015 pre Slovenskú poštu,
a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124, za cenu 30,-eur/m2.
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MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________
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MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :

Oddelenie sociálnych vecí

Na rokovanie dňa:

29.10.2015

K bodu programu:

21

Názov materiálu:

Návrh na pridelenie 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:

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

-

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

-

nie sú

3

Mgr. Monika Ružbaská
poverená riadením oddelenia sociálnych vecí

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa.
Súčasný stav:

V Dome s opatrovateľskou službou na Baštovej 8 v Kežmarku
sú v súčasnej dobe uvoľnené štyri jednoizbové byty a jeden
trojizbový byt.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti o pridelenie
bytu v Dome s opatrovateľskou službou. Žiadosť bola
doručená Mestskému úradu Kežmarok, dňa 10.09.2015,
Gertrúdou Nitschovou, trvale bytom Nad traťou 18,
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:
Varianty 2- popis:
Varianty 3- popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

sociálnych
vecí
odporúča
Mestskému
-odborný útvar MsÚ: Oddelenie
zastupiteľstvu v Kežmarku predložený materiál schváliť.
Menovaná nemá voči mestu Kežmarok žiadne nedoplatky.
Nájomnú zmluvu navrhujeme uzatvoriť na dobu určitú do
31.08.2016.

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej zo dňa 13.10.2015 –
k návrhu nemá výhrady a mestskému zastupiteľstvu odporúča
schváliť pridelenie bytu pre pani Gertrúdu Nitschovú na dobu
určitú do 31.08.2016.
21/2
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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 uzavretie zmluvy o nájme 1izbového bytu č. 1 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, v Dome s opatrovateľskou
službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku, Gertrúde Nitschovej, bytom Nad traťou 18,
Kežmarok, na dobu určitú do 31.08.2016.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

29.10.2015

K bodu programu:

22

Názov materiálu:

Návrh na prenájom nebytového priestoru :
1. ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok - učebňa hudobnej
výchovy v objekte ZŠ Dr.Daniela Fischera 2 v Kežmarku
2. Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 2,
Kežmarok - malá telocvičňa v objekte MŠH Vlada
Jančeka, ul. Nižná brána 19 v Kežmarku
3. Centrum voľného času, Gen.Štefánika 47, Kežmarok veľká telocvičňa v objekte Základnej školy Nižná brána
8 v Kežmarku

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

Potrebné k schváleniu:

Trojpätinová väčšina všetkých poslancov

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

Žiadne
Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Dôvodová správa. Dňa 7.10.2015 požiadala Základná škola Dr. Daniela Fischera
Súčasný stav:

2 v Kežmarku o schválenie prenájmu nebytového priestoru
v objekte Základnej školy Dr. D.Fischera v Kežmarku pre
Základnú umeleckú školu Petržalská 21, v Kežmarku.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Ide o prenájom nebytového priestoru - učebne pre hudobnú
triedu Základnej umeleckej školy, ktorej zriaďovateľom je
mesto Kežmarok, a to v dňoch :
Utorok : 14.00 hod. – 17.00 hod. – 3 hod.
Štvrtok : 15.00 hod. – 16.00 hod. – 1 hod.
Piatok : 14.00 hod. – 17.00 hod. – 3 hod.

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

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.

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

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Základná škola Dr.Daniela Fischera2, Kežmarok v zastúpení
PaedDr.Ivetou Slovíkovou,
riaditeľkou školy súhlasí
s prenájmom nebytového priestoru – učebňu pre hudobnú
triedu pre ZUŠ, Petržalská 21 v Kežmarku.

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa

Komisia MsZ:

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva: 13.10.2015 Komisia financií, správy mestského
majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku
schváliť prenájom nebytového priestoru – učebne pre
Základnú umeleckú školu Petržalká 21, Kežmarok ako prípad
hodný osobitného zreteľa a to v dňoch
Utorok : 14.00 hod. – 17.00 hod. – 3 hod.
Štvrtok : 15.00 hod. – 16.00 hod. – 1 hod.
Piatok : 14.00 hod. – 17.00 hod. – 3 hod.
na mimoškolské aktivity žiakov za cenu 1,50 €/hod.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991
Zb.o majetku obci v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru –
učebne v objekte Základnej školy Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok v dňoch
Utorok : 14.00 hod. – 17.00 hod. – 3 hod. Štvrtok : 15.00 hod. – 16.00 hod. – 1 hod.
Piatok : 14.00 hod. – 17.00 hod. – 3 hod. je prípadom hodným osobitného zreteľa,
z dôvodu, že ide o prenájom nebytového priestoru pre Základnú umeleckú školu
Petržalská 21, Kežmarok , ktorej zriaďovateľom je mesto Kežmarok a ktorú bude
využívať pre mimoškolské aktivity žiakov – hudobný odbor ZUŠ
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru - učebne v objekte Základnej školy Dr. Daniela
Fischera 2, Kežmarok v dňoch
Utorok : 14.00 hod. – 17.00 hod. – 3 hod.
Štvrtok : 15.00 hod. – 16.00 hod. – 1 hod.
Piatok : 14.00 hod. – 17.00 hod. – 3 hod.
pre Základnú umeleckú školu, Petržalská 21,. Kežmarok na dobu do 30.6.2016 za
nájomné vo výške 1,50 eur/hod., okrem školských prázdnin, sviatkov a dní pracovného
pokoja.
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Dôvodová správa. Dňa 8.10.2015 požiadala Súkromná stredná odborná škola
Súčasný stav:

Biela voda 2, Kežmarok o prenájom nebytového priestoru –
telocvične v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka,
ul. Nižná brána 2250/19, Kežmarok .

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Ide o prenájom nebytového priestoru - malej telocvične na
prízemí ( miestnosť č.14 ) o výmere 120 m2 pre Súkromnú
strednú odbornú školu, ul. Biela voda 2, v Kežmarku v dňoch
pondelok až piatok,
v čase podľa predloženého
harmonogramu.

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

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča
-odborný útvar MsÚ: Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál na schválenie

Stanoviská k návrhu:

Správa Mestskej športovej haly: Podľa priloženého
harmonogramu je možné umožniť prenájom MsH.
-.
-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa

Komisia MsZ:

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva: 13.10.2015 Komisia financií, správy mestského
majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku
schváliť prenájom nebytového priestoru – malej telocvične na
prízemí v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, ul.
Nižná brána 19, Kežmarok podľa predloženého
harmonogramu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu
2,50 eur/hod. za účelom výučby telesnej výchovy pre
Súkromnú strednú odbornú školu, Biela voda 2 v Kežmarku.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991
Zb.o majetku obci v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru –
malej telocvične na prízemí v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, ul. Nižná
brána 19, Kežmarok podľa predloženého harmonogramu je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom nebytového priestoru pre Súkromnú
strednú odbornú školu , Biela voda 2, Kežmarok za účelom výučby telesnej východy
vzhľadom na to, že uvedená škola nemá priestory pre vyučovanie tohto predmetu,

s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru - malej telocvične v objekte Mestskej športovej haly
Vlada Jančeka, ul. Nižná brána 2250/19, Kežmarok podľa predloženého harmonogramu
pre Súkromnú strednú odbornú školu , Biela voda 2 Kežmarok do 30.6.2016, okrem
školských prázdnin, sviatkov a dní pracovného pokoja, za nájomné vo výške 2,50
eur/hod.
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Dôvodová správa. Dňa 9.10.2015 požiadala Základná škola Nižná brána 8,
Súčasný stav:

v Kežmarku o schválenie prenájmu nebytového priestoru v
objekte Základnej škole Nižná brána v Kežmarku pre
Centrum voľného času , Gen.Štefánika 47, Kežmarok

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Ide o prenájom nebytového priestoru - veľkej telocvične pre
mimoškolské športové aktivity žiakov Centra voľného času
Kežmarok a to v dňoch :
Pondelok : 13.30 hod. – 16.00 hod
Utorok : 14.30 hod. – 15.,30 hod.
Streda : 13.30 hod. – 16.00 hod.
Štvrtok : 16.30 hod. – 17.30 hod.
Piatok : 13.30 hod. – 16.00 hod.
okrem školských prázdnin, sviatkov a dňoch pracovného
pokoja.
Variantnosť nie je.

Varianty - popis:
Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál na schválenie

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Základná škola Nižná brána 8, Kežmarok žiada o schválenie
prenájmu nebytového priestoru veľkej telocvične ZŠ Nižná
brána, v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta.
Nájomcom bude CVČ Kežmarok .
-.

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa

Komisia MsZ:

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva: 13.10.2015 Komisia financií, správy mestského
majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku
schváliť prenájom nebytového priestoru – veľkej telocvične
v objekte Základnej školy, Nižná brána 8 v Kežmarku pre
žiakov Centra voľného času Kežmarok a to v dňoch :
Pondelok : 13.30 hod. – 16.00 hod
Utorok : 14.30 hod. – 15.,30 hod.
Streda : 13.30 hod. – 16.00 hod.
Štvrtok : 16.30 hod. – 17.30 hod.
Piatok : 13.30 hod. – 16.00 hod.
okrem školských prázdnin, sviatkov a dňoch pracovného
pokoja. za cenu 3,50 €/hod. na využívanie mimoškolských
aktivít žiakov.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
................................................................................................................................................................................

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991
Zb.o majetku obci v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru –
veľkej telocvične v objekte Základnej školy Nižná brána 8, Kežmarok v dňoch :
Pondelok: 13.30 hod. – 16.00 hod. Utorok:
14.30 hod. – 15.,30 hod. Streda: 13.30
hod. – 16.00 hod. Štvrtok: 16.30 hod. – 17.30 hod. Piatok : 13.30 hod. – 16.00 hod.,
okrem školských prázdnin, sviatkov a dní pracovného pokoja, je prípad hodný
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom nebytového priestoru pre Centrum
voľného času Kežmarok, rozpočtovej organizácie mesta Kežmarok, ktorej
zriaďovateľom je mesto Kežmarok, pre mimoškolské športové aktivity žiakov CVČ,
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru - veľkej telocvične v objekte Základnej školy Nižná
brána 8, Kežmarok v dňoch
Pondelok : 13.30 hod. – 16.00 hod.
Utorok : 14.30 hod. – 15.,30 hod.
Streda :
13.30 hod. – 16.00 hod.
Štvrtok : 16.30 hod. – 17.30 hod.
Piatok : 13.30 hod. – 16.00 hod.
do 31.5.2016, okrem školských prázdnin, sviatkov a dní pracovného pokoja, za nájomné vo výške 1,50 eur/hod .
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

29.10.2015

K bodu programu:

23.

Názov materiálu:

Návrh na prenájom časti pozemku par.č. KN-C 1794, pre
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Dr.
Alexandra 61, Kežmarok.

Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:

Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Počet strán materiálu:

3 + prílohy 1

Prílohy k ZM:
Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

- Snímok z katastrálnej mapy
Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Dôvodová správa. Úrad práce soc.vecí a rodiny Dr. Alexandra 61, Kežmarok
Súčasný stav:

požiadal mesto Kežmarok o prenájom časti pozemku- parcely
KN-C 1794, k.ú. Kežmarok, ktorý je priľahlý k pozemkom
parc.č. KN-C 1795 a 1791/5 vo vlastníctve žiadateľa.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti ÚPSVaR
Kežmarok, z dôvodu, že predmetný pozemok chce využiť na
rozšírenie parkovacích miest pre parkovanie vozidiel
zamestnancov a klientov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
v Kežmarku.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.

Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP je
-odborný útvar MsÚ: totožné so stanoviskom komisie urbanistiky a výstavby,
životného prostredia, dopravy a verejných služieb.

Stanoviská k návrhu:

-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou

- Komisia MsZ:

Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia,
dopravy a verejných služieb odporúča uvedený pozemok
KN-C 1794. druh pozemku ostatné plochy, k.ú. Kežmarok
o výmere 160m2 prenajať ako prípad hodný osobitného
zreteľa, že účelom parkovacej plochy pre parkovanie vozidiel
zamestnancov a klientov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
v Kežmarku
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva odporúča MsZ schváliť prenájom parcely KN-C
1794, ostatná plocha o výmere 160m2 Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny, Dr. Alexandra 61, Kežmarok za 1,- eur/rok.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
.....................................................................................................................................................................................

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku par.č.
1794 k.ú. Kežmarok o výmere 160m2, pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad
práce sociálnych veci a rodiny Kežmarok, Dr. Alexandra 61, Kežmarok, IČO 307 938
606, je prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu že predmetný pozemok žiadateľ bude
využívať ako parkovacie plochy pre parkovanie vozidiel zamestnancov a klientov Úradu
práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku,
s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parc.č. 1794, k.ú. Kežmarok o výmere 160m2 pre Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych veci a rodiny Kežmarok, Dr.
Alexandra 61, 060 01 Kežmarok, IČO 30 794 536, na dobu neurčitú, za cenu 1,-eur/rok.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

29.10.2015

K bodu programu:

24.

Názov materiálu:

Návrh na prenájom časti pozemku KN-C 2392/5, k.ú.
Kežmarok pre Miroslava Gábora, Továrenská 638/29,
Kežmarok.

Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:

Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Počet strán materiálu:

3 + prílohy 1

Prílohy k ZM:
Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

- Snímok z katastrálnej mapy

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Dôvodová správa. Miroslav Gábor, Továrenská 638/29, Kežmarok, požiadal
Súčasný stav:

mesto Kežmarok o prenájom časti pozemku parc. KN-C
2392/5 o výmere 112m2 z dôvodu, že pozemok v súčasnosti
využíva ako záhradu a dvor.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti Miroslava
Gábora z dôvodu, že predmetný pozemok sa nachádza
v susedstve bytu na Továrenskej 638/29 vo vlastníctve mesta
Kežmarok, ktorého je žiadateľ nájomcom. Pozemok je
využívaný nájomcom bytu ako záhrada a dvor.
Variantnosť nie je.

Varianty 1- popis:
Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:
-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou

- Komisia MsZ:

Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia,
dopravy a verejných služieb odporúča prenajať pozemok
KN-C 2392/5 o výmere 112m2 , záhrady, k.ú. Kežmarok, ako
prípad hodný osobitného zreteľa. Predmetný pozemok sa
nachádza v susedstve bytu vo vlastníctve mesta Kežmarok,
ktorého nájomca je žiadateľ. Žiadateľ, predmetný pozemok
udržuje od doby ako sa stal nájomcom mestského bytu
v obytnom dome sup.č. 638, na ul. Továrenská 29, Kežmarok.
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný
osobitného zreteľa prenájom pozemku
KN-C 2392/5
2
o výmere 112 m za cenu v súlade s platnými VZN mesta
Kežmarok.
Zároveň
komisia
odporúča
súhlasiť
so sprístupnením uvedeného pozemku z obytného domu a to
z bytu ktorý obýva žiadateľ na jeho vlastné náklady.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
.....................................................................................................................................................................................

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku par.č.
2392/5, k.ú. Kežmarok o výmere 112m2 pre Miroslava Gábora, Továrenská 638/29,
Kežmarok, je prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu že predmetný pozemok sa
nachádza v susedstve bytu vo vlastníctve mesta Kežmarok, žiadateľ je nájomcom
uvedeného bytu, pozemok je využívaný ako záhrada a dvor.
s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku par.č. KN-C 2392/5, k.ú. Kežmarok o výmere 112m2, pre
Miroslava Gábora, Továrenská 638/29, Kežmarok, na dobu neurčitú, za cenu
0,17eur/m2/rok.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

29.10.2015

K bodu programu:

25.

Názov materiálu:

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte
Baštová 12 a Nižná brána 13, pre Slovenský skauting
3.zbor Aničky a Bořivoja Uhrových, Nábrežná2,
Kežmarok

Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:

Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Počet strán materiálu:

3

Prílohy k ZM:
Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK
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Dôvodová správa. V súčasnosti Slovenský skauting, 3.zbor Aničky a Bořivoja
Súčasný stav:

Uhrových , Nábrežná 2, Kežmarok, v súčasnosti nedisponuje
nebytovými priestormi na účely stretávania členov skautingu
a skladovacími priestormi na uskladnenie vecí a zariadenia..

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Slovenský skauting 3.zbor Aničky a Bořivoja Uhrových,
Nábrežná 2, Kežmarok požiadal mesto Kežmarok o prenájom
nebytových priestorov o výmere cca 30m2 za účelom
celoročného využívania nebytových priestorov na stretnutia
členov skautingu . Ide o nebytové priestory - miestnosti č. 205
a č. 206 a podiel na spoločných priestoroch v objekte Baštová
12 Kežmarok. Zároveň ide o prenájom časti skladu v objekte
súp.č.2253, Nižná brána 13, Kežmarok (v areáli bývalých
kasárni) na uskladnenie vecí a zariadenia potrebných pre
činnosť skautingu.
Variantnosť nie je.

Varianty 1- popis:
Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:
-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou

- Komisia MsZ:
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný
osobitného zreteľa prenájom nebytového priestoru, miestnosť
č.205 o výmere 25,84m2, miestnosť č. 206 o výmere 48,19m2
a podiel na spoločných priestoroch v objekte Baštová 12
Kežmarok a nebytový priestor - časť skladu o výmere 75m2
v objekte súp.č. 2253, Nižná brána 13, Kežmarok za 1,eur/rok pre Slovenský skauting, 3.zbor Aničky a Bořivoja
Uhrových , Nábrežná 2, Kežmarok.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
.....................................................................................................................................................................................

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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 nebytových priestorovmiestnosť č.205 o výmere 25,84m2, miestnosť č. 206 o výmere 48,19m2 a podiel na
spoločných priestoroch v objekte Baštová 12 a nebytový priestor - časť skladu o výmere
75m2 v objekte súp.č. 2253, Nižná brána 13, Kežmarok, pre Slovenský skauting, 3.zbor
Aničky a Bořivoja Uhrových , Nábrežná 2, Kežmarok, IČO 36 162 540, je prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu že:
- nebytové priestory objektu Baštová 12 bude žiadateľ celoročne využívať na stretnutie
členov skautingu, ktorého činnosť má výchovný charakter pre deti a mládež mesta
Kežmarok.
- nebytový priestor - sklad bude využívaný na uskladnenie vecí potrebných pre činnosť
a aktivity členov skautingu.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov - miestnosť č.205 o výmere 25,84 m2, miestnosť č. 206
o výmere 48,19m2 a podiel na spoločných priestoroch v objekte Baštová 12 za cenu 1,euro/rok na dobu neurčitú a nebytový priestor -časť skladu o výmere 75m2 v objekte
súp.č. 2253, Nižná brána 13, Kežmarok, za cenu 1,-euro, na dobu do 31.5.2016, pre
Slovenský skauting, 3.zbor Aničky a Bořivoja Uhrových, Nábrežná 2, Kežmarok, IČO
36 162 540.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

29.10.2015

K bodu programu:

26.

Názov materiálu:

Návrh na prenájom nebytových priestorov v Poliklinike,
Hviezdoslavova
27,
Kežmarok
pre
spoločnosť
GLAPEDIA, s.r.o., Tatranská Lomnica 104, Vysoké Tatry
/MUDr. Štefánia Glatzová/.

Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:

Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Počet strán materiálu:

3

Prílohy k ZM:
Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Dôvodová správa. Spoločnosť GLAPEDIA, s.r.o. zastúpená MUDr. Štefániou
Súčasný stav:

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Varianty 1- popis:
Pripomienky
subjektov:

Glatzovou, konateľkou, požiadala mesto Kežmarok
o prenájom nebytových priestorov, v ktorých sa nachádza
ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast v objekte
polikliniky Hviezdoslavova 27, Kežmarok z dôvodu zmeny
právnej formy podnikania.
Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti spoločnosti
GLAPEDIA, s.r.o., vzhľadom na to, že doterajší nájomca
MUDr. Štefánia Glatzová prechádza z fyzickej formy
podnikania na právnickú vytvorením spoločnosti GLAPEDIA
s.r.o.
Ide o nebytové priestory miestnosť č. 1.80 a č. 1.82 spolu
o výmere 31,80m2 a podiel na spoločných priestoroch
o výmere 30,97m2 v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27,
Kežmarok.
Variantnosť nie je.
Nevyvesuje sa

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:
-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou

- Komisia MsZ:

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný
osobitného zreteľa zmenu názvu nájomcu nebytového
priestoru v objekte Polikliniky, ul. Hviezdoslavova 27,
Kežmarok, z dôvodu zmeny právnej formy podnikania
nájomcu a to z MUDr. Štefánia Glatcová všeobecný lekár
pre deti a dorast na GLAPEDIA, s.r.o. so sídlom: Tatranská
Lomnica 104, 059 60 Vysoké Tatry.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
.....................................................................................................................................................................................

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorovmiestnosť č.1.80 a č. 1.82 spolu o výmere 31,80m2 a podiel na spoločných priestoroch
o výmere 30,97m2 v objekte Poliklinika Hviezdoslavova 27, Kežmarok pre spoločnosť
GLAPEDIA, s.r.o., Tatranská Lomnica 104, 059 60 Vysoké Tatry, IČO 48 307 572, je
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o zmenu právnej formy podnikania
doterajšieho nájomcu z fyzickej osoby na právnickú osobu, ktorej jediným
zakladateľom a spoločníkom je doterajší nájomca MUDr. Štefánia Glatzová, trvale
bytom Tatranská Lomnica 104, 059 60 Vysoké Tatry,
s ch v a ľ u j e
prenájom
nebytových priestorov - miestnosť č.1.80 a č. 1.82 spolu o výmere 31,80m2 za cenu 33,19
eur/m2 a spoločných priestorov o výmere 30,97m2, za cenu 17,-eur/m2, v objekte
Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok, pre spoločnosť GLAPEDIA, s.r.o.,
Tatranská Lomnica 104, 059 60 Vysoké Tatry, IČO 48 307 572.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

29.10.2015

K bodu programu:

27

Názov materiálu:

Návrh na nájom bytu č. 17, Košická 2466/7
č. 16, Košická 2374/1
č. 7, Košická 2224/12
č. 18, Lanškrounská 2527/1C

Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:

trojpätinová väčšina všetkých poslancov

Počet strán materiálu:

9

Prílohy k ZM:

žiadne

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa. Dňa 9.5.2013 požiadala Sandra Jankurová, trvale bytom Košická
Súčasný stav:

2224/12, Kežmarok o prenájom trojizbového nájomného bytu
z dôvodu, že v súčasnosti býva s druhom a jedným nezaopatreným
dieťaťom v dvojizbovom mestskom nájomnom byte v bytovom
dome Košická 2224/12, ktorý je pre nich nepostačujúci.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Sandry
Jankurovej o prenájom trojizbového nájomného bytu.

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

Variantnosť nie je.

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 13.10.2015 : Komisia po prerokovaní
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom
bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku na dobu
troch rokov pre Sandru Jankurovú, trvale bytom Košická 2224/12,
Kežmarok, z dôvodu, že ide o žiadateľov, bývajúcich
v dvojizbovom mestskom nájomnom byte v bytovom dome
Košická 2224/12, ktorí požiadali o prenájom trojizbového bytu,
vzhľadom nato, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom
a dvojizbový byt je pre nich nepostačujúci.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
.............................................................................................................................................

1.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku
Sandre Jankurovej, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľov, bývajúcich v dvojizbovom mestskom
nájomnom byte v bytovom dome Košická 2224/12, ktorí požiadali o prenájom trojizbového
bytu, vzhľadom nato, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom a dvojizbový byt
je pre nich nepostačujúci
schvaľuje
nájom bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2466/7, Kežmarok Sandre Jankurovej, trvale
bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov.
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Dôvodová správa. Dňa 26.5.2015 požiadala Miroslava Jankurová, trvale bytom
Súčasný stav:

Lanškrounská 1599/15, Kežmarok o prenájom trojizbového
nájomného bytu z dôvodu, že v súčasnosti býva s druhom
a jedným nezaopatreným dieťaťom v dvojizbovom mestskom
nájomnom byte v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C,
ktorý je pre nich nepostačujúci, keďže čakajú druhé dieťa.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe podanej žiadosti
Miroslavy Jankurovej o prenájom trojizbového nájomného
bytu.

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

Variantnosť nie je.

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 13.10.2015 : Komisia po
prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku
schváliť nájom bytu č. 16 v bytovom dome Košická 2374/1
v Kežmarku na dobu troch rokov pre Miroslavu Jankurovú,
trvale bytom Lanškrounská 1599/15, Kežmarok, z dôvodu, že
ide o žiadateľov, bývajúcich v dvojizbovom mestskom
nájomnom byte v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C,
ktorí požiadali o prenájom trojizbového bytu, vzhľadom nato,
že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom a druhé
dieťa čakajú a dvojizbový byt bude pre štvorčlennú rodinu
nepostačujúci.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
.............................................................................................................................................
2.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 16 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku
Miroslave Jankurovej, trvale bytom Lanškrounská 1599/15, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľov, bývajúcich v dvojizbovom
mestskom nájomnom byte v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, ktorí požiadali
o prenájom trojizbového bytu, vzhľadom nato, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným
dieťaťom a druhé dieťa čakajú a dvojizbový byt bude pre štvorčlennú rodinu
nepostačujúci
schvaľuje
nájom bytu č. 16 v bytovom dome Košická 2374/1, Kežmarok Miroslave Jankurovej, trvale
bytom Lanškrounská 1599/15, Kežmarok na dobu troch rokov.
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MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa. Dňa 24.11.2014 požiadala Tatiana Spišáková, trvale bytom
Súčasný stav:

Južná 1508/7, Kežmarok o prenájom dvojizbového mestského
nájomného bytu z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi
nezaopatrenými deťmi, ktorá po rozvode býva v súčasnosti
v spoločnej domácnosti s matkou.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe podanej žiadosti
Tatiany Spišákovej o prenájom dvojizbového nájomného
bytu.

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

Variantnosť nie je.

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 13.10.2015: Komisia po
prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku
schváliť nájom bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2224/12 v
Kežmarku na dobu troch rokov pre Tatianu Spišákovú, trvale
bytom Južná 1508/9, Kežmarok z dôvodu, že ide osamelú
matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva
v súčasnosti v spoločnej domácnosti s matkou.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
.............................................................................................................................................
3.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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 Košická 2224/12 v Kežmarku
Tatiane Spišákovej, trvale bytom Južná 1508/7, Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu, ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva
v súčasnosti v spoločnej domácnosti s matkou
schvaľuje
nájom bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok Tatiane Spišákovej, trvale
bytom Južná 1508/7, Kežmarok na dobu troch rokov.
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MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa. Dňa 1.7.2015 požiadala Katarína Lorencovičová, trvale bytom
Súčasný stav:

Lanškrounská 1611/6, Kežmarok o prenájom dvojizbového
mestského nájomného bytu z dôvodu, že ide o osamelú matku
s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v stiesnených
podmienkach v spoločnej domácnosti s rodičmi.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe podanej žiadosti
Kataríny
Lorencovičovej
o prenájom
dvojizbového
nájomného bytu.

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

Variantnosť nie je.

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 13.10.2015: Komisia po
prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku
schváliť nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská
2527/1C v Kežmarku na dobu troch rokov pre Katarínu
Lorencovičovú, trvale bytom Lanškrounská 1611/6,
Kežmarok, z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi
nezaopatrenými
deťmi,
ktorá
býva
v stiesnených
podmienkach v spoločnej domácnosti s rodičmi.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
.............................................................................................................................................
4.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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 Lanškrounská 2527/1C v
Kežmarku Kataríne Lorencovičovej, trvale bytom Lanškrounská 1611/6, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, ide o osamelú matku s dvomi
nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti
s rodičmi
schvaľuje
nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok Kataríne
Lorencovičovej, trvale bytom Lanškrounská 1611/6, Kežmarok na dobu troch rokov.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

29.10.2015

K bodu programu:

28

Názov materiálu:

Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 17, Bardejovská 1718/9
č. 4, Weilburská 2396/1
č. 9, Lanškrounská 1651/21

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa.
2. Návrhová časť rokovaného 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. Dňa 30.10.2015 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi bytu č.
Súčasný stav:

17 v bytovom dome Bardejovská 1718/9, dňa 30.11.2015 nájomcovi
bytu č. 4 v bytovom dome Weilburská 2396/1 a dňa 31.12.2015
nájomcovi bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 1651/21
v Kežmarku.
č. bytu:

Nedoplatok:

Bardejovská 1718/9
Miroslav Gajdušek

17

0

Weilburská 2396/1
Ján Drzewiecki

1

0

Lanškrounská 1651/21
Dana Želonková

9

0

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti nájomcov o predĺženie
nájmu.

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

Variantnosť nie je.

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 13.10.2015 : Komisia po prerokovaní
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť predĺženie
nájmu doterajšiemu nájomcovi bytu č. 17 v bytovom dome Bardejovská
1718/9, Kežmarok Miroslavovi Gajdušekovi s manželkou Máriou na
dobu jedného roka, z dôvodu, že vzhľadom na sociálne pomery rodiny
nie je možné bytovú otázku riešiť iným spôsobom. Byt obýva
štvorčlenná rodina v zložení manželia, ako pôvodní nájomcovia, syn
a vnučka.
28/2

MESTO KEŽMAROK

Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu
v Kežmarku schváliť predĺženie nájmu doterajšiemu nájomcovi bytu č. 4
v bytovom dome Weilburská 2396/1, Kežmarok Jánovi Drzewieckemu
na dobu jedného roka, z dôvodu, že ide
o rodinu so štyrmi
nezaopatrenými deťmi a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu
inak.
Komisia po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu
v Kežmarku schváliť predĺženie nájmu doterajšiemu nájomcovi bytu č.
9, Lanškrounská 1651/21, Kežmarok Dane Želonkovej na dobu jedného
roka, z dôvodu, že ide o osamelú matku so štyrmi nezaopatrenými deťmi
a z dôvodu zložitej rodinnej situácie.

Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
.............................................................................................................................................
1.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Bardejovská 1718/9, Kežmarok
Miroslavovi Gajdušekovi, trvale bytom Bardejovská 1718/9, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že vzhľadom na sociálne pomery rodiny nie je možné
bytovú otázku riešiť iným spôsobom. Byt obýva štvorčlenná rodina v zložení manželia, ako
pôvodní nájomcovia, syn a vnučka
schvaľuje
nájom bytu č. 17 v bytovom dome Bardejovská 1718/9, Kežmarok nájomcovi Miroslavovi
Gajdušekovi s manželkou Máriou, trvale bytom Bardejovská 1718/9, Kežmarok na dobu
jedného roka.
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2.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
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
schvaľuje
nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburská 2396/1, Kežmarok nájomcovi Jánovi
Drzewieckemu, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok na dobu jedného roka.

3.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
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 Lanškrounská 1651/21 Dane
Želonkovej, trvale bytom Lanškrounská 1651/21, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku so štyrmi nezaopatrenými deťmi
a z dôvodu zložitej rodinnej situácie
schvaľuje
nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 1651/21, Kežmarok nájomcovi Dane
Želonkovej, trvale bytom Lanškrounská 1651/21, Kežmarok na dobu jedného roka.
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MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa. Dňa 30.11.2015 končí nájomná zmluva na dobu určitú
Súčasný stav:

nájomcom bytov č. 2,13,16,17,21 a 24 v bytovom dome Gen.
Štefánika 1049/14 v Kežmarku. Dňa 31.12.2015 končí nájomná
zmluva na dobu určitú nájomcom bytov č. 14,15,20,23,26
v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, nájomcovi bytu č. 21
v bytovom dome Košická 2374/1, nájomcovi bytu č. 1
v bytovom dome Lanškrounská 2501/1, nájomcovi bytu č. 1 v
bytovom dobe Lanškrounská 2527/1B, nájomcovi bytu č. 15 v
bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 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.)
č. bytu:

Nedoplatok

Gen. Štefánika 1049/14
Gustáv Gábor
Marcela Gáborová
Monika Lhotová
Iveta Dolláková
Martina Škovranová
Mária Kalafutová
Peter Lizák
Roman Vojtičko
Radoslav Výrostek
Beáta Bekešová
Marcela Jánovská

2
13
16
17
21
24
14
15
20
23
26

0
0
- 404,88 €
0
0
0
0
0
0
0
0

Košická 2374/1
Martina Seredová

21

0

Lanškrounská 2374/1
Michaela Špesová

1

0

Lanškrounská 2527/1B
Ivana Šlosárová

1

0

Lanškrounská 2527/1C
Marcel Neupauer

15

0
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Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti nájomcov
o opakovaný nájom.

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

Variantnosť nie je

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.

Oddelenie majetkovoprávne a správy
-odborný útvar MsÚ: Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku
schváliť.

Stanoviská k návrhu:

majetku odporúča
predložený materiál

-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou.

- Komisia MsZ:

Komisia sociálna a bytová 13.10.2015 : Komisia po prerokovaní
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť
opakovaný nájom nájomcom bytov v bytovom dome Gen.
Štefánika 1049/14 na dobu jedného roka.
Nájomcovi bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2374/1 na dobu
do 31.10.2018. Nájomcovi bytu č. 1 v bytovom dome
Lanškrounská 2501/1, nájomcovi bytu č. 1 v bytovom dome
Lanškrounská 2527/1B a nájomcovi bytu č. 15 v bytovom dome
Lanškrounská 2527/1C na dobu jedného roka.
Pri nájomcovi, ktorý má dlh na nájomnom, komisia súhlasí
s opakovaným nájmom na dobu jedného roka, ak do 29. októbra
2015 uhradí nedoplatok na nájomnom.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
.............................................................................................................................................

1.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
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 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Gustávovi Gáborovi s manželkou Janou, 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.
schvaľuje
nájom bytu č. 2 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Gustávovi
Gáborovi s manželkou Janou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu
jedného roka.
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2.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
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 Gen. Štefánika 1049/14 Marcele
Gáborovej s manželom Dušanom, 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.
schvaľuje
nájom bytu č. 13 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Marcele
Gáborovej s manželom Dušanom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na
dobu jedného roka.
3.
a)
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 16 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Monike
Lhotovej, 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.
schvaľuje
nájom bytu č. 16 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Monike
Lhotovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka.
b)
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
neschvaľuje
nájom bytu č. 16 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Monike
Lhotovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok z dôvodu, že nájomca
nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve.
29/5

MESTO KEŽMAROK

4.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Ivete
Dollákovej, 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.
schvaľuje
nájom bytu č. 17 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ivete
Dollákovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka.

5.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Martine
Škovranovej s manželom Petrom, 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.
schvaľuje
nájom bytu č. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Martine
Škovranovej s manželom Petrom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na
dobu jedného roka.

29/6

MESTO KEŽMAROK

6.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
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 Gen. Štefánika 1049/14 Márii
Kalafutovej, 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.
schvaľuje
nájom bytu č. 24 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Márii
Kalafutovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka.

7.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 14 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Petrovi
Lizákovi, trvale bytom Karola Kuzmányho 1587/37, 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.
schvaľuje
nájom bytu č. 14 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Petrovi
Lizákovi, trvale bytom Karola Kuzmányho 1587/37, Kežmarok na dobu jedného roka.
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8.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Romanovi Vojtičkovi, 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.
schvaľuje
nájom bytu č. 15 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi
Romanovi Vojtičkovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného
roka.

9.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Radoslavovi Výrostekovi s manželkou Slavomírou, 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.
schvaľuje
nájom bytu č. 20 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi
Radoslavovi Výrostekovi s manželkou Slavomírou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14,
Kežmarok na dobu jedného roka.
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10.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Beáte
Bekešovej, 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.
schvaľuje
nájom bytu č. 23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Beáte
Bekešovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka.

11.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 26 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Marcele
Jánovskej, 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.
schvaľuje
nájom bytu č. 26 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Marcele
Jánovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka.
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12.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2374/1 Martine
Seredovej, 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.
schvaľuje
nájom bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Martine
Seredovej, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok na dobu do 31.10.2018.

13.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 Michaele
Špesovej s manželom Jánom, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi Michaele
Špesovej s manželom Jánom, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok na dobu
jedného roka.
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14.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B Ivane
Šlosárovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, 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.
schvaľuje
nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi Ivane
Šlosárovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok na dobu jedného roka.

15.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C
Marcelovi Neupauerovi s manželkou Annou, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C,
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.
schvaľuje
nájom bytu č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku nájomcovi
Marcelovi Neupauerovi s manželkou Annou, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B,
Kežmarok na dobu jedného roka.
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Dôvodová správa. Jozef Kučera bytom Lanškrounská
Súčasný stav:

10, Kežmarok je
vlastníkom garáže súp.číslo 3026 na pozemku KN-C 710 .
K predmetnej garáži v súčasnosti nie je zriadená elektrická
prípojka.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Jozef Kučera požiadal mesto Kežmarok v súvislosti
s pripravovanou výstavbou el. prípojky o zriadenie vecného
bremena na pozemku KN-C 754/1, k.ú. Kežmarok . Elektrická
prípojka pre garáž súp.číslo 3026 postavenej na parcele KNC 710 na ul. Gen.Štefánika v Kežmarku bude vedená káblom
AYKY 48 x 16 s bodom napojenia na jestvujúcu trafostanicu
na pozemku KN- C 754/1, k.ú. Kežmarok. Presná trasa el.
prípojky bude zrejmá po realizácii stavby a vypracovaní
geometrického plánu na zriadenie vecného bremena .

Varianty - popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.

Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP.: dňa
-odborný útvar MsÚ: 12.10. 2015 : Totožné so stanoviskom komisie.

Stanoviská k návrhu:

-právne stanovisko:
Komisia MsZ:

Nevyžaduje sa
Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia,
dopravy a verejných služieb dňa 12.10.2015 : Komisia
odporúča zriadiť vecné bremeno na pozemku KN-C 754/4 vo
vlastníctve mesta Kežmarok, pre uloženie elektrickej prípojky
pre garáž súp, č. 3026, na pozemku č. KN-C 710, k.ú.
Kežmarok. Komisia odporúča uloženie elektrickej prípojky
v súlade s trasovaním ostatných inžinierskych sietí.
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva: 13.10.2015 Komisia financií, správy mestského
majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku
schváliť zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-C
754/1, k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby el.prípojky
na slúžiacom pozemku Jozefa Kučeru, bytom Lanškrounská
10, Kežmarok v súvislosti so stavbou „Pripojenie miesta
odberu - Garáž, súp..číslo 3026 na ul. Gen.Štefánika,
Kežmarok“ za jednorazovú odplatu 1,50 eur/m dĺžky
elektrického podzemného vedenia.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-C 754/1 k.ú. Kežmarok v prospech
vlastníka el. prípojky na slúžiacom pozemku Jozefa Kučeru, bytom Lanškrounská 10,
Kežmarok v súvislosti so stavbou „Pripojenie miesta odberu – Garáž, súp.číslo 3026 na
ul. Gen.Štefánika, Kežmarok“ s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok :
a) trpieť umiestnenie podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva na
slúžiacom pozemku, tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne,
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke,
údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva.
Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 1,50,- eur/m dĺžky
elektrickej prípojky. 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 elektrického kábla na slúžiacom
pozemku a šírkou jeho ochranného pásma.
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Dôvodová správa. Spoločnosť
Súčasný stav:

TOREAL s.r.o. Kežmarok zrealizovalo
parkovisko pre firmu Hengstler, ktorá sídli v lokalite
priemyselnej zóny v Pradiarni, na ktoré má prístup
z jestvujúceho areálu firmy.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Pre zabezpečenie vhodnejšieho a bezpečnejšieho príjazdu na
parkovisko pripravuje spoločnosť výstavbu nového
železničného priecestia, ktoré by mohli využívať aj ostatní
účastníci ako cyklisti, záhradkári , zamestnanci ako aj
obyvatelia tejto časti mesta. Na výstavbu železničného
priecestia
vydalo
Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a regionálneho rozvoja SR súhlas. Na základe toho
spoločnosť TOREAL s.r.o., Kežmarok požiadala mesto
Kežmarok o odpredaj pozemku resp. v prípade nesúhlasu
s odpredajom o zriadenie vecného bremena na časť parcely
KN-C 6833/4, časť parcely KN-C 3578/11 a časť parcely
KN-E 2333/2 z dôvodu výstavby a užívania prístupovej
komunikácie medzi priecestím a parkoviskom na pozemku
KN-C 3578/1. Presná trasa komunikácie k parkovisku bude
zrejmá po realizácii stavby a vypracovaní geometrického
plánu na zriadenie vecného bremena .

Varianty - popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.

Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP.: dňa
-odborný útvar MsÚ: 12.10. 2015 : Totožné so stanoviskom komisie.

Stanoviská k návrhu:

-právne stanovisko:
Komisia MsZ:

Nevyžaduje sa
Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia,
dopravy a verejných služieb dňa 12.10.2015 : Komisia
odporúča zriadiť vecné bremeno na pozemkoch KN-C
6838/21 o výmere 14 m2 vzniknutej z parcely KN-C 6833/4
a KN-C 3578/13 o výmere 57 m2 vzniknutej z parcely KN-C
3578/11 a parcely KN-E 2333/2 nachádzajúcich sa pod
budúcim priecestím a prístupovou komunikáciou podľa GP
č.02/2015 vypracovaný GEOMERA Ing. Anton Olekšák,
Zimná 464/66, Spišská Belá.
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majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku
schváliť bezplatné zriadenie vecného bremena na časť
parcely KN-C 6833/4, časť parcely KN-C 3578/11 a časť
parcely KN-E 2333/2, k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka
stavby komunikácie medzi železničným priecestím a
parkoviskom
na slúžiacich pozemkoch,
spoločnosti
TOREAL, s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok.
Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
bezplatné zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-C 6833/4, časť parcely KN-C
3578/11 a časť parcely KN-E 2333/2, k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby
komunikácie medzi železničným priecestím a parkoviskom na pozemku parc.č. 3578/1
spoločnosti TOREAL, s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok (IČO 36473197) s povinnosťou
povinného Mesta Kežmarok :
a) trpieť umiestnenie komunikácie medzi železničným priecestím a parkoviskom na
slúžiacich pozemkoch, tak,
ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na
porealizačné zameranie,
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky pri umiestnení, prevádzke,
údržbe a opravách stavby komunikácie medzi železničným priecestím a parkoviskom
na pozemku parc.č. 3578/1 .
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