
MESTO  KEŽMAROK 
Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 

 

 
        Kežmarok   26.03.2015 

                                                 Číslo spisu:   92/2015/3 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa  26. 03. 2015 

 
 

Prítomní:    poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:          
 
Ďalší prítomní: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák – primátor mesta 
   Ing. Karol Gurka – prednosta úradu 
   Ing. Zdena Patakyová – hlavný kontrolór mesta 
                                    Ing. Eva Kelbelová – vedúca odd. ÚP, ŽP a SP 
   Ing. Agáta Perignáthová - vedúca majetkov. odd. a správy majetku 
                                    Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR 
                                    Ing. Renáta Kroková - vedúca odd. školstva 
                                    Ing. Miroslav Karpiš - vedúci ekonomického odd.  
                                    Mgr. Monika Ružbaská – vedúca odd. sociálnych vecí 
                                    JUDr. Viera Mačáková – právny referát mesta 
   JUDr. Adela Bednárová – právny referát mesta 
                                    Milan Kušnirák– zástupca náčelníka MsP 
                                    Ing. Ján Soliar- riaditeľ TS, s.r.o. Kežmarok 
                                    Ing. Miloslav Nadányi – riaditeľ STZ 
                                    Ing. Marián Bešenej – riaditeľ Spravbytherm, s.r.o.  
                                    Ing. Eva Grotkovská – VPS Mesta Kežmarok                                    
                                    Mgr. Iveta Slovíková – riaditeľka ZŠ Dr. Fischera 
                                    Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ Grundschule 
   PaedDr. Dušan Tokarčík – riaditeľ ZŠ Nižná brána  
                                    Bc. Želmíra Hanisková – riaditeľka MŠ Cintorínska 
                                    Jarmila Kopkášová - riaditeľka MŠ Severná 
   Mgr. Elena Malinová – riaditeľka MŠ Možiarska 
   Zuzana Mazuchová – riaditeľka MŠ Kuzmányho 
                                    Mgr. Peter Pavličko – riaditeľ ZUŠ Petržalská 
              Ján Levocký – riaditeľ ZUŠ A. Cígera 
              Pavol Krajči – riaditeľ ZŠ MŠ, sv. Kríža    
                                    Mgr. Marcela Ištocyová – poverená riadením  ZpS a ZoS    

Radoslav Novák - poverený riadením v CVČ 
                                    Pavol Humeník - Noviny Kežmarok 



                                    Lorant Paugsch – Noviny Kežmarok 
Bc. Monika Jesenská-  zapisovateľka 

                                    občania mesta podľa prezenčnej listiny  
                         ostatní hostia  
 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
4. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení   
5. Správa o vykonaných kontrolách 
6. Informácie o skutočnostiach, ktoré boli zistené počas preberania funkcie a agendy 

nastupujúcou riaditeľkou v ZPS 

7. Návrh na prerokovanie  protestu prokurátora  proti  VZN č. 6/2011  o zásobovaní 
pitnou  vodou  v čase krízovej situácie 

8. Návrh na prerokovanie  protestu prokurátora  proti  VZN č. 2/2006  o riešení  
krízových  situácií. 

9. Návrh na prerokovanie  protestu prokurátora  proti  VZN č. 3/1991  o zriadení 
mestskej polície. 

10. Návrh na prerokovanie  protestu prokurátora  proti  VZN č. 3/2005 o konaní 
a rozhodovaní MsZ Kežmarok o ochrane  verejného záujmu pri výkone  verejných 
funkcií. 

11. Návrh  VZN č.  4/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 6/2011  o zásobovaní pitnou  vodou  
v čase krízovej situácie 

12. Návrh  VZN č.  5/2015, ktorým sa zrušuje VZN č.2/2006  o riešení  krízových  
situácií. 

13. Návrh VZN č.  6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 3/1991,  o zriadení mestskej 
polície 

14. Návrh  VZN č.  7/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2005 o konaní a rozhodovaní 
MsZ Kežmarok o ochrane  verejného záujmu pri výkone  verejných funkcií. 

15. Návrh VZN  č 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje 
alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie  alkoholických nápojov v predajniach 
potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok  

16. Návrh  VZN č.  9/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2003   o kontrole vykonávanej  
mestskou samosprávou  a zásady činnosti  hlavného kontrolóra  a útvaru hlavného 
kontrolóra. 

17. Návrh VZN č. 10/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/1996 o podmienkach používania  
erbu mesta. 

18. Zmena územného plánu mesta Kežmarok – rodinný dom v lokalite  Suchá Hora. 
19. Návrh  VZN č.  12/2015, o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady  za sociálnu 

službu  v Zariadení pre seniorov v Kežmarku 
20. Návrh VZN č. 13/2015, ktorým sa  mení  a dopĺňa  VZN č. 5/2003 o poskytnutí 

ubytovania  občanom bez prístrešia  v nocľahárni.. 
21. Návrh VZN č. 14/2015, o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb  na 

trhových miestach  na území mesta Kežmarok. 
22. Návrh VZN č. 15/2015,  Trhový poriadok – Trhovisko na ulici Baštová 
23. Návrh VZN č. 16/2015,  Trhový poriadok  -  príležitostné trhy 
24. Návrh VZN č. 17/2015,  Trhový poriadok  - príležitostné trhy – festival EĽRO. 



25. Návrh na vymenovanie náčelníka  Mestskej Polície v Kežmarku. 
26. Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Správa telovýchovných zariadení mesta 

Kežmarok 
27. Návrh na prerokovanie upozornenia  prokurátora na uznesenia  274 – 277 /2014  na 

predĺženie nájomných  bytov.   
28. Zmena zapisovateliek v komisiách Mestského zastupiteľstva. 
29. Zmena  rozpočtu  mesta Kežmarok rozpočtovým opatrením  č. 3/2015. 
30. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Rekonštrukcia zimného štadióna“ 
31. Návrh na zlúčenie  ZUŠ  A.Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok  a ZUŠ  Petržalská 

21 , Kežmarok – vyňatý bod 
31. Návrh na rozdelenie dotácií  pre kultúrne kluby  z rozpočtu mesta Kežmarok  na rok 

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

2015 podľa VZN č.1/2010. 
33. Informácia  o plnení  uznesenia MsZ  č.10/2015. 
34. Správa o plnení Komunitného plánu  sociálnych služieb mesta Kežmarok  pre roky 

2014 – 2020, za rok 2014. 
35. Návrh na predĺženie  zmluvy o nájme  bytu v Dome s opatrovateľskou službou. 
36. Informácia  o vybavení sťažnosti  zo dňa  16.12.2014    
37. Návrh  na  opakovaný  nájom  bytov  Gen. Štefánika 1049/14, Košická 2374/1, 

2466/5, 2485/13  v Kežmarku 
38. Návrh na predĺženie  nájmu bytu  č. 2, Hlavné námestie 114/11, Kežmarok 
39. Návrh na zrušenie uznesenia č. 184/2014  zo dňa  4.9.2014  
40. Návrh na  nájom  bytov:  byt č. 27 - Gen.Štefánika 1049/14, byt č. 24- Košická 

2224/12, byt č. 22 -  Košická 2224/12; byt č. 18-Košická 2466/7, byt č. 13 -
Lanškrounská 2427/1B, byt č. 27 – Lanškrounská 2485/3 

41. Návrh na zrušenie uznesení  č. 274,275,276,277 z roku  2014   zo dňa  23.10.2014 
42. Návrh na predĺženie  nájmu bytov : Weilburská 2396/1, Weilburská 2396/3, 

Lanškrounská 1651/21 
43. Návrh na odkúpenie  pozemku KN-E 577, k.ú. Kežmarok  do majetku mesta od  p. 

Štefana  a Jozefa  Kapolku. 
44. Návrh na odpredaj  časti pozemku z parcely KN-C 6836/10, k.ú. Kežmarok – 

Priemyselná  zóna Kežmarok – pradiareň  pre spoločnosť ROSLER – Domáce 
potreby, s.r.o. 

45. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte  bytového domu Kostolné námestie 
12, Kežmarok 

46. Návrh na prenájom nebytového priestoru  v objekte  ZŠ Dr. Daniela Fischera 2,  
Kežmarok  pre Jazykovú školu 

47. Návrh na zriadenie vecného bremena  - plynová prípojka – Ing. Drahomír Thomay, 
Ľubická cesta 57, Kežmarok 

48. Návrh na zriadenie vecného bremena -  VSD a.s. Košice -  Golfový areál Kráľovské 
údolie, I.etapa. 

49. Návrh na zriadenie vecného bremena -  prípojka plynu a vody – Športová Hala -  
Marián Pirhala, Kežmarok 

50. Zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti bytovky č.1,2 Lanškrounská ul. 
51. Rôzne 
51.a) Návrh na poverenie sobášiaceho 
51.b) Návrh na absolvovanie zahraničnej pracovnej cesty do mesta Příbram 
52. Interpelácia 
53. Záver 



1. Otvorenie 
 
     Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril a viedol PhDr. Mgr. Ján 
Ferenčák, primátor mesta. Na úvod privítal všetkých prítomných, zablahoželal p. Majorovej 
Garstkovej k prírastku a taktiež  p. Jendrejčákovi k životnému jubileu. Oboznámil poslancov 
s novým hlasovacím zariadením, ktoré je v súlade s  rokovacím poriadkom.  
Na začiatok poukázal p. primátor na komunikáciu poslancov s MsÚ, ktorú chcel pozmeniť. 
V prípade otázok poslancov, je potrebné o tom informovať p. primátora, ktorý promptne 
zabezpečí všetkých dotknutých zamestnancov, aby im vyšli plne v ústrety. Zároveň ich chcel 
poprosiť, aby so sebou nebrali tretie osoby, lobistické skupiny. Získané informácie môžu byť 
zneužité. 
 
Primátor oboznámil prítomných s činnosťou úradu a uskutočnených stretnutiach: 

17. 2.   stretnutie poslancov VÚC s riaditeľmi stredných škôl v Kežmarku 
19.2.  stretnutie so zdravotnými sestrami v Nemocnici s poliklinikou Dr. Alexandra 
24. 2.  stretnutie s p. Nemečkom, prezidentom SZĽH 
9.3.     návšteva primátora so spišsko-diecéznym biskupom, p. Sečkom 
18.3.  rokovanie s p. Klimentom, generálnym sekretárom SFZ 
4.3. konferencia na tému protipovodňové opatrenia, výstavba poldrov 
27.3.  prevzatie záštity na Kežmarských lekárskych dňoch 
4.2. pracovné stretnutie primátorov miest Spiša 
12.3. svetový deň obličiek, prevzatie záštity 
7.3.  MDŽ , športová hala 
 
Primátor informoval o novovytvorenom mieste na ekonomickom oddelení. 
 
Zároveň sa primátor zúčastnil zahraničných ciest: 

-  do mesta Bochnia, na pozvanie p. primátora 
- Nový Targ EZÚS, mesto ako člen valného zhromaždenia 
 
Primátor bol zvolený za:  

- predsedu Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry – Spiš - Pieniny 
- predsedu Euroregiónu Tatry 
- Úniou miest Slovenska bol p. primátor delegovaný vo Výbore regiónov v Bruseli, ako 
náhradník p. Bajana – starostu Petržalky  
 
Vyzdvihnuté najvačšie pozitíva: 

- list z Ministerstva pôdohodspodárstva a rozvoja vidieka SR – Riadiaci orgán pre Regionálny 
operačný program nemá námietky s vykonaním verejného obstarávania na výber nového 
zhotoviteľa stavebných prác na nezrealizovanú časť pre Mestskú knižnicu. Na základe tohto 
oznámenia projekt knižnice v rámci eurofondov pokračuje a napriek tomu, že nás čaká ešte 
niekoľko kritických bodov máme ešte šancu dokončiť ho viac menej bez finančného postihu. 
V opačnom prípade by mesto muselo vrátiť približne 200 000 € Riadiacemu orgánu a zároveň 
dokončiť stavbu knižnice v hodnote cca 350 000 €. 
– výstavba poldrov  v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom 
 
V ďalšom kroku informoval primátor prítomných s programom. 

 
 

 



2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 
p. primátor –  
- v rámci predprogramu sa otvoril bod programu s č. 30 - Návrh na zlúčenie  ZUŠ  A.Cígera, 
Hviezdoslavova 12, Kežmarok  a ZUŠ  Petržalská 21 , Kežmarok 
 
- bod bol zaradený do programu kvôli: 

• p. primátor upozorňoval na to, že mesto nemá jednu organizáciu, ale aj s mestom 
Kežmarok ich je 20, spolu to činí 886 zamestnancov  

• efektívne riadenie je 12, max. 16 organizácii 
• v rámci efektivity nastala zmena riaditeľa v : 

- v Technických službách 
- v Domove dôchodcov 
- v Centre voľného času 

• je povinnosťou primátora dať návrh na zefektívnenie fungovania, keď vie, ako na to.  
Ako sa k tomu postavia poslanci, je už na ich zvážení 

• primátor zhodnotil, že ZUŠ-ky sú úspešné, reprezentujú mesto 
• ak ich spojíme, budú silnejšie, nemôže to mať dopyt ani na deti ani učiteľov, na 

výsledok činnosti 
• nekonkurujme si v rámci mesta, naša konkurencia by mali byť ZUŠ-ky iných miest, 

sme v stave vzájomného porovnávania 
• nikto nevravel, že sa ide rušiť nejaké pracovisko, stratí sa len jedno miesto riaditeľa, 

ktorý však bude poverený zastupovaním. Zlúčením vznikne elokované pracovisko na 
Petržalskej ul., ktoré by ostalo zachované 

• Alternatívy sú dve: 
- buď sa zlúčia, to sa javí ako najjednoduchšie riešenie 
- umožní sa ZUŠ-kam otvoriť nové odbory a budú postavené pred tvrdú konkurenciu, 
necháme ich tak a uvidíme, ktorá bude lepšia  

• najväčšie úspory sa vidia v nájmoch 
• úmyslom je, aby nám vznikli elekované pracoviská na všetkých školách, aby zostávali 

deti po vyučovaní v tej škole, kde majú vyučovanie. Cieľom je, aby nedochádzali do 
ZUŠ-ky. 

• primátor sa stretol s riaditeľmi škôl, či už jednotlivo, ale aj spoločne 
• prebehlo stretnutie  petičného výboru na Petržalskej ul.- primátora mrzelo, že ho tam 

nikto nezavolal, ani žiadneho z poslancov  
• ZUŠ-ky sa nikdy nevzdáme 
• ak sa to neuzavrie teraz, tak potom až v budúcnosti 

 
p. primátor 
- v rámci zmeny programu doplniť body s č. 6, č. 28 a č. 51 podľa nového číslovania. Bod 
rôzne doplniť o Návrh na poverenie sobášiaceho a Návrh na absolvovanie služobnej cesty do 
mesta Příbram. 
 
Ing. Levická  
– navrhovala bod č. 30 vyňať z dnešného rokovania 
 
p. Polák  
– prikláňal sa k návrhu p. Levickej, predložil petíciu za zachovanie samostatnosti – konkrétny 
návrh nebol, neakceptuje sa 



 
p. Matia  
– mal návrh, aby ostal bod programu č. 30 
 
p. Jankura  
– bol za to, aby ostal bod programu – neakceptuje sa 
 
hlasovanie za návrh p. Levickej 

za:9, proti:6, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Perignáth,  Polák, Zreľak 
proti: Jankura, Majorová Gartsková, Matia, Sabolová,Škára, Wagner 
Sťahuje sa bod z rokovania 

 
hlasovanie za doplnený program 

za:15, proti:0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

Primátor poďakoval prítomným riaditeľom, zástupcom škôl a rodičom, ktorí  prišli podporiť 
ZUŠ-ky. 
 

 
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
- do návrhovej komisie boli zvolení: PhDr. Sabolová, Ing. Havírová 
 
za:13, proti: 0, zdržal sa: 2 
za: Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, 
Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 
zdržali sa: Havírová, Sabolová 
 
- za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Zreľak, Mgr. Jankura 
 

- zapisovateľka:  Bc. Monika Jesenská   

 
4. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení   
 
Ing. Zdena Patakyová 
-informovala o predloženom návrhu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 26.03.2015, za kontrolované obdobie 
roka 2015 a predchádzajúce obdobia rokov 2009 – 2014.  

MsZ berie na vedomie. 
Prijaté uznesenie dostalo č. 48/2015 

 



 
5.Správa o vykonaných kontrolách 
 
Ing. Patakyová 
-informovala o predloženom návrhu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku prešetrenia 
sťažnosti Mirond, s.r.o.. 

   
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly č. 1/2015 úplnosti, zákonnosti, správnosti  vedenia mzdovej agendy 
a dodržiavanie Zákonníka práce na Mestskej polícii mesta Kežmarok za obdobie rokov 
2009 – 2015 
 
 
p. Matia  
- opýtal sa na opatrenia, aké by mali byť výsledky opatrení? 
 
p. Patakyová 
- po vyhotovení správy následnej finančnej kontroly sa správa prerokuje, spíše sa zápisnica so 
subjektmi, vyhodnotia sa pochybenia, subjekty dostanú inštrukcie čo a akým spôsobom 
odstrániť,  príjmu sa určité opatrenia a do určitého termínu sa musia nedostatky odstrániť. 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 49/2015, 50/2015 

6. Informácie o skutočnostiach, ktoré boli zistené počas preberania funkcie a agendy 
nastupujúcou riaditeľkou v ZPS 

Mgr. Ištócyová  
- informovala o predloženom návrhu 
- pripravila si aktuálne zhodnotenie stavu, obšírnejšie informácie sú obsiahnuté v materiáloch 
- pozvala na krátku exkurziu, ktorá sa uskutoční 15.04. o 15. hod. 
- bude rada, ak sa nadviaže spolupráca s  organizáciami mesta 
 
p. primátor  
- poďakoval p. riaditeľke a zároveň poznamenal, že zariadenie je v ťažkej situácií 
- aké sú predbežné náklady na rekonštrukciu? Viete to aspoň približne odhadnúť?  
 
p. Ištocyová 
- zatiaľ odpoveď nevie, rozmýšľajú o postupnej rekonštrukcii, vízie a nápady majú 
 

p. primátor 
- ani si netrúfam odhadnúť, pod 100 000 € sa nedostaneme, myslím si, že to bude činiť takých 
250 – 300 000 €. Budú sa hľadať riešenia, zariadenie bude musieť byť rekonštruované buď 
z vlastných zdrojov, alebo dotácií 
 

p. Majorová Garstková 
- poukázala na informáciu, že v Poprade využili peniaze na rekonštrukciu Domova dôchodcov 
z Nórskych fondov 



 
p. Levická 
- danú situáciu pozná, je jej známa. Je možnosť postihu za pokutu? Rokuje sa aj s Úradom 
práce v rámci sociálnej komisie, máme zámer na vytvorenie občianskeho združenia,  
poukázania dvoch percent z daní, prípadná reklama 

p. Havírová 
- chcem sa opýtať, kto nesie zodpovednosť za to, že nenahlásil zamestnancov do sociálnej 
poisťovne? Centrálny archív dokumentácie sa zriadil teraz? 
 
p. Ištócyová 
- kontrola prebehla v marci roku 2014. Čo som sa informovala, nikto neniesol následky, nikto 
nebol zodpovedný za pokutu. 
- zriadenie archívu – časti dokumentácie boli uložené v rôznych miestnostiach, teraz sa to 
sústredilo na jedno centrálne miesto 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informácie o skutočnostiach, 
ktoré boli zistené počas preberania funkcie a agendy nastupujúcou riaditeľkou 
v Zariadení pre seniorov. 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 51/2015 

 
7. Návrh na prerokovanie  protestu prokurátora  proti  VZN č. 6/2011  o zásobovaní 
pitnou  vodou  v čase krízovej situácie 
 
Predkladateľ p. primátor 
 
p. Mačáková 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  prerokovalo protest prokurátora zo dňa 5.2.2015 
proti VZN č. 6/2011 o o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v čase krízovej situácie 
na území mesta Kežmarok a tomuto protestu vyhovuje. 
 
Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za: 15 proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 52/2015 

 
8. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 2/2006 o riešení krízových situácií na 
území mesta Kežmarok 
 
Predkladateľ  p. primátor 
 



 
p. Mačáková 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  prerokovalo protest prokurátora zo dňa 5.2.2015 
proti VZN č. 2/2006 o riešení krízových situácií na území mesta Kežmarok a tomuto 
protestu vyhovuje. 
 
Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za: 15 proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 53/2015 

9. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 3/1991 o zriadení mestskej polície 
 
Predkladateľ p. primátor 
p. Mačáková 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  prerokovalo protest prokurátora zo dňa 11.3.2015 
proti VZN č. 3/1991 o zriadení mestskej polície a tomuto protestu vyhovuje. 
 

Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za: 15 proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 54/2015 

 
10.  Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 3/2005 o konaní a rozhodovaní 
Mestského zastupiteľstva Kežmarok o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 
 
Predkladateľ p. primátor 
 
p. Mačáková 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  prerokovalo protest prokurátora zo dňa 5.2.2015 
proti VZN č. 3/2005 o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva Kežmarok 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a tomuto 
protestu vyhovuje. 
 
Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za:15, proti: 0, zdržal sa: 0 



za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 55/2015 

11. Návrh VZN č. 4/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 6/2011 o zásobovaní pitnou vodou 
obyvateľstva v čase krízovej situácie na území mesta Kežmarok 

Predkladateľ p. primátor 
 
p. Mačáková 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 4/2015, ktorým sa zrušuje 
VZN č.  6/2011  o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v čase krízovej situácie na 
území mesta Kežmarok. 

Uznesenie 3/5 väčšinou 

za:15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 56/2015 

 
12. Návrh VZN č. 5/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2006 o riešení krízových 
situácií na území mesta Kežmarok 
 
Predkladateľ p. primátor 
 
p. Mačáková 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 5/2015, ktorým sa 
zrušuje VZN č. 2/2006  o riešení krízových situácií na území mesta Kežmarok. 

Uznesenie 3/5 väčšinou 

za:15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 57/2015 

13. Návrh VZN č. 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1991 o zriadení mestskej 
polície 
 
Predkladateľ p. primátor 
 



p. Mačáková 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na  VZN č. 6/2015, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 3/1991 o zriadení mestskej polície  

Uznesenie 3/5 vačšinou 

za:15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora mesta, aby vyhlásil úplné 
znenie  VZN č. 3/1991 o zriadení mestskej polície, ako vyplýva zo zmien a doplnkov 
vykonaných VZN č. 6/2015 

Uznesenie nadpolovičnou vačšinou 

za:15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

Prijaté uznesenia dostali č. 58/2015, 59/2015 

 
14.  Návrh VZN č. 7/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2005 o konaní a rozhodovaní 
Mestského zastupiteľstva Kežmarok o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov  

Predkladateľ p. primátor 
 
p. Mačáková 
-informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 7/2015, ktorým sa zrušuje 
VZN č.  3/2005 o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva Kežmarok o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných  funkcionárov. 

Uznesenie 3/5 vačšinou 

za:15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 60/2015 
 
 
 

 



15. Návrh  VZN č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012, ktorým sa 
obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov 
v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta 
Kežmarok  

Predkladateľ p. primátor 

p. Mačáková 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo sa VZN č. 8/2015, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie 
a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne 
prístupných miestach na území mesta Kežmarok 

Uznesenie 3/5 väčšinou 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora mesta, aby vyhlásil úplné 
znenie VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie 
a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne 
prístupných miestach na území mesta Kežmarok, ako vyplýva zo zmien a doplnkov 
vykonaných VZN č. 8/2015 

Uznesenie nadpolovičnou vačšinou 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 61/2015, 62/2015 

 
16. Návrh  VZN č. 9/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2003 o kontrole vykonávanej 
mestskou samosprávou a zásady činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného 
kontrolóra 
 
Predkladateľ p. primátor 
 
p. Mačáková 
-informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  sa uznieslo na VZN č. 9/2015, ktorým  sa zrušuje 
VZN č. 2/2003 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou a zásady činnosti 
hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra. 
 
 



Uznesenie 3/5 väčšinou 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 63/2015 

 
17. Návrh VZN č 10/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/1996 o podmienkach používania 
erbu mesta 

Predkladateľ p. primátor 

p. Mačáková 
-informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 10/2015, ktorým  sa zrušuje 
VZN č.  1/1996 o podmienkach používania erbu mesta. 

Uznesenie 3/5 väčšinou 

za:15, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 

Prijaté uznesenie dostalo č. 64/2015 

 
18. Zmena ÚPN mesta Kežmarok  
Rodinný dom Kežmarok v lokalite Suchá hora 
 
Ing. Kelbelová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
p. Matia 
- chce požiadať o výklad právneho oddelenia na margo hlasovania 
 
p. Mačáková  
- každý bod by sa mal hlasovať samostatne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 

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

mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  v lokalite Suchá hora  “  

uznesenie nadpolovičnou vačšinou 

 



za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, prítomní:14 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner 

 
Prijaté uznesenie dostalo č. 65/2015 

 

II.         berie na vedomie  

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

 

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

  

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

Okresným úradomv Prešove, odborom výstavby a bytovej politiky, ako príslušným orgánom 
územného plánovania zo dňa 13.03.2015 pod číslom OÚ-PO-OVBP1-2015/15793/28246. 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 66/2015 

 

III. súhlasí  

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

Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za:15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 

 
Prijaté uznesenie dostalo č. 67/2015 

 

      IV .     schvaľuje  

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

 

 



Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za:15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 

 
Prijaté uznesenie dostalo č. 68/2015 
 

V. sa uznáša  na   

Všeobecne záväznom  nariadení  mesta Kežmarok  č. 11/2015   zo dňa 26.03.2015, ktorým  sa 
vyhlasuje záväzná časť  „Zmeny Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  
v lokalite Suchá hora  “  

Uznesenie 3/5 väčšinou 

za:15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 

 
Prijaté uznesenie dostalo č. 69/2015 

 

VI. ukladá  

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

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

 
                                                         Zodpovedná :   

Ing. Eva Kelbelová  
 

 2.     vyhotoviť registračný list  a spolu s kópiou uznesenia o schválení   „Zmeny 
Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  v lokalite Suchá hora “ a  doručiť 
M DVARR SR 

                                                                                            Zodpovedná :   
Ing. Eva Kelbelová 

 
 

3.    „Zmenu Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  v lokalite 
Suchá hora “ po opatrení schvaľovacou doložkou  zaslať spolu s výpisom u uznesenia  MsZ na 
spoločný stavebný úrad a Okresný úrad v Prešove , odbor výstavby a bytovej politiky  

 
 

Zodpovedná:                                                                
Ing. Eva Kelbelová 



Uznesenie nadpolovičnou vačšinou 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 70/2015 

 
19. Návrh VZN č. 12/2015  o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu 
službu v Zariadení pre seniorov v Kežmarku 
 
Mgr. Ružbaská 
- informovala o predloženom návrhu 
 
p. Hencel 
- chcem sa opýtať na priemernú cenu pre klienta, či je konkurencie schopná a či je záujem 
o najťažšie stupne odkázanosti? 
 
p. Ružbaská 
- cena je spriemerovaná, prevažujú hlavne ťažšie stavy, myslím si , že cena je veľmi 
prijateľná 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   sa    u z n i e s l o    na VZN č. 12/2015, 
o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v Zariadení pre 
seniorov v Kežmarku. 
 
Uznesenie 3/5 väčšinou 

 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 71/ 2015 
 
 
20.  Návrh VZN č. 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013  o poskytnutí 
ubytovania občanom bez prístrešia v nocľahárni 
 
Mgr. Ružbaská 
-informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   sa    u z n i e s l o    na VZN č. 13/2015, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 5/2013  o poskytnutí ubytovania občanom bez prístrešia 
v nocľahárni.  
 
Uznesenie 3/5 väčšinou 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 



 

Primátor pozmenil uznesenie: „týmto nahradil VZN 13/2015“ 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora, aby vyhlásil úplne znenie 
VZN č. 5/2013, ako to vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných VZN 13/2015. 
 
Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

Prijaté uznesenia dostali č. 72/2015, 73/2015 

 

21.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č.  14/2015 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta 
Kežmarok 

Ing. Perignáthová 
-informovala o predloženom návrhu 
 
p. Majorová Garstková 
- otázka nesúvisí priamo s trhovými podmienkami, ale neuvažuje sa o rekonštrukcii? 
 
p. Perignáthová 
- v poslednej dobe sme urobili nejaké úpravy. To, čo sa dalo sme urobili, ale ešte budeme 
pokračovať. 
 
p. Wagner 
- chodím tam a preto sa chcem opýtať, či sa nedá vrátiť pôvodná tvár trhovisku? Otvoril sa 
tam nový obchod, tento pán vyštval všetkých ostatných predajcov. 
 
p. Perignáthová 
- stánok bol pôvodne umiestnený pred trhoviskom. Problém je v tom, že si s ním nevieme 
pomôcť, nakoľko nemá rozložené veci na našom pozemku. Snažíme sa to vysporiadať, ale 
momentálne nie sme vlastníkmi pozemku a nemáme na neho páky.  
 
p.Wagner 
- chcem aspoň požiadať, aby sa nepredávalo na samostatných stoloch, ale len na stojanoch, na 
to určených 
 
p. Perignáthová 
- upozorníme predajcu a zabezpečíme to 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN mesta  Kežmarok č.  14/2015 o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach na území 
mesta Kežmarok. 



Uznesenie 3/5 väčšinou 

Nastal problém s technikou, p. Hencel a p. Polák odhlasovali zdvihnutím rúk 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0,  
za: Havírová, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak, Hencel, Polák 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 74/2015 

22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 15/2015 Trhový 
poriadok -  trhovisko na ul. Baštová 

Ing. Perignáthová 
-informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN mesta Kežmarok č.   15/2015 - 
Trhový poriadok – trhovisko na ul. Baštová. 
 
Uznesenie 3/5 väčšinou 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 75/2015 

 
23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 16/2015 Trhový 
poriadok -  príležitostné trhy 

Ing. Perignáthová 
-informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN mesta  Kežmarok č.  16/2015 
Trhový poriadok – príležitostné trhy. 

p. Škára 
- apeloval na mesto a pracovníkov MsÚ, aby vrátili vážnosť Vianočným trhom 
 

Uznesenie 3/5 väčšinou 

za: 15, proti: 0, zdržal sa:  
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 76/2015 

 



24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č.17/2015 Trhový 
poriadok -  príležitostné trhy – festival Európske ľudové remeslo 

Ing. Perignáthová 
-informovala o predloženom návrhu 
 
p. Majorová Garstková 
- prišiel jej zmätočný spôsob výpočtu nájomného za prenajatú plochu. Ak by sa očakával 
príjem pre mesto, navrhujem zvýšenie súm za prenajatú plochu pri predaji alkoholických 
a nealkoholických nápojov 
 
p. Perignáthová 
- výpočet vychádza z toho, čo sa rozumie pod jedným trhovým miestom. Výpočet vysvetlila 
na konkrétnom príklade.  
- sú trochu zmenené sadzby, sadzby neboli za m², ale do 5 m²  
- sumu sme stanovili tak, aby sme to neprepískli a aby to bolo zvládnuteľné 
 
p. Majorová Garstková 
- aký sa očakáva príjem? 
 
p. Perignáthová 
- v minulom roku to bola suma 6 000 € 
 
p. Matia 
- navrhujem zmenu článku 4, ods. 2 písmeno e) (zo sumy 130 € na 160 €) 
 

hlasovanie za zmenu sadzby, návrh bol prijatý 

 
za: 12, proti: 3, zdržal sa: 0 
za: Hencel, Jankura, Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth,  Polák, 
Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
proti: Havírová, Holova, Levická 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN mesta  Kežmarok č.   17/2015  
Trhový poriadok - príležitostné trhy - festival Európske ľudové remeslo, vrátane 
pripomienok p. Matiu za zvýšenie sumy pre predajcov alkoholických nápojov na sumu 
160 €.  
 
Uznesenie 3/5 väčšinou 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 77/2015 

 

 



25. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Kežmarku 

p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu a zároveň poprosil predsedníčku výberovej komisie, aby 
informovala prítomných o vyhlásení výberového konania na funkciu náčelníka mestskej 
polície a následnom vyhodnotení 
 
p. Havírová 
- výberové konanie bolo vyhlásené 20.02.2015, uzávierka podávania prihlášok bola 13.03. 
2015 do 12. hod. Otváranie obálok prebehlo v ten istý deň. Bolo preverené, že JUDr. Jozefa 
Marhefka splnil požiadavky pre účasť vo výberovom konaní. Dňa 20.03.2015 prebehlo 
výberové konanie, výberová komisia ho uskutočnila ústným pohovorom, následne boli 
uchádzačovi položené otázky. Výsledok pohovoru je taký, že uchádzač splnil všetky 
predpoklady na vykonávanie funkcie náčelníka MsP. Výberová komisia navrhuje p. JUDr. 
Jozefa Marhefku na funkciu náčelníka. 
 
p. Polák 
- chcem poprosiť uchádzača o predstavenie, kde pôsobil doteraz, prečo sa rozhodol prísť do 
MsP? 
 
p. primátor  
- poprosil som p. JUDr. Marhefku, aby sa zúčastnil dnešného MsZ a zároveň Vás poprosím o 
predstavenie 
 
p. Marhefka 
- sa predstavil a podal stručnú profesnú charakteristiku 
- dôvod, prečo sa rozhodol uchádzať o pozíciu náčelníka je ten, že má dostatok životných 
a profesných skúsenosti 
 
p. primátor 
- kto má vačšie skúsenosti, ako ten, kto robí 27 rokov na najvyšších miestach polície 
- zároveň som rád, že p. Marhefka reflektoval na vyhlásenie výberového konania. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie uvoľnenie funkcie náčelníka 
Mestskej polície v Kežmarku ku dňu 31. marca 2015 na základe Dohody o skončení 
pracovného pomeru zo dňa 19.02. 2015 uzatvorenej medzi Mestom Kežmarok a Ing. 
Milanom Slotom na základe žiadosti Ing. Milana Slotu o ukončenie pracovného pomeru 
dohodou podľa §60 Zákonnníka práce ku dňu 31. marca 2015 a tiež odstúpenia Ing. 
Milana Slotu z funkcie náčelníka Mestskej polície Kežmarok ku dňu 31. marca 2015. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade s ustanovením §2 ods. 3 zákona č. 564/1991 
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov na návrh primátora mesta vymenúva 
JUDr. Jozefa Marhefku za náčelníka Mestskej polície v Kežmarku odo dňa 01.04.2015. 
 
Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Wagner, Zreľak 
zdržal sa: Škára 
 



Prijaté uznesenia dostali č. 78/2015, 79/2015 
 
P. primátor poblahoželal p. JUDr. Jozefovi Marhefkovi a teší sa na spoluprácu s ním. 

Zároveň sa poďakoval Ing. Milanovi Slotovi za doterajšiu prácu.  

Vyhlásená 15 minútová prestávka. 

 
 
26. Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Správa telovýchovných zariadení mesta 
Kežmarok 
 
p. primátor 

o informoval o predloženom návrhu 
o v rámci mesta máme strašne veľa organizácii 
o ak prídem na to, ako mesto vie ušetriť fin. prostriedky a vieme ich využiť 

v prospech občanov, predložím Vám ako poslancom návrh na zefektívnenie  
o stretol sa s dualizmom v tejto organizácií 
o dôjde k masívnym zmenám, ale nikto to nepocíti 
o  zamestnancom som ponúkol pracovné pozície 
o pracovné pozície sa vedia využiť v rámci mesta, všetky služby si musíme 

preobstarávať, nič si nevieme urobiť svojpomocne (maľovanie, údržba, 
vysprávky, kúrič...) 

o staneme sa viac sebestační 
o predpoklad úspory je okolo 50 000 € ročne 

 
p. Polák 
- nie je to síce štandardné, ale poprosil riaditeľa o vyjadrenie 
 
p.primátor 
- chcem dodržať rokovací poriadok dám najprv priestor Vám, evidujem aj žiadosť od p. 
riaditeľa, bude sa o tom hlasovať 
 
p. Matia 
- ľudia, ktorí sú zamestaní v STZ, za akých podmienok prejdú pod mesto? 
 
p. primátor 
- ako mesto plne spadáme pod zákon, sú určené platové podmienky, výpočet výšky mzdy 
závisí od počtu odpracovaných rokov, od odbornej spôsobilosti.... 
- máme určené podmienky v rámci odmeňovania, pôjdu tak, ako všetci zamestanci na úrade 
 
p. Majorová Garstková 
- dostali by zmluvy na dobu neurčitú a boli by všetci zamestnaní v rámci mesta?  
 
p. primátor 
- ak som im navrhoval tie pracovné pozície, ktoré budú vytvorené aj na meste, podmienky 
som vysvetlil aj im 
- pôjdu podľa zákona o zrušení, budú dané výpovede k 30.06.2015 
- od 01.04. vytvoríme v rámci zmeny organizačnej štruktúre pracovné miesta 
- mesto nie je nástupníckou organizáciou, nejde to plynule, zmluvy musia byť zrušené a my 
musíme vytvoriť pracovné miesta 



- od 1. apríla ak pristúpia k dohode, pôjdu bez skúšobnej doby, zmluvu budú mať na dobu 
neurčitú 
- predpokladám, že keď niekto chce pracovať, pôjde to plynulým procesom 
- zostáva všetko ako má byť, aby sme neochabili činnosť a aby to nikto nepocítil 
 
p. Zreľak 
- ak by nemali záujem o navrhované pracovné miesta, aký by to bol prínos pre mesto? Ľudí 
by sme nezískali, len stratili. Kde by boli zaradení v rámci organizačnej štruktúry? 
- oblasť športu je značne poddimenzovaná, mali by sme sa zamyslieť nad otázkou fungovania 
športu 
 
p. primátor 
- ak niekomu ponúknem prácu a ju odmietne, nedá sa nič robiť 
- budú vytvorené pracovné miesta, prebehnú výberové konanie 
- nepredpokladám, že by nebol záujem, aj keď budú  mať trošku viac práce 
- malo by to prejsť dočasne pod majetkové oddelenie, trošku oddeľujeme starostlivosť    
o majetok od športu 
- vidím v rámci mesta rezervu v športe 
 
p. Hencel 
- dostali sme dodatočne ekonomické materiály, úsporou ušetrenia 50 000 € ročne  pôjdu fin. 
prostriedky pre šport? 
- od 1. júla bude zabezpečená prevádzka FŠ a športovej haly?akým spôsobom to bude 
zabezpečené? 
- akým spôsobom bude naložené so zdrojmi?  
- kedy bude plánovaná zmena rozpočtu? 
 
p. primátor 
- plus mínus to bude 50 000 €, nedá sa to vyčísliť presne, až po následnej invertarizácii, 
prechodu zamestnancov.... 
- musíme dať garanciu fungovania – o tom to je, ponechávame všetko tak, ako doteraz, 
budeme hľadať efektívnejšie fungovanie 
- čo sa týka rozpočtu, keď dôjde k presnému vyčísleniu, bude naplánovaná zmena rozpočtu  
- zmenu rozpočtu schvaľujete vy 
 
Hlasovanie za príspevok p. Nadányiho 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
p. Nadányi 
- vyjadril sa k návrhu zrušenia 
- správa telovýchovnej jednotky vznikla v r. 1996 
- spôsob zániku pokladá za nedôstojný a znehodnocujúci prácu zamestnancov 
- p. riaditeľ sa obrátil na poslancov, ktorých žiadal o zodpovedné prehodnotenie a zváženie 
zániku zariadenia 
 
p. primátor 
- vypichol som si jednu vec, zamestnanci nechú prejsť za štandardných podmienok, vy ste 
mali neštandardné podmienky?  



- ideme podľa zákona, zaradenia, platových tried, ak to bude pre niekoho neštandardné 
podmienky, otázka je, či doteraz fungovali za neštandardných podmienok 
 
p. Nadányi 
- možno som sa zle vyjadril, ale za podmienok, ktoré ste navrhovali na stretnutí 
- stratili by zamestnanci výhody, ktoré majú 
 
p. primátor 
- pre všetkých zamestancov platia rovnaké podmienky, inak by sme fungovať nemohli 
 
 p. Polák 
- osobne som navštívil organizáciu, môžem konštatovať, že rezervy tam určite sú, 
detailnejším študovaním materiálov som zistil, že len mzdové prostriedky tvoria 60 % 
celkového rozpočtu, čo je dosť veľa, priemerný plat na zamestnanca vychádza okolo 1220 € 
brutto 
- aj napriek nedostatkom by bolo vhodné, aby sme organizáciu zachovali 
- aké opatrenia by ste urobili, aby došlo k efekt. fungovaniu? 
 
p. Nadányi 
- zamestnanci sú zaradení do platových tried, majú však odpracovanú 15-20 ročnú prax, 
osobné príplatky sú určite vyššie ako zamestnanci MsÚ, ale tá suma, bodaj by sme také platy 
mali 
- máme stanovený rozpočet schvaľujúci poslancami, pri zostavovaní rozpočtu vychádzame zo 
zámerov, cieľov, čo chceme v danom roku dosiahnuť, úsporu dokážeme tým, že prejde naša 
správa pod mesto, znížime náklady na údržbu, kapitálov, poprípade navrhneme nový cenník 
prenájmu našich zariadení 
- cenník prenájmu schvaľuje zastupiteľstvo 
 
p. primátor 
- ak hovoríme o zisku, hovoríme o zisku z peňazí, ktoré dáme my do organizácii 
a nehovorme, že táto organizácia nám dáva nejaký profit 
- o zisku v príspevkových organizáciách hovoriť nemôžeme 
- generovať len tržby z prenájmu nie je cieľom príspevkovej organizácie, to vieme robiť aj 
my, organizácia má byť aktívnejšia 
 
p. Sabolová 
- som riaditeľkou SOŠ, naša telocvična nie je funkčná, prenajímame si športovú halu. Pre 
budúcnosť, ak by došlo k zrušeniu, bolo by prenájom za takých istých podmienok? Kým 
dokončíme rekonštrukciu tej našej telocvične, alebo sa zmenia zmluvné podmienky? 
 
p. primátor 
- podmienky prenájmu schvaľuje MsZ, sú dané podľa VZN. Ak by boli disproporcie, vždy sa 
vieme vrátiť k VZN, môžeme sa pozrieť, za akých podmienok si prenajímate priestory od 
STZ 
- nie je v našom záujme, aby sme neumožnili našim deťom športovať v našich zariadeniach  
- vidím perspektívu v oprave druhej telocvične, ktorá by bola prístupná aj iným školám 
- budú tri telocvične, malá, stredná a veľká 
 
 
 



p. Zreľak 
- chcel som povedať, že príspevková organizácia nie je založená za účelom dosahovania 
zisku, ale to neznamená, že ho nemôže dosahovať 
- v rámci rozpočtu, pozeral som si položky rozpočtu 
- je tam mestská športová hala, prvok je vo výške 140 000€ a tvoria ho aj mzdové náklady. Je 
to nejasné,  koľko z toho sú mzdové náklady, koľko stojí prevádzka, údržba zariadenia? 
- ak by dnes nebolo zrušené zariadenie poprosím, aby to bolo zrozumiteľne upravené 
v rozpočte 
 
p. primátor 
- o to ide, čistíme vzťahy 
- ak sa to vyčísli, presne vieme, kde a kam idú peniaze 
- u príspevkových organizáciach a v s.r.o. sú iné podmienky 
- v meste je to tisíckrát viac kontrolovanejšie, každá jedná faktúra je zverejňovaná 
- chceme to zjednodušiť 
 
 
p. Zreľak  
- chcem vyzdvihnúť u tejto organizácii reprodukčný a rezervný fond – sú tam peniaze, nie sú 
roztratené 
- vieme to ale zefektívniť 
- či zrušenie je ten najefektívnejší spôsob nechá na každého jedného poslanca 
 
p. Majorová Garstková 
- mám otázku, či túto organizáciu kontroluje hlavná kontrolórka a či tam niečo našla? 
 
p. Patakyová 
- kontrolujem až následne finančné kontroly, dá sa skontrolovať, pokiaľ vy o to požiadate, 
resp. ak dáte návrh 
 
p. Majorová Garstková 
- ak nebude organizácia zrušená, navrhuje kontrolu v ďalšom polroku 
 
p. Patakyová 
- určite pokiaľ máte záujem, nie je problém, doplním plán návrhu 
 
p. primátor 
- plán činností sa bude upravovať, nebude s tým problém 
 
hlasovanie za udelenie slova p. Rochovej 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
p. Karpiš 
- reagoval na priemerný plat, upresnil, čo všetko bolo zahrnuté v priemernom plate 
 
p. Rochová 
- chcela zodpovedať na otázku, keďže ide o vážny návrh, prečo sme to nemali predložené 
v komisii školstva, mládeže a športu 



- nie je mi to ľahostajné, nie je to len moja srdcová záležitosť, viem, že je postarané 
o športoviská, budovali sa so zanietením 
- počúvam, že zariadenie nie je v takom postavení, že by bolo zadĺžené, neprosperujúce, že by 
malo problémy 
- organizácia je životaschopná, nie som presvedčená o tom, že je to správne rozhodnutie, takto 
to riešiť 
- apelovala na poslancov, aby si to rozmysleli 
 
p. primátor 
- finančné problémy nemá zariadenie preto, lebo mesto tam dáva finančné  prostriedky 
-  keby sme dali menej, má problém, nefunguje to tam tak, ako by malo 
- ušetrené finančné prostriedky použijeme na zveľadenie zariadenia 
- na to, čo je pod mestom máte úplný dosah 
- v prípade potreby možnosť obnovenia organizácie v budúcnosti 
 
p. Müncnerová 
- ste mi už odpovedali, mali ste v predvolebnej kampani, že chcete sprevádzkovať zimný 
štadión a plaváreň, či budeme robiť znovu organizáciu, keď ju teraz zrušíme 
 
Hlasovanie za slovo p. Krukovej 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

p. Kruková 
- ďakujem za slovo, pracujem v tej organizácii spolu s p. Nadányim 
- dávame mestskému úradu podrobný rozpis rozpočtu na každý rok, pán ekonóm mi to isto 
potvrdí 
- účtovníctvo príspevkových organizácii sa mení stále 
 
p. Karpiš 
- súhlasím s tým 
 
p.Kruková 
- účtovníctvo rozpočtových organizácií sa mení stále, peniaze sú na fonde reprodukcie, odpisy 
sa úplne inak účtujú 
 
p. Zreľak  
- reagoval som na program rozpočtu mesta, ktorý je zverejnený na stránke mesta, program 
pod č. 10 šport 
– nevravím o rozpočte, ktoré dávate ako podklad ekonomickému oddeleniu 
- váš rozpočet nie je dostupný na internete, nechcem zavádzať 
 
p. Kruková 
- prehľad odovzdávame na ekonomické oddelenie, ako sa s ním nachádza nie je v našej 
kompetencii 
 
p. Škára 
- ako je to v Poprade? Prípadne Sp. Belá?Má zvlášť spoločnosť, alebo organizáciu, ktorá 
zastrešuje tieto športoviská?  



 
p. primátor  
-nenápadne som si to overil, nemá, tiež to robí v rámci mesta 
 
p. Havírová 
- chcem predložiť procedurálny návrh týkajúci sa zmeny hlasovania z verejného na tajné 
 
p. primátor 
- poprosím o predloženie návrhu 
- návrh na uznesenie je v 3 bodoch, v rámci uznesenia hlasovať len za bod č. 1. Body č. 2 a 3 
sa vypúšťajú 
 
Hlasovanie za procedurálny návrh 

 
za: 10, proti: 3, zdržal sa: 2 
za: Havírová, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth, 
Sabolová, Škára, Wagner 
proti: Majorová Garstková, Polák, Zreľak 
zdržali sa: Hencel, Müncnerová 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e   procedurálny návrh    predložený 
poslancom  Ing. Veronikou Havírovou  a   r o z h o d u j e,  že  o bode rokovania  číslo  
26.  schváleného programu Mestského zastupiteľstva  zo dňa 26.03.2015  sa bude  
hlasovať  tajne. 
 
za: 11, proti: 2, zdržal sa: 2 
za: Havírová, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth, 
Sabolová, Škára, Wagner, Müncnerová 
proti: Polák, Zreľak 
zdržali sa: Hencel, Majorová - Garstková 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 80/2015 

Vyhláseniá krátka prestávka (aby bola tajná voľba v súlade s rokovacím poriadkom). 

Rozdali sa hlasovacie lístky. prebehlo tajné hlasovanie. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje k 30.06. 2015 príspevkovú organizáciu 
Správu telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, Trhovište 4, Kežmarok, IČO 
35528915 bez právneho nástupcu, pričom práva a povinnosti prechádzajú dňom 
bezprostredne nasledujúcom po dni zrušenia na zriaďovateľa.     
 

Prebehlo tajné hlasovanie a následné sčítanie hlasov. 
 
Všetci  zúčastnení hlasovali. Za boli 10, jeden proti, 4 poslanci sa zdržali hlasovania. 

 
Prijaté uznesenia dostali č. 81/2015  
 
 
 



 
27. Prerokovanie upozornenia prokurátora proti uzneseniam mestského zastupiteľstva 
č. 274 – 277 zo dňa 23.10.2014 – predĺženie nájmov bytov na ul. Weilburská 1, 3 
a Lanškrounská 21 
 
p. prednosta 
- informoval o predloženom návrhu, poprosil právny referát o podrobnejšie vysvetlenie 
 
p. Mačáková 
- podala vysvetlenie k návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  prerokovalo upozornenie prokurátora zo dňa 
13.2.2015 proti  uzneseniam Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 274, 275, 276 a 277 
zo dňa 23.10.2014 a tomuto upozorneniu vyhovuje. 
 

Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, prítomní: 13 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth, Sabolová, Škára, Wagner 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 82/2015  
 
28. Návrh na zmenu  zapisovateliek komisií MsZ 
 
p. prednosta 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku     

 
a/ odvoláva  z funkcie: 
-  zapisovateľku  Zdravotníckej  komisie  pri mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  pani 
Blaženu Semanovú 
- zapisovateľku  Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  
funkcionárov mesta pri mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  pani Janu Tyrpákovú 
 
b/ schvaľuje do funkcie: 
- zapisovateľku  Zdravotníckej  komisie  pri mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  pani  
Annu Zubalovú 
- zapisovateľku  Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  
funkcionárov mesta pri mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  pani  Moniku Jesenskú. 
 
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, prítomní: 14 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 83/2015  
 
29. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015 
 
Ing. Karpiš 



- informoval o predloženom návrhu a doplnenom materiále 
- materiál bol predložený poslancom pred začiatkom MsZ 
 
p. primátor 
- obzrejmil dva doplňujúce návrhy  
- zároveň poprosil poslancov o výmenu bodu č. 1, body č. 2 a 3 ostávajú nezmenené 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre 
rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015 podľa predloženého návrhu vrátane dvoch 
doplňujúcich návrhov. 
 
Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
Prijaté uznesenie dostalo č. 84/2015  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 13/2015 
 

Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenia dostalo č. 85/2015  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje poskytnutie bezúročnej finančnej 
výpomoci spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok, IČO 31 718 329 vo výške 
133300 eur, určenej na realizáciu parkovacieho systému, so splatnosťou časti finančnej 
výpomoci vo výške 22 216 eur do 30.09. 2015 a zvyšnej časti finančnej výpomoci 
v mesačných splátkach 1 543 eur splatných k poslednému dňu kalendárneho mesiaca 
počnúc 31.7. 2015. 
 
Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenia dostalo č. 86/2015 
 
30. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Rekonštrukcia zimného štadióna“ 
 
p. primátor 
- ešte pred informovaním o predloženom návrhu, chcem podať odôvodnenie na vyhlásenie     
  dobrovoľnej zbieky  
- čakať a nič pre to neurobiť nemá význam 
- zimné športy majú v meste históriu, máme tu školu, ktorá zabezpečovala činnosť 
- zmena nenastane hneď, potrvá to niekoľko rokov 



- vyzývam ľudí, aby prispeli a zároveň vyzvem aj politikov, zástupcov inštitúcií 
- na stránke mesta bude kalkulačka, ktorá bude transparentná 
- očakávanie je skôr symbolické 
- my sme tí aktívni 
- prostriedky budú určené na dofinancovanie zimného štadióna 
- účet nebude stáť nič a bude pod verejnou kontrolou 
- o garanciu požiadal p. Gantnerovú, ktorá prisľúbila záštitu a tiež Mestský športový klub 
- je to niečo nové, s čím ste sa asi ešte nestretli 
 
Ing. Karpiš 
- informoval o predloženom návrhu 
 
p. Polák 
- koľko by bol poplatok, ak by bol účet úplne transparentný? 
 
p. Karpiš 
- tento produkt má jedine Slovenská sporiteľna. Bude to bezplatný transparentný účet. 
 
p. primátor 
- doba viazania je na jeden rok, išlo nám o tom, aby za to neboli účtované žiadne poplatky. 
S tým nie sú žiadne problémy, môžete to kontrolovať aj vy. 
 
p. Jankura 
- ako športového fanušíka ma veľmi teší, že mesto podniká také kroky a zároveň mu ďakujem 
 
p. Polák  
– k sume za vedenie účtu sme sa nedopracovali? 
 
p. Karpiš 
- nevie presnú sumu, ale nie je to bezplatné 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia 
zimného štadióna“ podľa predloženého návrhu. 
 

 

Dobrovoľná zbierka 

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

 

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného štadióna“ 

 

Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky: 

Mesto Kežmarok, Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok 



IČO: 00326283 

Účel dobrovoľnej zbierky:Spolufinancovanie rekonštrukcie zimného štadióna v Kežmarku.  

Účel použitiafinančných prostriedkov získaných z dobrovoľnej zbierky:Úhrada časti 
nákladov spojených s rekonštrukciou zimného štadióna v Kežmarku.  

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky: Zaslaním finančných prostriedkov na osobitný účet 
zriadený na tento účel v peňažnom ústave. 

Číslo účtu dobrovoľnej zbierky: ........................... /1111, vedený v UniCredit Bank 
CzechRepublic and Slovakia, a.s., pob. Kežmarok 

Miesto konania dobrovoľnej zbierky: Mesto Kežmarok 

Doba konania dobrovoľnej zbierky: Od 15.4. 2015 do dátumu začatia stavebných prác na 
rekonštrukcii zimného štadióna v Kežmarku, najdlhšie do 15.4. 2016 

Predpokladané náklady spojené s konaním dobrovoľnej zbierky:Náklady s konaním 
zbierky budú hradené priamo z rozpočtu mesta. 

 

Dobrovoľná zbierka bola vyhlásená uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 
87./2015 zo dňa 26.03.2015. 

 

Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 87/2015 
 

 

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

Nasledujúci bod bol zrušený –primátor poprosil o odloženie materiálu  

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

 
Ing. Kroková 
- informovala o predloženom návrhu 
 



p. Wagner 
- reagoval za kultúrnu komisiu, neboli vznesené žiadne námietky. Boli tam určité veci, ktoré 
tam chýbali ale ku včerajšiemu dňu boli doplnené 

p. Škára 
- opýtam sa na občianske združenie Domov Kežmarok, či to je pod domovom dôchodcov 
a Východoslovenské folklórne združenie Kežmarok, čomu sa venujú?  
 
p. Kroková  
- OZ Domov Kežmarok je združenie, ktoré sa zaoberá akciami v rámci náboženskej aktivity 
a má ďaľšie spoločensko- náboženské aktivity 
 
p. Wagner 
- OZ Klub priateľov Magury Kežmarok, OZ FS Goralik Kežmarok - tieto súbory vystupujú či 
už na EĽRE, alebo iných vystúpeniach, ktoré robia pre mesto 
 
p. Škára 
- OZ nemá žiadnych členov, len organizátorov, správne som to pochopil? Koľko tam je 
zhruba členov? 
 
p. Wagner  
- presne je to obodované a stanovené vo VZN, koľko vystúpení zorganizovali počas roka.... 
- pomáhajú dosť mestu pri rôznych príležitostiach, mesto ich týmto spôsobom podporuje 
 
p. Matia 
- čo sa týka tohto materiálu, prebrali sme to aj na kultúrnej komisii, prešiel som aj bodovanie, 
body boli pridelené presne podľa VZN, splnili všetky podmienky, odporúčam schváliť ako 
člen komisie  
 
p. Škára  
- len som chcel vedieť, či je potrebné také združenie, či tam nie je nejaká duplicita, to som sa 
len chcel opýtať 
 
p. Matia 
- sú tam ľudia, ktorí sa venujú či deťom, všetko nadväzuje jedno na druhé. Združenie je 
potrebné, nie je tam duplicita. 
 
p. Wagner 
- keď si chceš pozrieť žiadosti, p. Kroková ti ich poskytne k nahliadnutiu 
 
p. primátor 
- toto je prijaté VZN, nedá sa za mesiac všetko prejsť 
- určite to budeme otvárať, nateraz ideme podľa pravidiel, ktoré sú určené, nedá sa im do toho 
zasahovať v priebehu roka, aby sme neznefunkčneli systém 
 
p. Wagner 
- podávať žiadosti je potrebné do 28. februára v danom roku 
- v prípade zmeny VZN je potrebné to urobiť pred týmto termínom 
 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby 
z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2015 podľa VZN č. 2/2010 podľa priloženého 
návrhu. 
 
Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 88/2015 
 
32. Návrh rozdelenia dotácií pre športové kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 
2015 podľa VZN č.1/2010 

Ing. Kroková 
- informovala o predloženom návrhu 
 
p. Zreľak 
- vieme, koľko máme športových klubov celkovo v Kežmarku? 
 
p. primátor 
- momentálne Vám ťažko odpoviem, 16 klubov je registrovaných v Mestskom športovom 
klube, koľko ich je v Kežmarku nevieme 
- do búducna, ak povieme, že nebudeme dávať peniaze iným klubom, ako MŠK, budú sa 
musieť pridružiť k nemu 
- radšej podporovať viac klubov a dávať im menej peňazí 
- keď nie, nech sa stanu členmi MŠK 
 
p. Zreľak 
-pýtam sa len preto, že sa prihlásili iba tri kluby, prečo len tri? Chcel som si urobiť obraz. 
 
p. Kroková 
- je ich viac, ale neviem prečo sa neprihlásili 
 
p. Majorová Garstková  
- kde je vyhlásená výzva na podanie žiadosti? Nie je extra vyhlasovaná? 
 
Kroková  
- je to platné VZN  
 
p. Perignáth 
- iba na doplnenie, VZN je platné niekoľko rokov 
- je to limitované skorším termínom podania žiadostí, ktorý je do 30.09. daného roka 
- zaoberala sa tým aj komisia, rozmýšlalo sa o zmene VZN 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre športové kluby 
z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2015 podľa VZN č. 1/2010 podľa priloženého 
návrhu. 
 

 



Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 89/2015 
 
 
33. Informácia o plnení uznesenia MsZ č. 10/2015 
 
Ing. Kelbelová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
p. Majorová Garstková 
- poďakovala p. vedúcej 
- som rada, že sa podarilo to, že pred areálom polikliniky sú vyhradené 4 ZŤP miesta pred 
závorovým systémom. Je mi ľúto, že sa to nepodarilo aj inde, viem si to minimálne predstaviť  
pri Bažante 
- v súvislosti s parkovacími miestami, budú parkoviská spoplatnené aj cez víkendy?  
 
p. Kelbelová 
- je stanovená doba platenia, nad rámec a cez víkendy je parkovanie bezplatné 
- čo sa týka technických možností, prešli sme to aj s projektantom, nebolo možné zabezpečiť 
parkovanie bezplatne pre ZŤP na parkoviskách so závorovým systémom, tak aby boli splnené 
všetky kritéria a normy 
 
p. primátor 
- pol hodina bude zadarmo, ktorá bude platiť pre všetkých 
- zmyslom systému je naučiť ľudí parkovať, nie na tom zarobiť 
- poplatok je symbolický 
- je potrebné nájsť systém a poriadok 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

b e r i e   n a    v e d o m i e 

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

Prijaté uznesenie dostalo č. 90/2015 
 
 
34. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 
2014 - 2020 za obdobie roka 2014. 
 
 



Mgr. Ružbaská 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o plnení Komunitného 
plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2020 za obdobie roka 2014. 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 91/2015 
 
35. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme bytu  v  Dome s opatrovateľskou službou na ul. 
Baštová 8 v Kežmarku 
 
Mgr. Ružbaská 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    s ch v a ľ u j e   predĺženie zmluvy o nájme 
jednoizbového bytu č. 21 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome 
s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  nájomníčke Eve Majzlovej, 
bytom Kežmarok, Baštová 8 na dobu určitú, a to do 31.03.2017.    
 
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 
Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 92/2015 
 
Rozlúčila sa p. Majorová – Garstková, ktorá opustila hlasovaciu miestnosť. 
 
36. Informácia o vybavení sťažnosti zo dňa 16.12.2014 týkajúcej sa zvýšenej sadzby 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady proti postupu orgánu 
verejnej správy. 
 
Mgr. Zreľak 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  berie na vedomie informáciu o vybavení sťažnosti 
zo dňa 16.12.2014 týkajúcej sa zvýšenej sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady proti postupu orgánu verejnej správy. 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 93/2015 
 
37. Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14, Košická  2374/1, 
Košická  2466/5, Košická 2485/13 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Bola vyhlásená krátka technická prestávka. 

Návrh je hlasovať unblock – právne oddelenie dalo kladné stanovisko, aj poslanci súhlasili. 

Vyhlásená 5 minútová prestávka 

 



 
 
 
p. Perignáth 
- podotkol, že je potrebné hlasovať o poslednom uznesení zvlášť, či poslanci schvaľujú alebo 
neschvaľujú predĺženie opakovaného nájmu neplatičke 
 
Hlasovalo sa za prvých sedem uznesení unblock a za ôsme uznesenie poslanci hlasovali zvlášť 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  
Daniele  Ivančákovej, trvale bytom Severná 1425/4, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 
bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e prenájmy podľa priloženého návrhu, jedná sa o 7 bytov 

nájom bytu č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Daniele Ivančákovej,  trvale bytom  Severná 1425/4, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  
Valérii Gáborovej s manželom Františkom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, 
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na 
opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Valérii  
Gáborovej s manželom Františkom,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  
na dobu jedného roka. 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Eme 
Rusnačíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 
bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eme 
Rusnačíkovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 



Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  
Jánovi Vaverčákovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Jánovi Vaverčákovi,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného 
roka. 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 31 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  
Ľudmile Harmanovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 31 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Ľudmile Harmanovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu 
jedného roka. 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 22 v bytovom dome Košická 2374/1 Mgr. Zuzane 
Petrasovej, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle 
zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 22 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Mgr. Zuzane 
Petrasovej,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2466/5 Marcele 
Čupovej, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle 
zákona č. 443/2010 Z. z.  



s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Marcele 
Čupovej,  trvale bytom  Košická 2466/5, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

Uznesenie 3/5 väčšinou 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, prítomní: 14 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth,  
Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 94/2015, 95/2015, 96/2015, 97/2015, 98/2015, 99/2015, 
100/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

n e s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Renáte 
Lopatovskej, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok z dôvodu, že nájomca 
nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve. 

 

Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 4 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jendrejčák, Levická , Matia, Müncnerová, Perignáth, 
Sabolová, Wagner 
zdržali sa: Jankura, Polák, Škára, Zreľak 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 101/2015 
 
 
38. Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 2, Hlavné námestie 114/11. 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 

r o z h o d  u j e  

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 2, Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku nájomcovi Viktorovi Bodymu 
s manželkou Evou, trvale bytom  Hlavné námestie 114/11, Kežmarok  na dobu jedného 
roka. 



Uznesenie 3/5 väčšinou 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth,  
Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 102/2015 
 
39. Návrh na zrušenie uznesenia č. 184/2014 zo dňa 4.9.2014 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
p. Matia 
- dôvod odmietnutia nájmu nevieme?  
 
p. Perignáthová  
- vyrieši si bytovú situáciu žiadateľka sama 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
zrušuje uznesenie  č. 184/2014  zo dňa 4.9.2014. 
(nájom bytu č. 13 Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Bc. Alene Kulčárovej s manželom 
Dávidom, trvale bytom Levočská  1768/8, Kežmarok, na dobu troch rokov) 
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth,  
Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 103/2015 
 
40. Návrh na nájom bytu č. 27, Gen. Štefánika 1049/14, č. 24, Košická 2224/12, č. 22, 
Košická 2224/12, č. 18, Košická 2466/7, č. 13, Lanškrounská 2427/1B, č. 27, 
Lanškrounská 2485/3    
 
Ing. Perignáthová     
- informovala o predloženom návrhu               
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Zuzane 
Demčíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka. 



 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 24 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok Jozefovi Gmyrekovi 
s manželkou Editou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 22 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok Lucii Džurňákovej, 
trvale bytom Lanškrounská 1605/24, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 18 v bytovom dome Košická 2466/7, Kežmarok Dominike Kuchtovej, 
trvale bytom Lanškrounská 1609/12, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 



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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 13 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Michaele 
Bartkovej s manželom Miroslavom, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok na 
dobu troch rokov. 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 27 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3, Kežmarok Miroslave 
Pitnerovej, trvale bytom Gen. Štefánika 981/37, Kežmarok na dobu troch rokov. 

Uznesenie 3/5 väčšinou 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth,  
Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 104/2015, 105/2015, 106/2015, 107/2015, 108/2015, 109/2015 
 
 
 
 
41. Návrh na zrušenie uznesení č. 274 – 277/2014 zo dňa  23.10.2014 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
zrušuje uznesenia  č. 274 - 277/2014  zo dňa 23.10.2014. 
 
Uznesenie č. 274 - nájom bytu č. 4, Weilburská 2396/1, Kežmarok Jánovi Drzewieckemu, 
trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu jedného roka. 
 



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

Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth,  
Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 110/2015 
 
 
42. Návrh na predĺženie nájmu bytov - Weilburská 2396/1, Weilburská 2396/3, 
Lanškrounská 1651/21 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku Jánovi Drzewieckemu,  
trvale bytom  Weilburská 2396/1, Kežmarok na dobu jedného roka. 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 19 v bytovom dome Weilburská 2396/3 Veronike 
Šoltýsovej, trvale bytom Weilburská 2396/3 je prípadom hodným osobitného zreteľa 
z dôvodu, že ide rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi a ich bytovú situáciu nie je 
možné riešiť inak. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 19 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku Veronike Šoltýsovej,  
trvale bytom  Weilburská 2396/3, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 



Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 1651/21 Dane 
Želonkovej, trvale bytom Lanškrounská 1651/21 je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že ide o osamelú matku so štyrmi nezaopatrenými deťmi a z dôvodu 
zložitej rodinnej situácie. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 1651/21 v Kežmarku Dane Želonkovej,  
trvale bytom  Lanškrounská 1651/21, Kežmarok na dobu jedného roka. 

Uznesenie 3/5 väčšinou 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth,  
Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 111/2015, 112/2015, 113/2015 
 
43. Návrh na odkúpenie pozemku KN-E 577, k.ú. Kežmarok do majetku mesta od 
Štefana Kapolku, Gen. Svobodu 37, 059 71 Ľubica a Jozefa Kapolku, Nová 21, 
Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 

p. primátor 
- aká je cena odkúpenia daného pozemku? 
 
p. Perignáthová 
- cena je nižšia len kvôli miestnym komunikáciám 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
s c h v a ľ u j e  
odkúpenie pozemku KN-E 577 o celkovej výmere 137m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. 
Kežmarok do majetku mesta Kežmarok od spoluvlastníkov pozemku (každý 
v spoluvlastníckom podiele ½ ) Štefana Kapolku, bytom Gen. Svobodu 37, 059 71 Ľubica 
a Jozefa Kapolku, bytom Nová 21, 060 01 Kežmarok, za cenu 7,- eur/m2.   
 
Uznesenie 3/5 väčšinou 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth,  
Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

Prijaté uznesenia dostali č. 114/2015 

 
 
 



44. Návrh na odpredaj časti pozemku z parcely KN-C 6836/10, k.ú. Kežmarok, 
Priemyselná zóna Kežmarok - Pradiareň pre spoločnosť ROSLER- Domáce potreby, 
s.r.o., Žakovce 128    
 
p. primátor 
- momentálne rokujem s niekoľkými záujemcami, sú aj zahraniční záujemcovia, aj domáci 
- daná parcela bola ponúknutá tejto  spoločnosti, lebo je to náš lokálny predajca 
- je to rohový pozemok, vieme ho použiť na tento účel, budeme rozmýšlať o rozšírení 
priemyselného     
  parku a následnom zvyšovaní zamestnanosti 
- cena je štandardná, prípad osobitného zreteľa 
 - preto je cena nižšia, lebo chceme zabrániť vybudovaniu napr. hlinikáne 
 
 
Ing. Perignáthová 
- pripája sa k odôvodneniu p. primátora 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
r o z h o d u j e 

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

s c h v a ľ u j e 
odpredaj časti pozemku z parcely KN-C 6836/10, novovytvorenú parcelu KN-C 6836/30 
o výmere 3000m2, druh pozemku ostatné plochy, k.ú. Kežmarok v Priemyselnej zóne 
Kežmarok - Pradiareň, podľa geometrického plánu č. 2/2015 (GP vyhotovil Ing. 
Vladimír Kupčo),  pre spoločnosť ROSLER- Domáce potreby, s.r.o., 128 Žakovce 059 
73, IČO 47 507 306, za cenu 10,-eur/m2, za účelom vybudovania logistického 
a administratívneho centra spoločnosti ROSLER- Domáce potreby, s.r.o. 
 
Uznesenie 3/5 väčšinou 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth,  
Polák, Sabolová, Wagner, Zreľak 
zdržali sa: Škára 
Prijaté uznesenie dostalo č. 115/2015 
 

 

 

 



45. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Kostolné námestie 12, Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
p. primátor 
- myšlienka „bikesharingu“ sa mi veľmi páči, podporujem také aktivity, je to dobrá myšlienka 
- na jednom konci si bicykel požičiam, na druhom ho vrátim 
- navrhli profesionálne riešenie, niekoľko mesiacov sme o tom rozprávali, išli by do retro štýlu 
- požiadal som o farby mesta, vráti to históriu do mesta 
- dielňa by slúžila na rekonštrukciu, opravu bicyklov, bola by organizačnou základňou  
 
Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

r o z h o d u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že  prenájom nebytového priestoru v objekte na ul. 
Kostolné  námestie 12,  Kežmarok  o  výmere  52.25 m2 pre Dominika Jakuba, Bardejovská 2, 
060 01 Kežmarok - koordinátora iniciatívy Vlk, ktorý nikdy nespí, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom nebytového priestoru ktorý bude slúžiť na 
vytvorenie dielne na opravu bicyklov a organizačnej základne pre Komunitný systém zdieľaných 
bicyklov čím sa vďaka lepšej cyklistickej vybavenosti zvýši fyzický pohyb občanov a vyšším 
využívaním bicyklov sa zníži zaťaženie mestských ciest autami. 

s ch v a ľ u j e  

prenájom nebytového priestoru v objekte  na ul. Kostolné  námestie 12,  Kežmarok  o  výmere  
52.25 m2 pre Dominika Jakuba, Bardejovská 2, 060 01 Kežmarok - koordinátora iniciatívy Vlk, 
ktorý nikdy nespí, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 12,00 eur/rok, za účelom vytvorenia 
dielne na opravu bicyklov a organizačnej základne pre Komunitný systém zdieľaných bicyklov  ( 
KSZB ).  

Uznesenie 3/5 väčšinou 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth,  Polák, 
Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 116/2015 

p. primátor zablahoželal koordinátorovi iniciatívy Vlk, ktorý nikdy nespí a jej členom a poprial 
veľa úspechov.  

 
46. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ, Dr. Fischera 2, Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
 



Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 
r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že  prenájom nebytového priestoru  v objekte ZŠ 
Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 
- miestnosť č. 3 v čase pondelok, utorok, streda, štvrtok od 14:30 do 16:00 hod. 
- miestnosť č. 5 v čase utorok, štvrtok od 14:25 do 17:25 hod., pre Jazykovú školu, Ul. D. 
Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad, IČO 35 515 147, je prípadom hodným osobitného zreteľa, 
z dôvodu, že ide o prenájom nebytového priestoru jej Elokovanému pracovisku, Dr. Daniela 
Fischera 2, Kežmarok, evidovaného v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre 
účely vyučovania cudzích jazykov žiakov základných, stredných škôl a dospelých záujemcov 
o vzdelávanie, a to z mesta Kežmarok a okolia.  
 s ch v a ľ u j e  
prenájom nebytového priestoru  v objekte ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 
-  miestnosť   č.  3 v čase pondelok, utorok, streda, štvrtok od 14:30 do 16:00 hod. 
- miestnosť č. 5 v čase utorok, štvrtok od 14:25 do 17:25 hod., pre Jazykovú školu, Ul. D. 
Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad, IČO 35 515 147, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 5,00 
eur/hod. ( za každú začatú hodinu ).  
 
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth,  Polák, 
Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

Uznesenie 3/5 väčšinou 

Prijaté uznesenie dostalo č. 117/2015 

 

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



 

Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth,  Polák, 
Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 118/2015 

 

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

Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
p. primátor 
- ak máme záujem, aby sa Golfový areál spojazdnil, bol by to ďalší prínos pre mesto 
- do budúcna nám to môže pomôcť v cestovnom ruchu 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
s c h v a ľ u j e 
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parcely KN-C 539, - k.ú. Malý Slavkov  
v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku   - 
Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice v súvislosti so stavbou : Golfový areál Kráľovské 
údolie, I. etapa, Golfové ihrisko -Inžinierske siete  s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 
 

a./ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku, tak 
ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na porealizačné zameranie stavby,   

b./ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiacom pozemku, pri umiestnení, prevádzke , údržbe 
a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva, 

c./ zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena 
podľa  zmluvy a zák.č. 656/2004 Z.z. o energetike,  

Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán na zameranie stavby pre 
zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, vymedzenou  
dĺžkou el. káblov  na slúžiacom  pozemku   a šírkou jeho ochranného pásma. 

Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth,  Polák, 
Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 119/2015 



 

49. Návrh na zriadenie vecného bremena  
      Stavba : Športová hala 
      Objekt : SO 03 Prípojka vodovodu 
      SO 04 Prípojka plynu 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
  
p. primátor 
- je to je hala vedľa zimného štadióna, sme v komunikácií, čím skôr, tým lepšie pre nás 
 
p. Halada 
- vodovodná prípojka bude slúžiť aj pre zimný štadión, aj pre športovú halu? Nebudú mať námietky 
hasiči pri kolaudácii? 
 
p. Kelbelová 
- z akého dôvodu by mali mať namietky? Sú tam hydranty. 
 
p. Holova 
- pri kolaudácii športovej haly 
 
p. Kelbelová 
- dôležitá je tam kapacita, či je postačujúca pre štadión a športovú halu, z protipožiarneho hľadiska sú 
tam riešené hydranty 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
s c h v a ľ u j e 
zriadenie vecného bremena na časť parcely  KN-C 3219  k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka 
stavby vodovodnej prípojky a STL prípojky plynu na slúžiacom pozemku Mariana Pirhalu, 
Severná 9, Kežmarok  v súvislosti s výstavbou ŠPORTOVEJ  HALY v Kežmarku  s povinnosťou 
povinného  Mesta Kežmarok  : 
a/ trpieť umiestnenie podzemného  potrubia  vodovodnej prípojky, STL prípojky plynu a ich 
príslušenstva na slúžiacom pozemku, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne, 

b/ trpieť oprávneného na slúžiacom pozemku, pri umiestnení, prevádzke , údržbe a opravách 
potrubia vodovodnej prípojky, STL prípojky plynu  a ich  príslušenstva, 

Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 3,- eur/m dĺžky. 

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

Uznesenie nadpolovičnou väčšinou 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth,  Polák, 
Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
Prijaté uznesenie dostalo č. 120/2015 



 
50. Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť Bytový dom s.č.2527 a pozemok p.č.KN-C 
668/83 na ul. Lanškrounská č. 1B,1C, v prospech ŠFRB Bratislava 
 
Ing. Kelbelová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
súhlasí 
so zriadením záložného práva a práva postavenia prednostného veriteľa, na zabezpečenie 
povinnosti záložcu – Mesta Kežmarok – zabezpečenie pohľadávky úveru na základe zmluvy 
č.703/479//2013, v prospech záložného veriteľa – Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 
8, 833 04 Bratislava 37, na nehnuteľnosť: 

1. „Bytový dom“ na ul. Lanškrounská č. 1B, 1C, súpisné číslo 2527 na pozemku p.č. KN – C 
668/83, k.ú. Kežmarok.  

2. Pozemok p.č. KN-C 668/83 o výmere 418 m², vedený ako zastavané plochy a nádvoria 
Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č.1 pre obec a k.ú. Kežmarok, ktorých výlučným vlastníkom je 
záložca – Mesto Kežmarok. 
 

 

Uznesenie nadpolovičnou väčšinou  

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth,  Polák, 
Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 121/2015 

51. Rôzne 

51 a.) Návrh na poverenie sobášiaceho 

p. primátor 
- informuje o predloženom návrhu 
- myšlienku odsúhlasuje 
- navrhuje p. Matiu, aby bol poverený a aby sa pripojil do tímu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku poveruje sobášením poslanca Mgr. Bc. Jozef Matiu.  
Prijaté uznesenie dostalo č. 122/2015 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1 
za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Perignáth,  Polák, 
Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 
zdržal sa: Matia 

 

 



51 b.) Návrh na absolvovanie zahraničnej cesty do mesta Příbram  

p. primátor 

- informuje o predloženom návrhu 
- boli sme pozvaní partnerským mestom (piatok, sobota, nedeľa, koniec apríla – začiatok mája) 
- otázka na poslancov, či má niekto záujem z poslancov? 
- zároveň vyzval p. Sabolovú, aby povedala niečo o danom meste, nakoľko ho v minulosti navštívila 
 
p. Sabolová 
- bola som tam veľmi dávno, pred 4 rokmi, je to veľmi krásne mesto, žijú tam dvaja rodáci    
  z Kežmarku 
- partnerské vzťahy treba rozvíjať 
- mesto disponuje krásnymi historickými pamiatkami 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
berie na vedomie návrh na absolvovanie pracovnej cesty pre delegáciu meste na čele 
s primátorom mesta do družobného mesta Příbram. 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 123/2015 
 
52. Interpelácia 

p. Matia  
– sa vrátil k schválenému prenájmu nebytových priestorov na Kostolnom námestí č. 12  
– potešila ho tá myšlienka, povzbudil mladých ľudí, aby nemali strach 
- držíme palce aby to vyšlo, v budúcnosti by privítal viac podobných aktivít 
 
p. Polák 
- chcel sa opýtať, či boli Technické služby oslovené počas výzvy na oplotenie hokejbalového ihriska 
v areáli ZŠ Dr. Fischera? 
 
p. primátor 
- treba s touto otázkou prísť na mestský úrad, poprosiť p. Kelbelovú o informáciu 
 
p. Kelbelová 
- ak sa chcú uchádzať o zverejnenú výzvu, musia to mať zahrnuté v predmete činnosti organizácie 
a Technické služby to v predmete činnosti nemali. Môžete kľudne prísť nahliadnuť do materiálov na 
MsÚ. 
 
p. primátor 
- akékoľvek VO sú zverejňované a sú v súlade so zákonom, nakoľko žiadna z našich organizácii nie je 
pod takým drobnohľadom ako my. Nikto by si v tomto smere nedovolil obísť zákon a ak áno, vyvodil 
by som z toho adekvátne postihy.  
 
p. Müncnerová 
- plánuje sa niečo robiť so zákazom ťažkých vozidiel na príjazdovej ceste (cyklistický chodník)?  
 
 
 
 



p. Kelbelová  
 - je to intenzívne využívaná cesta motoristami, prebieha rokovanie  
   s dopravným inžinierom, zvažuje sa zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy 
 - konáme v danej veci 
 
p. Polák 
- navrhol rozčleniť komisiu školstva, mládeže a športu na dve samostatné komisie  
 
p. primátor 
- preto sme prijímali to VZN, aby sme vedeli pozmeniť, zrušiť komisie, ktoré nie sú žiadnym 
prínosom. Nepristupovať ku tomu stále, obdobie pol roka sa ale blíži.  
- ak je to potrebné a aby to bolo dynamické, nemám k tomu pripomienky 
 
p. Müncnerová 
- iná prístupová  cesta pre ťažké autá nie je?  
 
p. Kelbelová  
- nie je, od začiatku, keď sme začali budovať danú cestu sme to vedeli 
- dopravne to chceme ošetriť, ale všetko má svoj čas a postupnosť 
 
p. Polák 
- mal faktickú poznámku či spomínané rozčlenenie komisie môže ísť do materiálov najbližšieho 
zastupiteľstva 
– spĺňa sa podmienka pol roka 

 
Záver 

 Primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. Podotkol, že toto mestské  
zastupiteľstvo patrí asi k rekordnému, čo sa týka počtu bodov, ale zároveň, že prebiehalo veľmi svižne. 
Vidí prínos hlasovacieho zariadenia, uľahčí to zastupiteľstvo. Skúsi komunikovať ďalej aj s inými 
spoločnosťami, ktoré poskytujú túto službu.  
       
Na záver primátor zhrnul, že sa schválilo 76 uznesení a 14 VZN. 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
          

 
 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Zreľak, Mgr. Jankura   
 
Zapísala: Bc. Monika Jesenská 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
                                                               
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


