
MESTO  KEŽMAROK 
Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 
 

 
V Kežmarku, dňa 18.12.2015 

        Číslo spisu: 92/2015/10 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa  15.12.2015 

 
 
Prítomní:   poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
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 – poverenávedenímRR a CR 
   Mgr. Iveta Kušmireková – odd. školstva 

Ing. Miroslav Karpiš – vedúci ekonomického odd.  
   JUDr. Jana Trautmanová – vedúca odd. sociálnych vecí 
   Ing. MáriaVallušová – vedúca odd. organizačno-správneho 

JUDr. Adela Bednárová – vedúca právneho odd. 
   JUDr. Jozef Marhefka – náčelník MsP 

Ing. Zuzana Šlosárová – komunikačný manažér 
   Ing. Ján Soliar- riaditeľ TS, s.r.o. Kežmarok 
   Ing. Grotkovská Eva, VPS Mesta Kežmarok 

Ing. Marián Bešenej – riaditeľ Spravbytherm, s.r.o.  
Ing. Miroslav Horváth – riaditeľ, Lesy Mesta Kežmarok 
Mgr. Marcela Ištocyová– riaditeľka ZpS a ZoS 
PaedDr. Dušan Tokarčík – riaditeľ ZŠ Nižná brána  

   Jarmila Kopkášová - riaditeľka MŠ Severná 
   Zuzana Mazúchová, riaditeľka MŠ K. Kuzmányho 

Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ Grundschule 
   Bc. Želmíra Hanisková – riaditeľka MŠ Cintorínska 
   Mgr. Elena Malinová – riaditeľka MŠ Možiarska  

PaedDr. Iveta Slovíková – riaditeľka ZŠ Dr. Fischera 
Mgr. Peter Pavličko – riaditeľ ZUŠ Petržalská  

   Ján Levocký – riaditeľ ZUŠ A. Cígera  
PaedDr. Pavol Krajči – riaditeľ ZŠ s MŠ Sv. Kríža  
Mgr. Ingrid Lindemanová – riaditeľka CVČ 
Bc. Monika Jesenská - zapisovateľka 

   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. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016. 
7. Návrh  VZN  č. 29/2015 o financovaní  základných umeleckých škôl, materských 

škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta  Kežmarok. 
8. Návrh  VZN č. 30/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 
9. Návrh  VZN č. 31/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2001  o odpadoch. 
10. Návrh VZN č. 32/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie  volebných plagátov  ma 

verejných priestranstvách počas  volebnej kampane  na  území mesta  Kežmarok. 
11. Návrh VZN  č. /2015 o poskytovaní dotácií  z vlastných príjmov. 
12. Návrh VZN č. 33/2015 o poskytovaní služieb  v ZPS v Kežmarku. 
13. Návrh VZN č. 34/2015 o poskytovaní služieb  v ZOS v Kežmarku. 
14. Návrh na schválenie členstva  mesta Kežmarok  v  ZMOS-e  a RZPTO. 
15. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku  Mestského zastupiteľstva  a Rokovacieho 

poriadku   komisií Mestského zastupiteľstva. 
16. Návrh na  dodatok č.1  k Štatútu  mesta Kežmarok. 
17. Návrh na dodatok č.4  Zásad hospodárenia  s majetkom mesta 
18. Návrh na dodatok  č.1 Zásad odmeňovania poslancov. 
19. Návrh  na   zriadenie,  zmenu  a doplnenie  komisií  Mestského zastupiteľstva  

v Kežmarku. 
20. Návrh na zmenu zapisovateľky komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a 

propagácie mesta. 
21. Kalendárny  plán zasadnutí  Mestského zastupiteľstva na rok 2016 
22. Súhlas  MsZ  k žiadosti o poskytnutie  dotácie  na spracovanie Zmien a doplnkov  č.2 

Územného plánu mesta Kežmarok. 
23. Schválenie hospodárskeho výsledku  organizácie  STZ mesta. 
24. Stanovisko  hlavného kontrolóra   k návrhu  rozpočtu  pre rok  2016 - 2018. 
25. Návrh rozpočtu  mesta Kežmarok  na  roky   2016 – 2018. 
26. Zmena rozpočtu  mesta Kežmarok pre rok 2015 rozpočtovým opatrením č.  9/2015 
27. Návrh podrobnosti členenia  a schvaľovania rozpočtu a zmien  rozpočtu. 
28. Návrh na odkúpenie pozemku KN-E 2341/4 pod miestnou  komunikáciou ul. 

Komenského (Ing. Havran, p. Gašparová) 
29. Návrh na  odpredaj časti pozemku  KN-E 2423/1 v záhradkárskej osade Kamenná 

baňa – Jana Hermanová s manželom. 
30. Návrh na  odpredaj časti pozemkov  KN-E 1090,1091, 1093  Pre Barrio Estate, s.r.o. 
31. Návrh na udelenie  ocenenia  mesta Kežmarok. 
32. Návrh na prenájom nebytových priestorov a  športových zariadení. 
33. Návrh na výpožičku časti pozemkov  pre spoločnosť Rondo, spol. s r.o. 
34. Návrh na opakovaný prenájom  bytu v Dome s opatrovateľskou službou.  
35. Návrh na nájom bytu  č. 14, Košická 2374/1. 
36. Návrh na opakovaný nájom bytov Gen. Štefánika 1049/14 a Košická 2224/12 
37. Návrh na zrušenie uznesenia č. 226/2015 a návrh na odpredaj časti pozemkov KN-C 

2131/1 a KN-C 2142/1 Tomáš Zelina. 



38. Návrh na schválenie Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Kežmarok pre roky 2014-2020 

39. Rôzne 
40. Interpelácie. 

       41. Záver. 
 
 
 
1. Otvorenie 
 
ZasadnutieMestskéhozastupiteľstva v Kežmarku otvoril PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor 
mesta. Na úvod p. primátor informoval o činnosti a aktivitách, ktoré sa uskutočnili od 
posledného riadneho zastupiteľstva.  
 
Zahraničné  
Brusel – Komisia ENVE – 20.11. 
Weilburg – Vianočné trhy – 12. – 13.12. 
 
Rokovania 
Kežmarok - Minister Životného prostredia – stretnutie k príprave protipovodňových opatrení 
– 5.11. 
Bratislava - Summit Slovenskej národnej delegácie VR – 6.11. 
Kežmarok - Akčný plán – 30.11. 
Stretnutie prezident SR  – Poľovnícky zámoček v Tatranskej Javorine – 7.12.  
Levoča - Stretnutie primátorov Spiša– 11.12. 
 
Podujatia, prijatia 
Ekotopfilm – 18.11. 
MsKS – Benefičný koncert – 25.11. 
 
Konferencie 
Spišská Nová Ves - Hospodárske fórum EUROREGIÓN TATRY –  4.11 
Ministerstvo zahraničných vecí – Plenárne zasadnutie národného konventu o EÚ – 19.11. 
Kežmarok -Kongres UNESCO – 30.11.  
 
Investičné akcie 
- okolo Hradnej školy prebieha sanácia 
- všetky organizácie by mali byť od januára 2016 napojené na optiku, digitalizované mesto  
- prebiehajú Vianočné trhy 
- ľadová plocha bude pre deti k dispozícii od nasledujúceho týždňa  
- do konca roka sa idú vymeniť ešte 350 LED svietidiel , získavame zdroje z Ministerstva 
hospodárstva 
- prebiehajú rokovania s Nemocnicou MUDr. Alexandra n.o., je to momentálne v rovine 
rokovaní  
- prebehla kontrola riadiaceho orgánu na Knižnici, čaká sa na úhrady platieb  
- v areáli Dr. Fischera sa postavilo multifunkčné ihrisko 
 
P. primátor predstavil novú vedúcu odd. sociálnych vecí - p. Trautmanovú.  
 
 



2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 
p. Matia 
- navrhujem stiahnuť z rokovania a presunúť body do nasledujúce riadneho MsZ - body č. 7, 
11, 12, 13, 14, 16, 31 
 
Hlasovanie za návrh p. Matiu 
za:6, proti: 0, zdržali sa: 9 
za: Matia, Müncnerová, Zreľak, Škára , Havírová, Jankura  
zdržal sa: Perignáth, Holova, Jendrejčák, Sabolová, Levická, Wagner, Hencel, Polák, 
Majorová Garstková 
 
Návrh neprešiel 

p. viceprimátor  
- navrhujem stiahnutie bodu č. 31 

p. Hencel 
- navrhujem stiahnuť bod č. 11 

p. Majorová Garstková 
- navrhujem stiahnuť body č.14 a č.16 

p. Wagner 
- ak by sa stiahli VZN, nastal by provizórny rozpočet?  
- čo sa musí schváliť?  

p. primátor  
- má to úzky súvis  
- vy počas zasadnutia nemusíte schváliť polovicu programu 
 
Hlasovanie za návrh p. viceprimátora  
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Hlasovanie za návrh p. Hencela 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Hlasovanie za návrh p. Majorovej Garstkovej – bod č. 14 
za: 4, proti: 5, zdržali sa: 6 
za: Matia, Müncnerová, Jankura , Majorová Garstková 
proti: Sabolová, Holova, Wagner, Havírová, Škára  
zdržal sa: Hencel, Jendrejčák, Levická, Perignáth, Zreľak, Polák 
Návrh neprešiel  
 
 
 
 



Hlasovanie za návrh p. Majorovej Garstkovej - bod č. 16 
za:4, proti: 5, zdržali sa: 6 
za: Matia, Müncnerová, Jankura, Majorová Garstková 
proti: Sabolová, Holova, Wagner, Havírová, Škára 
zdržal sa: Hencel, Jendrejčák, Levická, Perignáth, Zreľak, Polák 
Návrh neprešiel  
 
Schválenie programu vrátane schválených pozmeňujúcich návrhov  
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
 
Upravený program: 
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. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016. 
7. Návrh  VZN  č. 29/2015 o financovaní  základných umeleckých škôl, materských 

škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta  Kežmarok. 
8. Návrh  VZN č. 30/2015  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 
9. Návrh  VZN č. 31/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2001  o odpadoch. 
10. Návrh VZN č. 32/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie  volebných plagátov  ma 

verejných priestranstvách počas  volebnej kampane  na  území mesta  Kežmarok. 
11. Návrh VZN č. 33/2015  o poskytovaní služieb  v ZPS v Kežmarku. 
12. Návrh VZN č. 34/2015  o poskytovaní služieb  v ZOS v Kežmarku. 
13. Návrh na schválenie členstva  mesta Kežmarok  v  ZMOS-e  a RZPTO. 
14. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku  Mestského zastupiteľstva  a Rokovacieho 

poriadku   komisií Mestského zastupiteľstva. 
15. Návrh na  dodatok č.1  k Štatútu  mesta Kežmarok. 
16. Návrh na dodatok č.4  Zásad hospodárenia  s majetkom mesta 
17. Návrh na dodatok  č.1 Zásad odmeňovania poslancov. 
18. Návrh  na   zriadenie,  zmenu  a doplnenie  komisií  Mestského zastupiteľstva  

v Kežmarku. 
19. Návrh na zmenu zapisovateľky komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a 

propagácie mesta. 
20. Kalendárny  plán zasadnutí  Mestského zastupiteľstva na rok 2016 
21. Súhlas  MsZ  k žiadosti o poskytnutie  dotácie  na spracovanie Zmien a doplnkov  č.2 

Územného plánu mesta Kežmarok. 
22. Schválenie hospodárskeho výsledku  organizácie  STZ mesta. 
23. Stanovisko  hlavného kontrolóra   k návrhu  rozpočtu  pre rok  2016 - 2018. 
24. Návrh rozpočtu  mesta Kežmarok  na  roky   2016 – 2018. 
25. Zmena rozpočtu  mesta Kežmarok pre rok 2015 rozpočtovým opatrením č.  9/2015 
26. Návrh podrobnosti členenia  a schvaľovania rozpočtu a zmien  rozpočtu. 



27. Návrh na odkúpenie pozemku KN-E 2341/4 pod miestnou  komunikáciou ul. 
Komenského (Ing. Havran, p. Gašparová) 

28. Návrh na  odpredaj časti pozemku  KN-E 2423/1 v záhradkárskej osade Kamenná 
baňa – Jana Hermanová s manželom. 

29. Návrh na  odpredaj časti pozemkov  KN-E 1090,1091, 1093  Pre Barrio Estate, s.r.o. 
30. Návrh na prenájom nebytových priestorov a  športových zariadení. 
31. Návrh na výpožičku časti pozemkov  pre spoločnosť Rondo, spol. s r.o. 
32. Návrh na opakovaný prenájom  bytu v Dome s opatrovateľskou službou.  
33. Návrh na nájom bytu  č. 14, Košická 2374/1. 
34. Návrh na opakovaný nájom bytov Gen. Štefánika 1049/14 a Košická 2224/12 
35. Návrh na zrušenie uznesenia č. 226/2015 a návrh na odpredaj časti pozemkov KN-C 

2131/1 a KN-C 2142/1 Tomáš Zelina. 
36. Návrh na schválenie Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Kežmarok pre roky 2014-2020 
37. Interpelácie 
38. Záver 

 
 
 
 
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
- do návrhovejkomisiebolizvolení:p. Sabolová, p. Havírová  
 
za:13, proti: 0, zdržali sa: 2 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Škára, Holova 
zdržali sa: Sabolová, Havírová  
 
- zaoverovateľov zápisnice boli určení: p. Jankura, p. Zreľak 
 
- zapisovateľka: p. Jesenská 
 
4.Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 
k 30.11.2015, za kontrolované obdobia roka 2015 a predchádzajúce obdobia 2009 – 2014 
 
p. Patakyová 
- informovala o predloženom návrhu  

p. Hencel 
- je v poriadku text uznesenia? 

p. Patakyová 
- text len zrušuje uznesenia  
 
1.Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu plnenia uznesení 
prijatých Mestským zastupiteľstvom k 30.11.2015, za kontrolované obdobie roka 2015 
a predchádzajúce obdobia rokov 2009 – 2014 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 



za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
Uznesenie dostalo č. 316/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č. 57/2013 Tomáš Žemba Horská 35 – 
výpožička.  
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
Uznesenie dostalo č. 317/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č. 151/2013 Slavomír Surák, Kežmarok 
– výpožička. 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
Uznesenie dostalo č. 318/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č. 242/2013 Výpožička  cyklochodník. 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
Uznesenie dostalo č. 319/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č. 289/2013 Odpredaj pozemku 
Rimskokatolíckej cirkvi. 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
Uznesenie dostalo č. 320/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie 290/2013 Odkúpenie pozemku 
Rimskokatolíckej cirkvi. 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
Uznesenie dostalo č. 321/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č. 17/2015 Prenájom parkovacích miest 
pre TS – Kežmarok. 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 



za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
Uznesenie dostalo č. 322/2015 
5. Správa o vykonaných kontrolách 
 
p. Patakyová  
- informovala o predloženom návrhu  

p. Matia 
- kontrola č. 1 je ukončená? 

p. Patakyová 
- už je ukončená 

p. Zreľak 
- tretia kontrola ešte nie je ukončená? 

p. Patakyová 
- ešte stále sa pripomienkuje, je ukončená, ale nie je vyhotovená zápisnica 

p. primátor 
- namietal postup z právneho pohľadu 
- dostali sme na mesto správu o výsledku kontroly , potom sme dostali o dva dni nato 
doplnenú správu 
- upovedomil o správnosti postupu k finančnej kontrole  
- kontrola nebola ešte zákonne ukončená  
- predtým, ako ide niečo vonku by mali byť preverené opodstatnené námietky a zohľadnené 
opodstatnené námietky 
- namietal voči postupu, neboli dodržané jednotlivé kroky vymedzené v zákone 
- ešte sme sa k tomu nevyjadrili a už to máte v správe  
 
p. Zreľak 
- práve preto som sa k tomu nechcel ďalej vyjadriť, keď to ešte nie je ukončená kontrola  
 
p. Patakyová 
- správa je len informatívna  
 
p. Polák 
- zákon mám pre sebou, ku ktorým konkrétnym porušeniam došlo v jednotlivých 
paragrafoch?  
 
p. Patakyová 
- je to v správe  
 
p. primátor 
- z pohľadu mesta namietam postup, treba dodržiavať právny postup  
- nemali sme sa možnosť ani vyjadriť  
- postup by mal byť podľa zákona  iný 
 
 
p. Patakyová 



- pripomienky som dostala dnes, nestihla som sa im venovať, ešte to nie je ukončené  
 
 
p. Wagner 
- dávam procedurálny návrh na ukončenie rozpravy 
- navrhujem, aby sa dávali správy až po ukončení kontrol  
 
Hlasovanie za ukončenie rozpravy  
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
 
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2016 
 
p. Patakyová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
p. Levická 
- finančná kontrola na mieste - B, bod č. 2 – navrhujem, aby kontrola nebola zrealizovaná, 
zdôvodnila  
- ostatná vykonávaná činnosť – D, bod č. 2 
 
Hlasovanie za vypustenie bodu č. 2, B 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Hlasovanie za vypustenie bodu č. 2, D 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
p. Havírová 
- p. poslankyňa ma predbehla - finančná kontrola na mieste, tiež by som to zrušila 
- ostatná vykonávaná činnosť, dávam návrh – kontrola úplnosti, správnosti, zákonnosti, 
vedenia mzdovej agendy MŠ Severná za obdobie 2013-2015.  
 
Hlasovanie za návrh p. Havírovej – komplexná kontrola subjetku MŠ Severná  
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
p. Majorová Garstková 
- poslala som návrh na doplnenie kontrolnej činnosti v dostatočnom časovom predstihu pred 
zastupiteľstvom 
- kontrola správnosti a preukázateľnosti kapitálových výdavkov Mestského úradu Kežmarok 
za rok 2015 



- Kontrola preukázateľnosti nákladov na používanie sl. motorového vozidla za rok 2015 
- kontrola oprávnenosti nákladov (výdavkov) na repre za rok 2015 
 
Hlasovanie za návrh p. Majorovej Garstkovej - kapitálové výdavky  
za: 6, proti: 5, zdržali sa: 4 
za:MajorováGarstková, Matia, Müncnerová,Zreľak, Polák, Jankura 
proti: Holova, Levická, Havírová, Wagner, Sabolová 
zdržal sa: Hencel, Škára, Perignáth, Jendrejčák  
Návrh neprešiel  
 
p. Wagner 
- nie je dôvod kontrolovať veci, ktoré kontrolovala NKÚ 
 
Hlasovanie za návrh p. Majorovej Garstkovej - služobné cesty 
za: 5, proti: 5 zdržal sa: 5 
za: Jankura, Zreľak, Polák, Majorová Garstková, Matia  
proti: Holova, Sabolová, Havírová, Wagner, Levická  
zdržal sa: Perignáth, Škára, Müncnerová, Jendrejčák, Hencel 
Návrh neprešiel  
 
Hlasovanie za návrh p. Majorovej Garstkovej – kontrola repre 
za: 5, proti: 5 zdržal sa: 5 
za: Jankura, Zreľak, Polák, Majorová Garstková, Matia  
proti: Holova, Sabolová, Havírová, Wagner, Levická  
zdržal sa: Perignáth, Škára, Müncnerová, Jendrejčák, Hencel 
Návrh neprešiel  
 
p. Perignáth 
- vyjadrím sa k návrhu p. Majorovej Garstkovej 
- myslím si, že tie veci sa dajú skontrolovať, ešte však nie je ukončená kontrola NKÚ, je 
koniec roka, budú sa pripravovať podklady na audit, na daňový úrad, nezdá sa mi to veľmi 
vhodné  
- nemôže ísť návrh do ďalšieho polroka?  
- dávam to len na také zváženie  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta pre obdobie I. polroka 2016 v zmysle prijatých pozmeňujúcich 
návrhov.  
 
za: 12, proti: 3, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, Wagner, Sabolová, 
Škára, Holova, Havírová  
proti: Jankura, Polák, Majorová Garstková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 323/2015 

 
 



 
7. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok  č. 29/2015 o financovaní 
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené 
na území mesta Kežmarok   
 
p. prednosta  
- informoval o pripomienke k návrhu VZN 
- upovedomil o technických veciach v súvislosti so zaokrúhlením  
 
p. Levická  
- vzhľadom na komunikáciu Mestského úradu a školy a list, ktorý sme obdržali, žiadosť 
o zrovnoprávnenie financovania, je tu dosť veľká sila 
- dávam návrh, aby školy, ktoré sú zriadené na území mesta boli financované na jednotnej 
úrovni 
 
p. Polák 
- mne tu chýba jedna vec, určenie percent, aby mohlo byť VZN platné aj po iné roky 
- musia byť sumy uvedené?  
 
p. primátor 
- sumy by mali byť uvedené, nápočty z Ministerstva financií sa každý rok menia  
 
p. Matia 
- dávam procedurálny návrh: stiahnuť bod programu a zaradiť ho do ďalšieho MsZ 
- dnes nám prišla žiadosť, až teraz som si ju prečítal  
- nedá sa to naštudovať v rámci 15 minút 
 
Hlasovanie za návrh p. Matiu  
za:5, proti: 4, zdržali sa: 6 
za: Matia, Müncnerová, Jankura, Sabolová, Havírová  
proti: Zreľak, Polák, Levická, Holova 
zdržal sa: Perignáth, Škára, Jendrejčák, Wagner, Hencel, Majorová Garstková  
Návrh neprešiel  
 
p. Zreľak 
- pre mňa je najdôležitejšia vec, investovať do vzdelania  
- samotný zákon dáva možnosť samospráve rozhodovať o finančných prostriedkoch 
- necítime sa veľmi dobre v tejto pozícii  
- nehádže to dobré svetlo ani na poslancov  
- navrhoval som, aby sa uskutočnilo spoločné stretnutie, dotýka sa to spoločnej budúcnosti  
- nie je to zanedbateľné množstvo podpisov  
- ďakujem tým, ktorým to nie je ľahostajné  
 
p. primátor 
- nedostávajú 100 % len naše školy, stal sa precedens, keď dostala cirkevná škola 100 % 
- to, že boli finančné prostriedky rozdelené na bežné a kapitálové výdavky, je iná vec  
- tu vystáva len otázka, či dať peniaze do bežných výdavkov 
- nehovoríme len o cirkevnej škole, ale aj súkromných školách, sanatóriu 
- musím sa ale zastať našich škôl, lebo na budúci rok bude pokles finančných zdrojov   
- tento problém je podstatne väčší, nie je to jednoduché 



 
p. Hencel 
- je vhodné a som za, uskutočniť diskusiu pred MsZ, veľa vecí si vypočujeme aj mimo 
zasadnutia  
- pomôže nám to v rozhodovaní 
 
p. Polák 
- ako člen rady školy poznám situáciu, navštívil som aj stacionár, uvítam iniciatívu, aby boli 
financované na 100 %, bežné výdavky 
- p. riaditeľ sa vyjadril, že všetky aktivity uskutoční  
 
p. primátor 
- vy to vzťahujete na všetky školy, vnímate to?  
 
p. Matia 
- kto bude zachraňovať naše školy?  
- naše školy nemajú iného zriaďovateľa 
- zdvihol som ruku za 91 %, veril som, že Cirkevná škola sv. Kríža sa zachová inak 
- bojím sa toho, že keď dáme 100 %, prídu samé požiadavky, presvedčila ma táto škola, že sa 
to stať môže  
- a keď klesnú v našich školách deti, o tieto školy by sme mali v prvom rade obhajovať  
- neviem, čo je predmetom žiadosti, ktorá nám bola predostretá  
- pod pojmom zriaďovateľ je aj starať sa 
- išiel list aj pre zriaďovateľa?  
- iným školám, škôlkam stačí 88 % 
- dokázali ste mi p. riaditeľ, že ste schopný všetkého  
- keby ste minulého roku neurobili to, čo ste urobili, dnes by som dvihol za 100 % 
- toho roku nevidím dôvod, aby sme naším školám odoberali žiakov, ktorými naplníme Vašou 
školou  
 
p. primátor 
- u mňa je skôr problém, že otvoríme priestor iným súkromným zriaďovateľom 
- všetky škôlky sú nastavené na nulu, keď tam klesne počet detí, sme v mínuse  
- cirkevná škola mala 100% , aj bude mať 100 %, aj DDS 
 
p. Jankura 
- Cirkevná škola a iné školy boli financované 88 %, došlo k inému spôsobu čerpania, ani nás 
na to riaditeľ neupozornil 
- ani dnes by nebol problém, nechali by sme 91% 
- neporušovali sme zákon 
 
p. Levická 
- o priestor sa cirkev stará 
- citovala školský zákon 
- vždy keď mala škola havarijnú situáciu, išli finančné prostriedky z ministerstva 
- keby mala túto školu Petržalka, nemali by také problémy 
- riaditelia vedia, čo potrebujú, je to aj o dôvere 
- my sami sme minulý rok nevedeli, čo sú kapitály 
 
p. primátor 



- nedošlo k porušeniu zákona, máme to potvrdené  
p. Havírová 
- stotožňujem sa s názorom p. Matiu a p. Jankuru 
- ozrejmila stav ostatných škôl 
- opakujem sa, že DDS je v katastrofálnom stave 
- p. riaditeľ neprežije, ak bude brať deti do MŠ 
- Biskupský úrad je zriaďovateľ, môžu mať finančné príspevky aj z iných zdrojov  
- ostatné súkromné škôlky boli ukrátené 
 
p. Polák 
- bavíme sa o percentách, o koľko peňazí ideme ukrátiť zariadeniu? Aby sme si to vedeli dať 
do pomeru  
 
p. Karpiš 
- nemám to zrátané , ale kolegyňa to má vypočítané pre cirkevnú školu, rozdiel je 40 000 € 
- peniaze v škole nechávame, idú na rozvoj  
- objasnil problematiku 12 % 
- z ministerstva prišiel návrh, , zaťažiť mestá a obce, keďže štátny rozpočet sa trápil  
 
p. primátor  
- pred rokom bola na túto tému trojhodinová rozprava  
- zamyslite sa nad dôsledkami 
- cirkevná škola dostala 100 %, a aj dostane len v iných výdavkoch  
- keď upravujeme  bežnévýdavky cirkevnej škole, tak upravujme všetkým zariadeniam 
- treba k tomu pristupovať veľmi citlivo 
 
p. Hencel 
-dávam procedurálny návrh na ukončenie diskusie 
 
za:11, proti: 2, zdržali sa: 2 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, 
Wagner, Sabolová,  Holova, Havírová  
proti: Zreľak ,Polák 
zdržal sa: Jankura, Škára 
 
Prítomní občania mali záujem o slovo 
 
p. Majorová Garstková  
- dávam návrh na otvorenie diskusie  
 
za:10, proti: 0, zdržali sa: 5 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Zreľak, Polák, 
Jankura, Škára 
zdržal sa: Perignáth, Holova, Sabolová, Havírová, Wagner 
 
p. Matia 
- vzhľadom na to, že som si nevšimol, že sa hlásite sa chcem ospravedlniť  
 
 
 



 
Hlasovanie za slovo občanov   
za:14, proti: 0, zdržali sa: 1 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova  
zdržala sa: Havírová 
 
p. Krajči 
- je mi ľúto, že v takejto demokratickej spoločnosti si musíme obhajovať výdavky  
- vysvetlil financovanie škôl 
- predostrel konkrétne čísla  
- financie sú na vzdelávanie, mzdy a prevádzku  
- pozrite sa, ako sa stará zriaďovateľ o budovu 
- ako sa mesto pričinilo o to, že budova bola zhodnotená o 800 000 € naviac 
- roky bola budova predmetom súdneho sporu 
- ja som sa o to pričinil, že sa veci pohli  
- peniaze nie sú na úkor iných škôl  
- odcitoval žiadosť, ktorú doručili 
 
p. primátor 
- tým, že máte nájom 1€, môj predchodca to bral asi ako investíciu  
- kde ste boli pred 2 rokmi, keď ste mali 88 %  
- hájim Mesto 
- keď dofinancujeme, bavme sa aj o nájme 
- tú istú diskusiu sme mali pred rokom  
- minulý rok Vám povedal ekonóm, ako dostávame prostriedky na žiaka 
- nemôžete sa sťažovať na nás  
 
Vystúpenie p. zástupkyne a člena rady školy 
za:14, proti: 0, zdržali sa: 1 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Škára, Holova, Havírová  
zdržala sa: Sabolová  
 
p. zástupkyňa 
- vyjadrím ľútosť, dostali ste pozvanie na stretnutie  
- nerozumeli sme sa financovaniu, mysleli sme si, že nemáme na to nárok 
- naučil sa  p. riaditeľ prepočítavaniu financovania  
- vieme úplne presne, že mestské školy dostávajú ešte 1,5 % na opravy  
- spravodlivosť financovania Cirkevných škôl je demagógia  
- reagovala na výčitku p. Havírovej a na podnet p. Matiu  
- je scestná filozofia hovoriť o tom, že my berieme deti iným školám , nemá opodstatnenie 
- za 20 rokov dalo mesto minimum a hradili sme si všetko  
- rodičia chcú katolícku výchovu  
- cirkev by nešla do zriaďovania škôl, keby ju nemohla financovať 
- cirkevné školy nemajú na financovanie v plnej miere  
- vysvetlila filozofiu školy  
 
p. primátor 
- tiež by som bol nerád, keby sa niečo vyčítalo  



- keby som dal slovo iným riaditeľom, boli by rozdielne názory 
- nechcem vyzdvihovať jednu školu nad druhou, vás beriem ako rovnocennú školu 
 
p. Michal Marek 
- som členom rady školy 
- vyjadril sa k financovaniu školy 
- sme pobúrení VZN 
- beriem prácu poslancov ako prestíž  
- žiadame Vás, aby ste pridelili financie rovnakým dielom aj našim deťom  
- nežiadame nič naviac, chceme len peniaze, ktoré poslal štát našim deťom 
- je zarážajúce, že deťom sa peniaze uberú a na odmenách poslancov sa prilepší  
- apelujem na Vaše morálne zásady  
 
Hlasovanie za slovo p. Beňka 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
p. Beňko 
- som prekvapený, že toľko ľudí sa postavilo k takej veci 
- neviem, aké sú tam náklady na prevádzku 
- aj my v škole využijeme fin. prostriedky z prenesenej kompetencie a budú soc. zariadenia 
využívať deti zo školského klubu  
- vážim si prácu cirkevnej školy, nechcem im do toho vstupovať, my však máme rozpočet 
36 000 € na celý rok, podporujem názor p. Havírovej  
 
p. Karpiš 
- vysvetlil kapitálové verzus bežné výdavky, zásadné rozdiely normatívneho financovania  
 
p. Zreľak 
- to je to, čo som povedal, urobme verejnú diskusiu 
- máme aj dokumenty, ktoré sú svojim spôsobom strategické 
- nájdime si k sebe cestu, bol by som nerád, kedy by sa rozdelilo mesto  
- pre mňa je to veľmi ťažké rozhodnutie  
- treba myslieť komplexne a dopredu  
 
p. Havírová 
- opýtam sa, koľko platí nájom cirkevná škola? Detské sanatórium platí 7000€ ročne 
- prečo neplatí viac?  
 
p. Karpiš 
- nájom bolo jedno euro ročne , bolo to ako ústretové riešenie zo strany mesta  
 
p. Havírová 
- my naozaj nič neporušujeme  
- toto sa robilo ešte za Dzurindovej vlády 
 
p. Matia 
- je pre mňa zarážajúce, že až po 18 rokoch ste zistili, ako sa financujú školy 
- prišli za mnou dve deti s papierom v ruke a bolo spomenuté slovo „zrušenie“  



- doteraz viem, že to bola žiadosť a nie petícia 
- nedali tie deti transparentné informácie  
- riaditeľka z DDS nikdy nebombardovala MsZ 
- beriem to ako nátlak z Vašej strany  
- ohodnotiť prácu poslancov, len ako prestíž, je trocha smutná vec  
 
p. Majorová Garstková 
- chcem sa opýtať na dôvod, prečo je návrh takto pripravený 
- pýtam sa na 88 %, prečo je to takto pripravené  
 
p. primátor 
- je to to isté ako minule 
 
p. Müncnerová 
- dávam procedurálny návrh na ukončenie tejto diskusie  
 
za: 11, proti: 3, zdržali sa: 1 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, 
Wagner, Sabolová, Holova, Havírová  
proti: Jankura, Zreľak, Polák 
zdržal sa: Škára  
 
Hlasovanie za návrh p. Levickej –zrušenie bodu 2, 3 článku 4 
za:7, proti: 4, zdržali sa: 4 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, Perignáth, Zreľak, Polák, Holova 
proti: Sabolová, Havírová, Wagner, Matia  
zdržal sa: Jankura, Škára, Müncnerová, Majorová Garstková  
 
Návrh neprešiel  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení 
mesta Kežmarok č. 29/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl 
a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.   
 
za: 4, proti: 3, zdržali sa: 8 
za: Matia, Wagner, Sabolová, Havírová  
proti: Zreľak, Levická, Polák 
zdržal sa: Perignáth, Jankura, Škára, Jendrejčák, Hencel, Majorová Garstková, Holova, 
Müncnerová 
 
Návrh neprešiel.  

Vyhlásená 15 minútová prestávka.  

p. Hencel 

- nemal som informáciu, žeby neprijatím VZN došlo k tomu, že nebude platné to z minulého 
roku, bol pri problém pri zabezpečení výplat  
 
p. primátor 
- boli ste uvedení do omylu?  
 



 
p. Levická 
- áno bola to dezinformácia, bolo to zmätočné hlasovanie  
 
Všeobecný súhlas za vrátenie sa k bodu č. 7, z dôvodu zmätočného hlasovania,  zdržiava sa 
hlasovania p. Matia.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení 
mesta Kežmarok č. 29 /2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských 
škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.   
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 324/2015 

 
8. Návrh VZN č. 30/2015 o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
 
p. Polák 
- preberali sme bod na komisii, nevidím v materiáloch možnosť zaplatenia poplatku na mieste  
 
p. Karpiš 
- informoval o predloženom návrhu 
 
p.Matia 
- nemôže byť do materiálov zapracované automatickézníženie poplatku po dosiahnutí 62. 
roku života?  
 
p. Karpiš 
- je na to automatický nárok  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 30/2015 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa 
predloženého návrhu. 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 325/2015 

 
9. Návrh  VZN č.31/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 3/2001 o odpadoch v znení 
Dodatku č. 1 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 31/2015 mesta Kežmarok, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2001 mesta Kežmarok o odpadoch.  
 



 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 326/2015 

 
10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 32/2015 o vyhradení 
miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 
volebnej kampane na území mesta Kežmarok 
 
p. Polák 
- aká je sankcia za porušenie vylepovania?  
 
p. Bednárová 
- sankcie vyplývajú z platných právnych predpisov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo naVšeobecne záväznom nariadení mesta 
Kežmarok č. 32/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na 
verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok. 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 327/2015 

 

Stiahnutý bod z rokovania.  

Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok  č. 33/2015 o poskytovaní 
dotácií z vlastných príjmov 
 
11. Návrh VZN  č. 33/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o poskytovaní 
sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Kežmarku  
 
p. Levická 
- VZN sme sa venovali na Komisii sociálnej, nemáme  voči nemu námietky  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  sa   u z n i e s l o  na VZN č. 33/2015, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o poskytovaní sociálnej službya výške úhrady za sociálnu 
službu v Zariadení pre seniorov v Kežmarku. 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 328/2015 

 



12. Návrh VZN  č. 34/2015, o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 
sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby  Kežmarku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  sa   u z n i e s l o  na VZN č.   34/2015, 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Zariadení 
opatrovateľskej služby. 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č.329/2015 

 
13. Návrh na schválenie členstva  mesta Kežmarok  v organizácii ZMOS  a  RZPTO 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu  
 
p. Majorová Garstková  
- aký je rozdiel medzi ÚMS a ZMOS 
- koľko majú členov tieto združenia?  
 
p. primátor 
- ZMOS je podstatne väčšou organizáciou, má okolo 5000 členov 
- ÚMS zahŕňa len mestá, ktorá má 50 -60členov 
- menšie obce nemôžu byť v ÚMS 
- v ZMOS-e sú aj menší  
 
p. Majorová Garstková  
- obec figuruje v obidvoch názvoch  
 
p. prednosta 
- donedávna bola ÚMS, teraz sa premenovali na UMOS 
- dnes je aktuálny názov Únia miest a obcí  
 
p. primátor 
- ÚMS a ZMOS sú lobistické organizácie, majú väčší vplyv vyjednať požiadavky  
- ZMOS je celoslovenský 
- vysvetlil rozdiel medzi organizáciami 
 
p. Majorová Garstková 
- poznám tieto združenia, chcela som len na vysvetlenie pre ostatných  
 
p. Perignáth 
- ÚMS je veľmi aktívna v legislatívnych procesoch 
- ZMOS podobne pristupuje k legislatíve, má navyše výhodu, musí dať stanovisko samospráv  
 
p. primátor 
- je to väčší nápor na môj čas, mesto Kežmarok je okresné mesto, musí byť v tých 
organizáciách  



- nám to ako okresnému mestu patrí  
 
p. Škára 
- vieme aký je ročný príspevok do ÚMS?  
 
p. Matia 
- chcel som sa opýtať presne na to isté  
- je potrebné, aby sme boli v oboch organizáciách?  
- keď tak navrhujem, aby sme z ÚMS vystúpili  
 
p. primátor 
- nebolo by vhodné, keby sme vystúpili z ÚMS 
- sme nikde na špičke, v ZMOS-e sme na začiatku  
- postavenie máme veľmi dobré 
- keby to bolo opačne, nemalo by zmysel ísť do ÚMS 
 
p. Karpiš 
- je to porovnateľné so ZMOS-om 
- ÚMS sme na špičke, ako spomínal p. primátor 
- obidve organizácie majú pre mesto výhody aj nevýhody  
 
p. Zreľak 
- prečo sme vystúpili zo ZMOS-u?  
 
p. primátor 
- neviem Vám na to odpovedať, prečo bývalé vedenie vystúpilo zo združenia  
 
p. Levická 
- zo ZMOS sa odchádzalo za bývalej éry, bolo to z dôvodu finančných prostriedkov a nič 
z toho nemal 
- za p. Groholu bolo Mesto Kežmarok na čele  
- dobré vzťahy sú na dobrú vec  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 
- s c h v a ľ u j e   členstvo   Mesta Kežmarok  v Združení miest a obcí  Slovenska 

s účinnosťou od  01.01.2016. 
- s c h v a ľ u j e   členský  príspevok   v Združení miest a obcí  Slovenska pre rok  

2016  vo výške  2744,94 EUR  a členský príspevok na ďalšie roky podľa  
metodiky   Združenia miest a obcí  Slovenska. 

 
 
 
 
za:14, proti: 1, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, Polák, 
Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
proti: Matia  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 330/2015 



 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 
- s c h v a ľ u j e   členstvo   Mesta Kežmarok  v Regionálnom združení 

podtatranských a tatranských obcí  s účinnosťou od  01.01.2016. 
- s c h v a ľ u j e   členský  príspevok   v Regionálnom združení podtatranských 

a tatranských obcí  pre rok  2016  vo výške  600,00 EUR  a členský príspevok na 
ďalšie roky podľa  metodiky  výpočtu  Regionálneho združenia podtatranských 
a tatranských obcí. 

 
za:14, proti: 1, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, Polák, 
Wagner, Jankura Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
proti: Matia  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 331/2015 
 
14. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta 
Kežmarok a Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok  
 
p. Matia 
-dávam pozmeňujúci návrh:článok 5, bod 7 – vypustiť text za čiarkou 
 
p. Majorová Garstková 
- napr.v § 5 ods. 4 – ide o pracovné, alebo kalendárne dni?  
 
p. Perignáth 
- ak nie sú špecifikované, tak sú to kalendárne dni  
 
Hlasovanie za návrh p. Matiu  
za:5, proti: 8, zdržali sa: 2 
za: Matia, Müncnerová, Zreľak, Jankura, Havírová  
proti: Holova, Perignáth, Škára, Sabolová, Levická, Polák, Wagner, Majorová Garstková  
zdržal sa:  Hencel, Jendrejčák  
 
Návrh neprešiel  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Rokovací poriadok Mestského 
zastupiteľstva mesta Kežmarok  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Rokovací poriadok komisií Mestského 
zastupiteľstva mesta Kežmarok  
 
za:13, proti: 1, zdržali sa: 1 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, Polák, 
Wagner, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
proti: Matia 
zdržal sa: Jankura  
 
Prijaté uznesenia dostali č. 332/2015, 333/2015 



 
 
15. Návrh na zmenu Štatútu  Mesta  Kežmarok Dodatkom č.1 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
s c h v a ľ u j e    Dodatok č. 1  Štatútu  Mesta Kežmarok s účinnosťou  od 01.01.2016 
podľa predloženého návrhu. 
 
za:14, proti: 1, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, Polák, 
Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
proti: Matia  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 334/2015 
 
 
16. Návrh na Dodatok č.4 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
s ch v a ľ u j e Dodatok č.4  k  Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok 
podľa predloženého návrhu. 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č.335/2015 
 
17. Dodatok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta 
Kežmarok 
 
p. Matia 
- ideme zrušiť článok, kde budú zrušené odmeny pre zapisovateľov, budú ohodnotení iným 
spôsobom?  
 
p. prednosta 
- zapisovateľky idú podľa iného platového systému, budeme rešpektovať vôľu poslancov, ale 
nebude to v zakomponované v zásadách  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Dodatok č. 1 Zásad odmeňovania 
poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Kežmarok.  
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Hencel, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 336/2015 
 
 



18. Návrh na zriadenie, zmenu a doplnenie komisií Mestského zastupiteľstva  
v Kežmarku 
 
Upovedomilo sa, že predkladateľom nie je len p. Sabolová, ale aj p. Majorová Garstková a p. 
Wagner. Materiál je rozdelený na časť A a časť B 
 
p. Polák 
- chcem, aby sme do zmenenej komisie volili sl. Júlia Knižkovú  
 
p. primátor 
- keď jedného nominujete, jedného musíte dať von, počet musí byť zachovaný  
 
p. Majorová Garstková  
- navrhujem doplniť p. Petru Penkert  
 
p. Müncnerová 
- títo členovia boli prediskutované na komisii, v krátkosti zdôvodnila mená a dôvod ich 
nominovania  
 
p. Sabolová 
- na komisii školstva zvážili, navrhli a hlasovali za p. Zreľaka a p. Vaverčáka  
 
p. Zreľak 
- toto sa už dlho tiahne, malo by to zaujímať všetkých poslancov  
- výkon uznesenia bol pozastavený p. primátorom 
- na základe ktorého z uvedených dôvodov bol výkon pozastavený?  
- chcem sa poďakovať poslancov, ktorý mi prejavili dôveru 
- aj to stále platí, chcem aj naďalej robiť pre mládež  
 
p. primátor  
- už niekoľko krát to bolo minimálne 10 krát vysvetlené, prečo som uplatnil svoje právo  
- mali by tam byť ľudia, ktorí sa venujú športu a rozumejú sa do toho  
- ide o to, či sú ľudia v komisiách, ktorým dôverujete  
- mal som požiadavku, akceptovať nomináciu MŠK  
- niektoré mená ani nepoznám 
- pristúpte k tomu zodpovedne a s dôverou  
 
p. Zreľak 
- zostal tam základný koncept členov, je to na každom jednom z Vás  
 
p. Sabolová 
- myslím si, že sústavne je spochybňovaná moja pozícia predsedníčky v Komisii školstva  
- keď sme si ich odsúhlasili, akceptujte naše názory  
 
p. Majorová Garstková 
- nikto nespochybňuje kompetencie p. poslankyne, osobne si myslím, že MsZ je dostatočne 
kompetentné na to, aby rozhodlo, ktorí ľudia majú byť členmi jednotlivých komisií, ak 
prebehne hlasovanie na hlasovacie lístky, bude to v poriadku  
 
 



p. Matia 
- návrh poslancov je, či by sme nemohli schváliť, aby mohli odísť riaditelia mestských 
podnikov a škôl  
 
p. primátor 
- nie je to návrh k téme 
 
p. Havírová 
- prikláňam sa k názoru p. Sabolovej, keď to bolo odsúhlasené, dobre, že sú tam, vážme si 
ľudí 
- zodpovedne k tomu pristupujú, nespochybňujme ľudí, ktorí robia pre mesto  
- robia zadarmo a žijú s tým  
 
p. primátor 
- malo by sa hlasovať za návrhy, ktoré boli dané 
 
Hlasovanie za procedurálny návrh p. Havírovej o ukončení diskusie  
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Hencel, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Vyhlásená krátka prestávka.  
 
p.Polák 
- vzhľadom k skutočnostiam, sťahujem návrh zaradiť p. Knižkovú do volebného lístku  
 
Všeobecný súhlas za vystúpenie p. Lindemanovej  
 
p. Lindemanová 
- potrebujem si vyjasniť s vami poslancami záležitosť Mládežníckeho parlamentu  
- vraj aj ten je by mal byť zaradený do Vašich komisii  
- sú tam z našich štruktúr zaradený ľudia? Či je to brané ako mládež?  
- ak vás môžem poprosiť o vyjasnenie   
 
p. primátor 
- keď sa kreovali komisie, ostalo tam jedno voľné miesto na mládežníka  
- nefungoval ani parlament, ani zoskupenia  
- návrhy poslancov boli ľudia od 18. rokov  
- odporúčam si stiahnuť daných ľudí a pracovať s nimi, asi ich ešte nepoznáte  
- potom v budúcnosti budú poslanci akceptovať Váš návrh  
 
p. Sabolová 
- našu zložku zastupuje p. Beniak, on reprezentuje mládežnícku organizáciu, bolo by vhodné 
ho stiahnuť do parlamentu, je prínosom pre fungovanie komisie  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   o d v o l á v a  z Komisie  školstva, mládeže  
a športu  
Mgr. Ľuboslav Kovalský  
Pavol Humeník  



 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 337/2015 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 
- m e n í   názov   „Komisie školstva mládeže  a športu“   na nový  názov    

„Komisia  školstva a mládeže“  a   u p r a v u j e    oblasť  pôsobenia  komisie  
školstva a mládeže v rozsahu posudzovania a hodnotenia  aktivít  a   činností  
súvisiacich  s predškolskou a školskou výchovou a vzdelávaním  detí a mládeže 
a celoživotného vzdelávania a s mimoškolskou činnosťou  detí a mládeže 
všeobecne. 

- z r i a ď u j e   Komisiu  športu pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  a   
upravuje oblasť  pôsobenia  komisie   športu    v rozsahu posudzovania 
a hodnotenia  aktivít  a   činností  súvisiacich  s predškolskou a školskou 
športovou aktivitou  detí a mládeže, so športovou   aktivitou  ostatnej populácie,  
s  koordináciou  výkonnostnej a klubovej  formy  športu a športových aktivít. 

 
 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 338/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   
 

- v o l í    do  Komisie  školstva a mládeže pri Mestskom  zastupiteľstve 
v Kežmarku  s účinnosťou  od  01.01.2016. 

Mgr. Andrej Zre ľak  -  poslanec  
Mgr. Igor Vaver čák -  člen 

 
za:14, proti: 0, zdržali sa: 1 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, 
Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
zdržal sa: Zreľak  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 339/2015 
 
Uskutočnilo sa tajné hlasovanie a následne boli vyhlásené výsledky tajného hlasovania (viď 
zápisnica z tajného hlasovania) 
 

 
- v o l í    do  Komisie  športu pri Mestskom  zastupiteľstve v Kežmarku 

s účinnosťou  od  01.01.2016. 



Mgr. Miroslava Müncnerová - predseda komisie 
      Mgr. Ondrej Jankura  -  poslanec 
      Mgr. Jana  Majorová – Garstková  - poslanec 
      Mgr. Ľuboslav Kovalský  - člen 
      Pavol Humeník - člen 
      Mgr. Radovan Novák - člen 
      Bc.Simona Točeková -členka 
      Mgr. Ľudmila  Bednárová - členka 
      Jozef Juhász - člen 
Ing. Pavol Fejerčák  - zapisovateľ 
 

za:13, proti: 2, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, Wagner, Jankura, 
Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
proti: Majorová Garstková, Polák 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 340/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku volí za členov Komisie regionálneho rozvoja, 
cestovného ruchu a propagácie mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku Mgr. 
Romana Porubäna a Mgr. Pavla Kulangu. 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Hencel, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 341/2015 
 
19. Návrh na zmenu  zapisovateľky  komisie MsZ 
 
p. Majorová Garstková 
- kto je p. Klukošovská?  
- rokovací poriadok bol v obehu už dlhý čas, mohla som byť informovaná o navrhnutej 
zapisovateľke  
 
p. prednosta 
- je to zamestnankyňa úradu, ktorá pracuje na podateľni  
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 
a/ odvoláva  z funkcie: 

- zapisovateľku komisie  regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie 
mesta pri mestskom zastupiteľstve v Kežmarku pani Luciu Pisarčíkovú. 

 
b/ schvaľuje do funkcie: 

- zapisovateľku  komisie  regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie 
mesta pri mestskom zastupiteľstve v Kežmarku pani Veroniku Klukošovskú. 



 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Hencel, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 342/2015 
 
20. Kalendárny  plán zasadnutí  Mestského zastupiteľstva na rok 2016 
 
p. Matia 
- navrhujem doplniť do plánu MsZ dátum 17.3 a  6.10.2016 
 
za:14, proti: 0, zdržali sa: 1 
za: Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, Polák, 
Wagner,  Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Jankura  
zdržal sa: Hencel  
 
Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2016 
11. február 2016 – štvrtok 
14. apríl 2016 - štvrtok 
16. jún 2016  - štvrtok 
8. september 2016 – štvrtok 
3. novembra 2016 - štvrtok 
15. december 2016 – štvrtok 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   
 
- schvaľuje predložený návrh kalendárneho plánu zasadnutí  mestského 

zastupiteľstva na rok 2016 vrátane prijatých pozmeňujúcich návrhov. 
 

za:13, proti: 0, zdržali sa: 1 
za: Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, Polák, 
Wagner, Jankura, Škára, Holova, Havírová  
zdržal sa: Hencel  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 343/2015 
 
21. Súhlas mestského zastupiteľstva k žiadosti  o poskytnutie dotácie  na spracovanie 
Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu mesta Kežmarok  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s trvaním procesu obstarávania 
a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie- „Zmeny a doplnky č. 2  Územného 
plánu mesta Kežmarok“  najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 
 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 



Prijaté uznesenie dostalo č. 344/2015 
 
22. Schválenie hospodárskeho výsledku organizácie Správy telovýchovných zariadení 
mesta Kežmarok za obdobie 1.1.2015 – 30.6.2015. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovnévysporiadanie hospodárenia 
príspevkovej organizácie Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok za obdobie 
1.1. 2015 – 30.6. 2015: 
Prebytok hospodárenia 1.1. 2015 – 30.6. 2015:      15 686,66€ 
Rozdelenie: prevod do rezervného fondu 15 686,66€ 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 345/2015 
 
23. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2016 
s výhľadom na roky 2017 – 2018 
 
p. Patakyová 
- informovala o predloženom návrhu 
- odporúča úpravu sumy o 114 740 € 
- dôkazový materiál som predložila poslancom dnes  
 
p. primátor 
- poprosí skreovať uznesenie  
 
p. Patakyová 
- nás školili, že nie je potrebné  
 
p. primátor 
- poprosím o napísanie uznesenia, predložiť návrhovej komisii a budeme o tom hlasovať  
 
p. Polák 
- čítal som pôvodnú správu, chcem sa opýtať hlavného ekonóma, či je to v poriadku, takto, 
ako to urobíme  
 
p. Karpiš 
- prognóza sa vyvíja na základe rôznych faktorov  
- vždy je lepšie sa potešiť na konci roka 
- nemusí sa naplniť prognóza Ministerstva financií  
- je na mieste opatrnosť 
- objasnil, ako sa vyvíjali prognózy z Ministerstva financií po iné roky  
- rozhodli sme sa byť konzervatívny a znížiť predpoklad o  2 % 
 
p. primátor 
- prognózy sú len predpoklady 
- nastavujeme si vlastné financovanie, preto taký konzervatizmus  
 



p. Karpiš 
- nie je to dotácia, je to originálny príjem mesta  
 
p. Škára 
- suma, ktorá je v rozpočte, tie podiely obce, to je znížená suma o tie 2%?  
- je tam nejaký interval znižovania?  
 
p. Karpiš 
- nie je žiadna tolerancia, my sme samospráva, rozpočet si tvoríme samy 
- vysvetlil, akým kľúčom to funguje 
 
p. Perignáth 
- tiež som toho názoru, aby sme boli opatrnejší, dostávame podľa výberu daní, toto 
ministerstvo vie iba odhadnúť  
- toto je len prognóza, ministerstvo to negarantuje  
 
p. Zreľak 
- v časti B, upozornil na neexistujúci paragraf 
- celková bilancia verejného dlhu v rámci Slovenska, aký má vplyv na náš rozpočet?  
- dlh je braný z dlhodobého hľadiska, je lepšie možno použiť slovo deficit 
- škoda, že sme poklady dostali až teraz 
 
p. Patakyová 
- je to posledná strana materiálu  
 
MsZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta 
Kežmarok na rok 2016 po úprave o sumu 114 740 €. 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 346/2015 
 

24. Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2016-2018 
 

p. primátor  
- informoval o predloženom návrhu  
- mesto nebude mať žiaden dlh 
- ideme síce do deficitu, ale ten je orientovaný viac do kapitálových výdavkov, do 
rekonštrukcií, do opráv, prierezovo sú tam zahrnuté všetky oblasti  
- nie všetko sa dá vyriešiť  
- navádzame skôr koncepčné kroky 
- ideme aj do projektov, nastane výmena osvetlenie mesta, väčšie gro bude hradené cez 
eurofondy  
 
p. Karpiš 
- musíme opraviť tento predložený návrh rozpočtu v súvislosti s VZN o financovaní škôl, ide 
 o to spomínané zaokrúhlenie smerom nahor, zmenu máte predloženú písomne 
 



p. Havírová 
- dávam pozmeňujúci návrh k rozpočtu Mesta Kežmarok  o spolufinancovanie vo výške 20 %, 
na prevenciu kriminality na kamerový systém 
 
p. primátor 
- bojujeme o projekt, mohli by sme získať 20 kamier  
 
p. náčelník 
- vieme to rozšíriť o min. 15 kamier 
 
p. Karpiš  
- je to odkomunikované s p. Havírovou, s vedením mesta a p. náčelníkom 
 
Hlasovanie za návrh p. Havírovej  
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
p. Polák 
- ide o bod týkajúci sa prvku Kežmarské noviny 
- kto prišiel s návrhom vydávania Kežmarských novín ako mesačník?  
- nepodporil som návrh na vydávanie mesačníka ani na komisii 
 
p. primátor 
- predaj Kežmarských novín bol veľmi mizivý, dali sme to zhodnotiť odborníkom 
- máme záujem zvýšiť informovanosť, v rámci tých istých zdrojov, pôjde to do každej 
domácnosti, zvýši sa dynamika 
- budú informácie o tom, čo bolo, aj čo sa uskutoční 
- rozhodnutie bolo moje  
- už v prvom čísle by sme chceli podstatne atraktívnejší priestor pre reklamy 
- v prípade pokrytia nákladov z reklamy môžeme počítať aj s intenzívnejšou tlačou  
 
p. Karpiš 
- poskytol vysvetlenie k navrhovanej rozpočtovej položke  
 
p. Majorová Garstková 
- čo sa plánuje v súvislosti so spoluprácou s podnikateľmi?  
 
p. prednosta 
- na základe rozhovorov s Kežmarskou informačnou agentúrou, ide o pomoc podnikateľom 
- chceme rozbehnúť mikroekonómiu  
- na tento účel by mali byť určené tieto peniaze 
- ide o rozvoj cestovného ruchu 
 
p. Majorová Garstková 
- opýtala sa na položku členské, čoho všetkého sa týka navýšenie okrem ZMOSu 
- píše sa kronika? Je to uvedené v štatúte  
- položka 3.4.7 na aký konkrétny účel budú peniaze vynaložené 
- chcela by som vyzdvihnúť navýšenie položky na obnovu a rekonštrukciu ciest  
- položka 9.3.1 CVČ 



- vyzdvihujem položku oddychové zóny 
- podprogram 16. administratíva – z čoho sa skladá navýšenie  
- nedá mi sa vrátiť k plánu kontrolnej činnosti, opýtala sa na fungovanie ekonomického odd., 
nakoľko chýba jeden človek a druhý odchádza  
- opýtam sa na vydávanie Kežmarských novín, komisia pokladá vydávanie novín v mesačnej 
perióde, za nie veľmi šťastné 
- 0,20 € nie je veľa, mnohí ľudia by mali možno záujem si noviny predplatiť  
- aktuálna informovanosť sa stratí  
 
p. primátor 
- Kežmarok je členom MAS-ky 
- hovoríme o predpokladaných veciach 
- ak sa nevyčerpajú prostriedky, vrátia sa späť  
- to čo vložíme, bude podstatne nižšie, ako to čo získame  
- nešiel by som do toho, keby to nemalo význam  
- kroniku treba rozbehnúť, niekedy neexistovali média, ale má význam aj dnes 
- uvažujeme o tom, nechali sme to preto aj v štatúte, aby sa v tom pokračovalo  
 
- pokles nenastane len v CVČ, prenáša si aj záväzky z minulých rokov  
- obávam sa, že to nebudeme vykrývať, budeme to riešiť možno rozpočtovou zmenou  
 
- koncepciu chcem nastaviť tak, aby sme aspoň jeden krát v roku urobili poriadne ihrisko  
- budeme sa uchádzať o grant, ihrisko bude umiestnené vedľa Weilburskej, ako je futbalový 
štadión 
 
- ide o navýšenie miezd o 4 % z vyššej kolektívnej zmluvy 
 
- za fungovanie mesta som zodpovedný ja, ako štatutár 
- asi len dvaja poslanci prišli za mnou, treba prísť  
 
- ako vieme dopredu, že to bude zlé, keď sa ešte nevydávajú, verte nám  
- ideme informovať všetkých občanov  
- nevravíme, že nemôže byť v budúcnosti vydávaný dvojtýždenník  
 
p. Karpiš 
- podal vysvetlenie k položke 3.4.7 
- sú to zamestnanci, ktorý začali pracovať v roku 2015, týka sa to miezd a odvodov, je to 
napočítane aj v príjmoch  
 
p. prednosta 
- doplnil vysvetlenie k položke administratíva 
- je to časť, zrušenie STZ boli rozpočtované na pol roka, teraz ide o celý rok 
- každý rok, niektorí zamestnanci prechádzajú do vyššieho platového stupňa 
- dochádza k zmene organizačnej štruktúry  
 
p. Polák 
- ako sa volá ten odborník? Pýtali sme sa na to na komisii, bola vyhýbavá odpoveď 
- noviny ako mesačník bude krok späť  
 



- máme položku na slávnostné obrady a prijatia, bolo zvykom prijatia Darcov krvi, peniaze 
v rozpočte na to máme  
 
- ako sme dospeli k sume na 150 000 € na kúpalisko, odporúčal by som stiahnuť sumu do 
rezervného fondu, za čo táto suma 
 
p. primátor 
- ja všetky zmeny iniciujem, potom môžeme kritizovať, pochváliť  
- mal si mesiac v ruke rozpočet, prečo si neprišiel  
- všetky položky boli odkomunikované na komisii 
 
p. prednosta 
- momentálne je to odhad, nemáme projekt, keď prejde projekt, budeme sa riadiť ním 
- týmto spôsobom sme sa pustili do celej veci  
- uvidíme, čo vysúťažíme  
 
p. Wagner 
- mesačník je dosť dlhá doba, ale ideme do toho, skúsime to, firmy nedávali veľa inzerátov, 
keď to bude v každej domácnosti, zmení to situáciu, bude záujem o reklamu  
- išiel by som do toho, všetka úcta p. Humeníkovi a p. Paugschovi, ale je potrebná zmena 
- očakávam rozvoj novín  
- čo sa týka kúpaliska, urobme malé kúpalisko, kde sa dostanú obyčajní ľudia, postupne by sa 
mohlo zastrešiť  
 
p. primátor 
- aj my sme takto uvažovali, aby ľudia zaplatili minimum na vstupnom 
 
p. Perignáth 
- je pokročilý čas, priestor vytvorený bol, keď tak dajme konkrétny návrh  
- konštruktívne to posuňme ďalej  
 
p. primátor 
- videl som, ako to funguje v partnerských mestách, prejdú veci komisiami, tak na 
zastupiteľstve to už ide hladko 
 
p. Levická 
- ukončme rozpravu a uvidíme, čo život prinesie a poďme hlasovať  
 
 
za:14, proti: 0, zdržali sa: 1 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Holova, Havírová  
zdržal sa: Škára 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 309/2014 zo dňa 18.12.2014. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 
355245 eur na financovanie nasledovných kapitálových výdavkov roka 2016: 



 
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO 55 245 € 

Prvok 7.1.1 
Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest, z toho most na 
MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever) 150 000 € 

Prvok 10.4.9 Kúpalisko 150 000 € 
  SPOLU 355 245 € 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2016 
podľa predloženého návrhu vrátane pozmeňujúceho návrhu. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kežmarok 
na roky 2017 - 2018 podľa predloženého návrhu.  
 
za: 12, proti: 2, zdržali sa: 1 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth, Wagner, Jankura, Sabolová, 
Škára, Holova, Havírová  
proti: Majorová Garstková, Polák 
zdržal sa: Zreľak  
 
Prijaté uznesenia dostali č. 347/2015, 348/2015, 349/2015, 350/2015 
 
25. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 9/2015 
 
p. Matia 
- chcem sa opýtať hlavnej kontrolórky, či je to v poriadku 
 
p. Patakyová 
- je to v poriadku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 273/2015 zo dňa 5.11.2015. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre 
rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 9/2015 podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 351/2015, 352/2015 
 
26. Návrh podrobnosti členenia schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu. 
 
p. Jankura 
- opýtam sa priamo p. Karpiša, ako by tu išlo o zníženie našich kompetencii 
- mám z toho zmiešané pocity  



 
p. Karpiš  
- vysvetlil podrobnosti členenia schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu 
- pred MsZ boli rozdané materiály, ktoré poukajú bližšie na daný bod  
- vecná stránka ostáva nezmenená  
 
p. Matia 
- navrhujem procedurálny návrh stiahnuť bod z programu, aby sme si mohli dať vysvetliť 
laicky a chcem vidieť aj odporúčanie NKÚ 
 
p. primátor 
- bolo to odporúčanie NKÚ 
 
Návrh p. Matiu stiahnuť bod z rokovania  
za:4, proti: 0, zdržali sa: 11 
za: Matia, Müncnerová, Jankura, Majorová Garstková 
zdržal sa: Hencel, Jendrejčák, Levická, Perignáth, Zreľak, Polák, Wagner, Sabolová, Škára, 
Holova, Havírová  
 
p. Škára 
- odkomunikovali ste to aj s p. právničkou? 
 
p. Bednárová 
- áno, odkomunikovali sme to spolu 
 
p. Zreľak 
- chcem sa opýtať na názor hlavnej kontrolórky ako vníma ona tieto zásady 
- podobné zásady sme už prijaté mali  
 
p. Patakyová 
- z dôvodu transparentnosti by ste mali vidieť už tie podpoložky, je to istým spôsobom 
znevýhodnenie  
 
p. Karpiš  
- zdôvodnil podrobnosti členenia schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu  
 
p. Zreľak 
- čo navrhujete zmeniť a opraviť p. hl. kontrolórka 
 
p. Patakyová 
- odporúčala by som neschváliť tieto zásady, závisí na Vás, či máte záujem sa zaujímať 
bližšie o podpoložky programu 
- vy pokiaľ nemáte čas a priestor, sa tým zaoberať podrobne, tak si to schváľte 
- môj subjektívny názor je neschváliť, je na Vás či sa o to chcete zaujímať podrobne, alebo 
povrchne  
 
p. Karpiš 
- vnímate dosť zložito zmenu rozpočtu, bolo by to pre vás neprehľadné strácali by ste sa v 
tom 
 



p. Polák 
- tiež som si bol na začiatku taký neistý, dal som si to vysvetliť odborníkom, že týmto si 
neuberieme žiadnu kompetenciu  
- keby sme mali o všetkom rozhodovať, sedeli by sme tu každý týždeň  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta 
Kežmarok schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 126/2009 zo dňa 27.8.2009. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovnépodrobnosti členenia 
schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu: 
 

1) Záväzný charakter pri príjmoch majú ekonomická klasifikácia do úrovne podpoložiek 
a účelovo určené finančné prostriedky.  

2) Záväzný charakter pri výdavkoch majú ekonomická klasifikácia na úrovni hlavných 
kategórií,  programový rozpočet do najnižšej úrovne a účelovo určené finančné 
prostriedky.  

3) Záväzný charakter pri príspevkových organizáciách mesta má príspevok na úrovni 
programového rozpočtu v členení podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavných 
kategórií a účelovo určené finančné prostriedky. 

4) Záväzný charakter pri rozpočtových organizáciách mesta majú celkové príjmy a pri 
výdavkoch ekonomická klasifikácia na úrovni hlavných kategórií, programový 
rozpočet do najnižšej úrovne a účelovo určené finančné prostriedky. 

5) Informatívny charakter pri príjmoch majú zdroj a akcia.  
6) Informatívny charakter pri výdavkoch majú ekonomická klasifikácia od úrovne 

kategórií do úrovne podpoložiek, funkčná klasifikácia (COFOG) do úrovne podtried  
funkčnej klasifikácie, zdroj a akcia. 

7) Informatívny charakter pri príspevkových organizáciách mesta majú príjmy 
príspevkových organizácií okrem príspevku zriaďovateľa a pri výdavkoch 
ekonomická klasifikácia od úrovne kategórií do úrovne podpoložiek, funkčná 
klasifikácia (COFOG) do úrovne podtried  funkčnej klasifikácie a zdroj.  

8) Informatívny charakter pri rozpočtových organizáciách mesta majú príjmy 
rozpočtových organizácií za podmienky dodržania celkovej sumy príjmov a pri 
výdavkoch ekonomická klasifikácia od úrovne kategórií do úrovne podpoložiek, 
funkčná klasifikácia (COFOG) do úrovne podtried  funkčnej klasifikácie a zdroj. 

9) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet a zmeny rozpočtu v členení, ktoré má 
záväzný charakter. 

10) Primátor mesta schvaľuje rozpis rozpočtu a zmeny rozpočtu na návrh jednotlivých 
subjektov rozpočtového procesu a odsúhlasenia ekonomickým oddelením v členení, 
ktoré má informatívny charakter. 

11) Primátor mesta schvaľuje rozpis rozpočtu príspevkových organizácií a schvaľuje 
rozpočtové opatrenia, ktoré nemajú vplyv na výšku príspevku na návrh príslušného 
riaditeľa príspevkovej organizácie. 



12) Primátor mesta schvaľuje rozpis rozpočtu rozpočtových organizácií a schvaľuje 
rozpočtové opatrenia, ktoré nemajú vplyv na celkovú výšku príjmov alebo celkovú 
výšku výdavkov na návrh príslušného riaditeľa rozpočtovej organizácie. 

 

za:12, proti: 0, zdržali sa: 3 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, Perignáth, Zreľak, Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, 
Holova, Havírová  
zdržali sa: Majorová Garstková, Müncnerová, Matia  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 353/2015, 354/2015 
 
 

27. Návrh na odkúpenie pozemku KN-E 2341/4, k.ú. Kežmarok do majetku mesta od 
spoluvlastníkov:  1.Ing.Ľudovit Havran, Záhradná 855/4, Svit 
   2.Alžbeta Gašparová, Komenského 28, Kežmarok 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
s c h v a ľ u j eodkúpenie pozemku KN-E 2341/4 o celkovej výmere 151m², druh 
pozemku orná pôda, k.ú. Kežmarok do majetku mesta Kežmarok od spoluvlastníkov 
pozemku (každý v spoluvlastníckom podiele ½) Ing. Ľudovíta Havrana, bytom 
Záhradná 4, 059 21 Svit,- a Alžbety Gašparovej, bytom Komenského 28, 060 01 
Kežmarok, za cenu 7,- eur/m². 
 
za:12, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 3 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, , Matia, Perignáth, Zreľak, Wagner, Jankura, Sabolová, 
Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 355/2015 
 
28. Návrh na odpredaj pozemku  - Jana Hermanová s manž.  Záhradná 1, Kežmarok 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písmena e) zákona Slovenskej národnej rady č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,že  prevod  vlastníctva  
nehnuteľného  majetku  -  časti pozemku par.č. KN-E2423/1, druh pozemku trvalý 
trávnatý porast, o výmere 180 m2 , k.ú. Ľubica do vlastníctva Jany Hermanovej a manž. 
Stanislava bytom Záhradná 1, Kežmarokje prípadom hodným osobitného zreteľa 
z dôvodu, že  predmetný pozemok žiadatelia dlhodobo užívajú ako záhradku. 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj časti parcely č. KN-E 2423/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast diel „1“ 
o výmere 180 m2, pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 2624/48 druh pozemku 
trvalý trávnatý porast o výmere 180 m2,podľa geometrického plánu č. 18/2015  k.ú. 
Ľubica,  pre Janu Hermanovú a manž. Stanislava bytom Záhradná 1, Kežmarok za 
cenu 5,-eur/m2.  
 
za:13, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 2 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, , Matia, Perignáth, Zreľak, Wagner, Jankura, Sabolová, 
Škára, Holova, Havírová, Müncnerová 
 



Prijaté uznesenie dostalo č. 356/2015 
 
29. Návrh na odpredaj časti pozemkov KN-E 1090, KN-E 1091, KN-E 1093 –BARRIO 
ESTATE s.r.o. Kupeckého 3, Bratislava  
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu  
 
p. Jankura 
- chcel by som poprosiť o objasnenie vzťahov medzi spoločnosťami 
- 1 alebo 2 percentá zo zisku by sa dávali do MŠK 
- každá firma, ktorý príde do mesta, by niečo mohla dať  
- prezentovala by sa tým aj daná firma 
 
p. primátor 
- neviem, či môžeme zasahovať do zmlúv spoločnosti  
- zástupcovia spoločnosti sú tu, môžu sa k tomu vyjadriť  
 
p. Zoričák 
- jeden poznatok tu neodznel, že mesto získa na rozpočte nemalú čiastku na dani 
z nehnuteľnosti  
- sme rodinná spoločnosť, prišli sme za Vami ako partneri 
- doniesli sme so sebou aj referencie 
- v prípade, že by ste mali vy na nás otázky, môžete ich predostrieť  
- bolo nám schválené financovanie bankou  
 
p. primátor 
- mesto dalo svoje podmienky  
 
p. Hencel 
- asi ako sa pohybuje rozdiel v nákladoch na„zelenú bodovu“  a inú 
 
p. Zoričák 
- navýšenie je minimálne o 200 000 € 
- sú vysporiadané pozemky, disponujeme väčšinovým právom  
- zmluvy sme predložili príslušnej komisii  
 
p. Müncnerová 
- nezaťaží to dopravu? 
- neurobí sa nejaký kruhový objazd ?  
p. Kelbelová 
- len sa rozšíri sortiment, nepredpokladám, že by bola navýšená doprava 
 
p. Zoričák 
- ešte nie sme v územnom konaní, tam to bude všetko vyriešené 
 
p. Majorová Garstková 
- koľko pribudne nových parkovacích miest? 
 
 



p. Zoričák 
- cca 90 parkovacích plôch pribudne  
 
p. Matia 
- netreba zakomponovať uznesenie, čo v prípade, keď sa nezrealizuje daná stavba?  
 
p. primátor 
- bude to riešiť zmluva  
 
p. Škára 
- aké dlhé obdobie bude trvať výstavba?  
 
p. Zoričák 
- od stavebného povolenia pol roka  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písmena e) zákona Slovenskej národnej rady č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,že  prevod  vlastníctva  
nehnuteľného  majetku  -  časti parciel KN-E 1093, KN-E 1090, KN-E 1091 - k.ú. 
Kežmarok do vlastníctva spoločnosti BARRIO ESTATE, s.r.o. Kupeckého 3, Bratislava 
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu realizácie výstavby obchodného 
centra.  
s c h v a ľ u j e 
odpredaj časti parciel : z KN-E 1090 diel „2“ o výmere 19 m2 , z KN-E 1091 diel „7“ 
o výmere 21 m2 pri členených do novovytvorenej parcely KN-C 670/123, zastavaná 
plocha o výmere 40 m2, z KN-E 1090 diel „3“ o výmere 58 m2, z KN-E 1091 diel „8“ 
o výmere 63 m2 pri členených do novovytvorenej parcely KN-C 670/44, ostatná plocha 
o výmere 121 m2, z KN-E 1090 diel „4“ o výmere 353 m2, z KN-E 1091 diel „9“ o výmere 
385 m2 pri členených do novovytvorenej parcely KN-C 668/46, orná pôda o výmere 738 
m2, z KN-E 1090 diel „5“ o výmere 18 m2, z KN-E 1091 diel „10“ o výmere 14 m2 
pri členených do novovytvorenej parcely KN-C 3125/14, zastavaná plocha o výmere 32 
m2, z KN-E 1093 diel „11“ o výmere 16 m2 pri členého do novovytvorenej parcely KN-C 
3126/11, zastavaná plocha o výmere 16 m2 k.ú. Kežmarok podľa geometrického plánu č. 
14280922-039/2015 pre BARRIO ESTATE, s.r.o. Kupeckého 3, Bratislava ( IČO 
36 866 229 ) za cenu 45,- eur/m2. 
 
za:14, proti: 0, zdržali sa: 1 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
zdržal sa: Jankura  
Prijaté uznesenie dostalo č. 357/2015 
 
Stiahnutý bod z rokovania  
 
 
Návrh na udelenie  ocenenia  mesta Kežmarok. 
 
 



30. Návrh na  prenájom nebytových priestorov a športových zariadení: 
 
A/Občianske združenie Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 
Kežmarok, Slovenská republika, IČO 42083478 
 
B/Občianske združenie 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 
Kežmarok, Slovenská republika  42231001 
 
C/Občianske združenie Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok, 
Slovenská republika,  IČO 37797476 
 
D/ Stredná odborná škola Garbiarska 1, Kežmarok, 060 01 Kežmarok, IČO 37880012 
 
E/ Stredná umelecká škola Slavkovská 19, Kežmarok, 060 01 Kežmarok, IČO 36155667 
 
F/ Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 2, Kežmarok, 060 01 Kežmarok, IČO 
42088381 
 
G/ Návrh na zmenu uznesenia o prenájme nebytového priestoru - Centrum  voľného 
času Kežmarok 
 
 
 
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 nebytových priestorov 
a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná 
brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie 
Kežmarok, v objekte futbalového štadióna F1 čs.860 na pozemku p.č. KN-C 2660/4, v 
areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, katastrálne územie 
Kežmarok, v objekteč.s. 990 futbalového štadióna F2 na pozemku p.č.KN-C 665/2 a v 
areáli futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 666,katastrálne územie 
Kežmarok, pre občianske združenie Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 
01 Kežmarok, IČO 42083478, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu,  že ide 
o prenájom nebytových priestorov a športovísk pre nájomcu, ktorý zabezpečuje voľno-
časové aktivity detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu 
mesta Kežmarok, 
s ch v a ľ u j e  
prenájom nebytových priestorova športových zariadení 
 
1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 
v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok,  

-     kancelária – miestnosť  č. 4 
- kancelária – miestnosť č. 16 
- kancelária – miestnosť č. 5 
- kancelária – miestnosť č. 20 
- kancelária – miestnosť č. 20/a 
- malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 14,  počas tréningov a zápasov 

podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok 



- veľká telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 15,počas tréningov a zápasov 
podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok, 

 
2. v objekte futbalového štadióna F1 čs. 860na pozemku p.č. KN-C 2660/4 a v areáli 
futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, katastrálne územie Kežmarok  

- areál F1 s príslušenstvom v objekte č.s. 860 - počas tréningov a zápasov podľa 
rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok 

 
3. v objekte futbalového štadióna F2 čs. 990 na pozemku p.č.KN-C 665/2 a v areáli 
futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 666, katastrálne územie Kežmarok  

-   kancelária -  miestnosť č. 1 
-    areál F 2 s príslušenstvom v objekte čs. 990 -počas tréningov a zápasov podľa 
 rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok 

pre občianske združenie Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 
Kežmarok, IČO 42083478, na dobu určitú do 31.12.2016, za nájomné podľa platných 
Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 
 
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 nebytových priestorov 
a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná 
brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie 
Kežmarok, v objekte futbalového štadióna F1 čs.860 na pozemku p.č. KN-C 2660/4, v 
areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, katastrálne územie 
Kežmarok, v objektefutbalového štadióna F2 čs. 990 na pozemku p.č.KN-C 665/2 a v 
areáli futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 666,katastrálne územie 
Kežmarok, pre občianske združenie 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 
060 01 Kežmarok, IČO 42231001, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že 
ide o prenájom nebytových priestorov a športovísk pre nájomcu, ktorý zabezpečuje 
voľno-časové aktivity detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež 
reprezentáciu mesta Kežmarok 
s ch v a ľ u j e  
prenájom nebytových priestorova športových zariadení 
 
1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 
v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok, 
- malá telocvičňa s príslušenstvom-miestnosť  č. 14 -počas tréningov a zápasov podľa 

rozpisu vyhotoveného mestomKežmarok 
- veľká telocvičňa s príslušenstvom-miestnosť  č. 15 - počas tréningov a zápasov podľa 

rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok 
        
2. v objekte futbalového štadióna F1 čs. 860 na pozemku p.č. KN-C 2660/4 a v areáli 
futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, katastrálne územie Kežmarok,  

- kancelária   – miestnosť č.1 
- kancelária  – miestnosť č.2 
- kancelária  – miestnosť č.3 
- areál futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1,  s príslušenstvom 

v objekte čs. 860 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom 
Kežmarok 



 
3. v objekte futbalového štadióna F2 čs. 990 na pozemku p.č.KN-C 665/2 a v areáli 
futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 666, katastrálne územie Kežmarok,  
-    areál futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 665/2,  s príslušenstvom 
v objekte čs. 990 -počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom 
Kežmarok 
pre občianske združenie1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 
Kežmarok, IČO 42231001, na dobu určitú do 31.12.2016, za nájomné podľa platných 
Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 
 
 
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 nebytových priestorov 
a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná 
brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1938/20 zastavané plochy 
a nádvoria, katastrálne územie Kežmarok, pre občianske združenie Klub priateľov 
Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok,   IČO 37797476, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom nebytových priestorov a športových 
zariadení pre nájomcu, ktorý zabezpečuje voľno-časové aktivity, mládeže a dospelých 
v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok 
s ch v a ľ u j e  
prenájom nebytových priestorova športových zariadenív objekte Mestskej športovej 
haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku 
parc. č. KN-C 1938/20 zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Kežmarok a to: 

- kancelária – miestnosť č.2 
- malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 14 – počas tréningov podľa rozpisu 

vyhotoveného mestom Kežmarok 
pre občianske združenie Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok, IČO 
37797476, na dobu určitú do 31.12.2016, za nájomné podľa platných Zásad 
hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 
 
 
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 nebytových priestorov 
a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná 
brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie 
Kežmarok, pre Strednú odbornú školu Garbiarska 1, Kežmarok, 060 01 Kežmarok, 
IČO 37880012, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom 
nebytových priestorov a športových zariadení pre nájomcu, ktorýzabezpečuje 
vyučovanie povinnej telesnej výchovy pre žiakov školy. Škola momentálne nedisponuje 
vlastnou telocvičňou, 
s ch v a ľ u j e  
prenájom nebytových priestorova športových zariadení v objekte Mestskej športovej 
haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku 
p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok  

- veľká telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 15 vždy v pondelok až štvrtok 



v čase od 9.30 do 14.00 hod.,  s výnimkou školských prázdnin,  
- malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 14 v piatok od 13.15 hod do 14.00 

hod., s výnimkou školských prázdnin, 
pre Strednú odbornú školu Garbiarska 1, Kežmarok, 060 01 Kežmarok, IČO 37880012 
na dobu určitú do 31.05.2016, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  
s majetkom mesta Kežmarok. 
 
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 nebytových priestorov 
a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná 
brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie 
Kežmarok a v areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1pre Strednú 
umeleckú školu Slavkovská 19, Kežmarok, 060 01 Kežmarok, IČO 36155667, je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom nebytových 
priestorov a športových zariadení pre nájomcu,  ktorý zabezpečuje vyučovanie povinnej 
telesnej výchovy pre žiakov školy, nakoľko škola nedisponuje vlastnou telocvičňou,  
s ch v a ľ u j e  
prenájom nebytových priestorova športových zariadení 
 
1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 
v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie  Kežmarok 

- veľká telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 15 - vždy v pondelok až piatok 
v čase od 7.30 do 9.00 hod., s výnimkou školských prázdnin, na dobu určitú do 
13.5.2016,  

 
2. v areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1katastrálne územie 
Kežmarok 

- atletická dráha vždy v pondelok až piatok v čase od 7.30 do 9.00 hod., s výnimkou 
školských prázdnin, na dobu určitú  od 16.5.2016 do 17.6.2016  

pre Strednú umeleckú školu Slavkovská 19, Kežmarok, 060 01 Kežmarok, IČO 
36155667 za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  s majetkom mesta 
Kežmarok. 
 
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 nebytových priestorov 
a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná 
brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie 
Kežmarok pre Súkromnú strednú odbornú školu, Biela voda 2,Kežmarok, 060 01 
Kežmarok, IČO 42088381, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že ide 
o prenájom nebytových priestorov a športových zariadení pre nájomcu, ktorý 
zabezpečuje vyučovanie povinnej telesnej výchovy pre žiakov školy. Škola nedisponuje 
vlastnou telocvičňou. 
s ch v a ľ u j e  
prenájom nebytových priestorova športových zariadení v objekte Mestskej športovej 
haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku 
p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok 



- malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 14 
podľa harmonogramu, s výnimkou školských prázdnin: 
 
Párny týždeň: 
Pondelok:  11,20 – 13,45 hod.     
Utorok: 7,50 - 9,25 hod.; 12,10 – 12,55 hod.    
Streda : 13,00 – 13,45hod.     
Štvrtok : 7,50 - 9,25 hod.; 10,30 – 12,05 hod.; 13,00 – 13,45hod.  
Piatok : 10,30 – 12,05 hod.; 12,10 – 12,55 hod.    
 
Nepárny týždeň: 
Pondelok:  11,20 – 12,05 hod.     
Utorok: 12,10 – 12,55 hod.     
Streda : 11,20 – 13,45 hod.     
Štvrtok : 7,50 – 8,35 hod.; 12,10 – 13,45 hod.   
Piatok : 10,30 – 12,05 hod.; 12,10 – 13,45 hod.    
pre Súkromnú strednú odbornú školu, Biela voda 2,Kežmarok, 060 01 Kežmarok, IČO 
42088381, na dobu určitú do 30.06.2016, za nájomné podľa platných Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok. 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Hencel, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostali č.: 358/2015, 359/2015, 360/2015, 361/2015, 362/2015, 363/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarkum e n í uznesenie  č. 281/2015 zo dňa 29.10.2015  tak, 
že slovné spojenie  „za nájomné vo výške 1,50 eur/hod.“  sa nahrádza znením: „za 
nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta“. 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 364/2015 
 
 
31. Návrh na výpožičku pozemku KN-C 668/3, 668/57 a KN-E 1125, 2326/10 pre 
RONDO spoločnosť s ručením obmedzeným, Slavkovská 812/28, Kežmarok 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a odst.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že výpožička časti pozemkov KN-C 668/3 o výmere 1220m2, 
668/57 o výmere 65m2  KN-E 1125 o výmere 410m2, 2326/10 o výmere 110m2, k.ú. 
Kežmarok spolu o výmere 1805m2, je prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na 
predmetnom pozemku žiadateľ zriadi stavenisko a súvisiace činnosti pre 32bytový dom 
na pozemku KN-C 668/56, ktorého investorom je RONDO spoločnosť s ručením 
obmedzeným Kežmarok, Slavkovská 812/28, 060 01 Kežmarok. 



s c h v a ľ u j e 
výpožičku časti pozemku parc.č. KN-C KN-C 668/3 o výmere 1220m2, 668/57 o výmere 
65m2KN-E 1125 o výmere 410m2, 2326/10 o výmere 110m2, k.ú. Kežmarok spolu 
o výmere 1805m2 na zariadenie staveniska a súvisiace činnosti pre 32 bytový dom na 
pozemku KN-C 668/56, RONDO spoločnosť s ručením obmedzeným Kežmarok, 
Slavkovská 812/28, 060 01 Kežmarok, IČO 31 671 152 do doby nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby 32 bytového domu. 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 365/2015 
 
32. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme bytu v Dome s opatrovateľskou službou na ul. 
Baštovej 8 v Kežmarku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme 
jednoizbového bytu č. 29 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome 
s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku, nájomcovi MUDr. Gabrielovi 
Turňanskému, trvale bytom  Šarišské Michaľany, Požiarnická 195/10,  na dobu určitú  
do 30.06.2016. 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 366/2015 
 
 
 
33. Návrh na nájom bytu  č. 14, Košická 2374/1 
 
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. 14 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku 
Miroslavovi Remiášovi, trvale bytom Obrancov mieru 1513/11, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným 
dieťaťom, ktorá býva dlhodobo v podnájmoch a v súčasnosti čakajú druhé dieťa. 
s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 14 v bytovom dome Košická 2374/1, Kežmarok Miroslavovi Remiášovi, 
trvale bytom Obrancov mieru 1513/11, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 367/2015 
 



34. Návrh na opakovaný nájom Gen. Štefánika 1049/14, Košická 2224/12 
 
p. 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 Gen. Štefánika 1049/14 
Antonovi Macurákovi, 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. 4 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Antonovi Macurákovi,  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. 11 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Jane 
Lhotovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 
bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 11 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jane 
Lhotovej,  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. 2 v bytovom dome Košická 2224/12  Michalovi 
Zatkovskému, trvale bytom Košická 2224/12, 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. 2 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Michalovi 
Zatkovskému,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 

za:14, proti: 0, zdržali sa: 1 
za: Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, Polák, 
Wagner, Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Jankura 
zdržal sa: Hencel  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 368/2015, 369/2015, 370/2015 
 
35. Návrh na zrušenie uznesenia č. 226/2015 a návrh na odpredaj pozemku - Tomáš  
Zelina, Michalská  619/2, Kežmarok 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 226/2015 zo dňa 10.09.2015 ( 



Tomáš Zelina s manž. Michalská 2, Kežmarok ) 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 371/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
s c h v a ľ u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov  odpredaj časti parciel: z KN-C 2131/1 diel „1“ o výmere 4 
m2 pri členeného do novovytvorenej parcely KN-C 2130/4, zastavaná plocha o výmere 38 
m2, zKN-C 2131/1 diel „2“ o výmere 9 m2, z KN-C 2142/1 diel „3“ o výmere 23 m2 
pri členených do novovytvorenej parcely KN-C 2130/1, zastavaná plocha o výmere 419 
m2 ,podľa geometrického plánu č.  15/2015,  k.ú. Kežmarok pre Tomáša Zelinu 
s manželkou Danou bytom Michalská 2, Kežmarok,  za cenu 10,95 eur/m2. 
 
 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 372/2015 
 

36. Návrh na schválenie Aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Kežmarok pre roky 2014-2020 

 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu  
 
p. Bodnárová  
- informovala o predloženom návrhu  
- poklady môžu byť nápomocné pri získavaní zdrojov z Európskej únie  
 
p. Kelbelová 
- podklady sú premietané aj do územného plánu mesta 
 
p. Jankura 
- je to veľmi dobré PHSR, pochválim za ústretovosť p. Bodnárovú 
- pracovali sme na tom skoro všetci poslanci, je to kvalitné PHSR 
 
p. Zreľak 
- my schvaľujeme dokument ako celok? Videl som len tri časti, nevidel som realizačnú 
a finančnú časť 
- je to súčasť materiálov, alebo som to niekde nepostrehol?  
- bol by som rád, ak by ste mi mohli zaslať tieto zvyšné časti  
- je to potrebné prijať, je to pružný dokument, zo zákona je to naša povinnosť každoročne 
zasielať hodnotiacu správu ministerstvu  
 



p. Bodnárová 
- výstupové ukazovatele treba dopracovať  
 
p. primátor 
- máme výhodu, že to máme  
- tvoríme akčný plán, ešte nie všetky podprogramy sú vonku  
- dúfame, že dokument nám bude prínosom  
 
p. Karpiš 
- rozpočet čerpá z PHSR 
 
p. Kelbelová 
- rozpočet vychádza zo schváleného PHSR 
 
p. Majorová Garstková 
- posielala som pripomienky, väčšina bola zovšeobecnená, poprosím však o chodník Karola 
Kuzmányho, neexistuje tam chodník, bola by som rada, keby sme tento návrh vsunuli  
 
p. Bodnárová 

- bolo to schvaľované na Okresnom úrade 
- nevidím však problém zahrnúť aktivitu ako prvok  
 
p. primátor 
- bez ohľadu na to, či to bude v PHSR, alebo nie, môžeme robiť nad rámec PHSR 
- chodníky nepôjdu cez investičné akcie, toto bude investícia mesta 
- je to živý dokument 
 
p. Bodnárová 
- trvali sme na tom, aby požiadavky boli reálne a tam prebehlo majetkové vysporiadanie  
 
p. Kelbelová 
- práve preto to bolo široko koncipované 
 
p. Polák 
- keď zo zákona má obsahovať 5 častí a má len tri , nemôže byť pozastavené čerpanie? 
 
p. Bodnárová 
- my to dopracujeme, máme to v pláne  
- môžeme to odkomunikovať s Karpatsko - nemeckým spolkom 
- isté veci ešte treba dopracovať  
 
p. Polák 
- môže nám to byť vytknuté, alebo nie? 
 
p. Bodnárová 
- máme to zahrnuté do programového rozpočtu, nie je to len pevne zviazaný dokument  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľujeAktualizáciu  PHSR mesta Kežmarok pre 
roky 2014-2020 s prílohou č. 1 - Stratégia adaptácie mesta Kežmarok  na zmenu klímy 
so zameraním na rast častosti intenzívnych zrážok.  



 
za:15, proti: 0, zdržali sa: 0 
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 373/2015 
 
37. Interpelácie  
 
p. Matia 
- podľa zákona o prístupe k informáciám, nemáme verejné tabule 
 
p. primátor 
- rozoberali sme to, avšak keď máme historické centrum, treba nájsť vhodné miesto, kde ich 
umiestnime, musíme k tomu pristupovať citlivo  
- nejaké tabule ideme obstarávať  
- hľadáme kompromisy, riešime to  
 
p. Levická 
- opýtam sa v súvislosti so zákonom o používaní pyrotechniky 
- mesto neuvažuje o nejakých obmedzeniach ? 
 
p. primátor 
- je ťažké to realizovať v praxi, niektorí to prijali alibisticky, nezabránime tomu 
- ohňostroj vieme skôr podchytiť, ako petardy  
 
p. Holova 
- chcem sa opýtať, v akom štádiu je obchvat mesta 
 
p. primátor 
- pred 3 týždňami som podpísal územné rozhodnutie, musíme na to získať finančné 
prostriedky, 150 mil. € 
 
p. Müncnerová 
- ako pokročilo vysporiadanie pozemku Ľubickej cesty ku Tescu?  
- Ul. Trhovište osadiť značku zákaz zastavenia 
 
p. Perignáthová 
- musí najskôr prebehnúť dedičské konanie  
- bolo to vkomisii, neodporúča sa to  
 
p. Kelbelová 
- v dohľadnej dobe by to malo byť doriešené 
 
p. Zreľak 
- chcem sa poďakovať všetkým, chcem vypichnúť reprezentantov 
- chcem sa poďakovať p. Karpišovi, všetkým prajem pokojné a požehnané sviatky  
 
p. Majorová Garstková  
- ktoré z oddelení sa zaoberá agendou partnerských miest 



- v rámci združenia Euroregión Tatry sa schválil projekt Cyklotrasy – informovala  
 
p. primátor 
- celé partnerské mestá by mali prejsť na p. Bodnárovú, mali dosť veľa práce, táto oblasť je 
ponechaná v menej intenzívnej väzbe, zintenzívni sa to  
- desať miest je veľmi veľa, budeme musieť o tom uvažovať  
 
p. primátor 
- tieto drobné projekty ani nespomíname, ale sú tam  
 
p. Polák 
- parkoviská na Sídlisku, pred rokom prebehli petície a ja im neviem povedať  
 
- polovica územia patrí do katastrálneho územia Ľubice, tá daň je nižšia, do budúcna môžeme 
uvažovať o zredukovaní poplatku  
 
- zhruba pred pol rokom sme prijali VZN, keď sme znížili poplatok za terénnu sociálnu 
službu, aké sú reálne výsledky ?  
 
p. primátor 
- ide o dolný juh, Bardejovská, ide o večný spor KK a Ľubice, teraz otvoriť celú otázku juhu,  
v tomto polroku otvorím túto otázku, nie je to jednoduché a nevravím, že sa to podarí  
- tento rok sme museli vyriešiť veľa dôležitejších vecí  
p. Trautmanová 
- do mája sme evidovali 3 žiadosti, od mája bolo 17 žiadostí 
- od augusta bolo uzatvorených 5 pracovných pomerov  
- v minulosti boli krátené úväzky, narastá počet imobilných klientov  
 
p. Polák 
- bolo dobrým zvykom , chcem tlmočiť ich sklamanie  
 
p. primátor 
- organizuje to Slovenský červený kríž, volia inú koncepciu, bol tam aj okres Poprad aj okres 
Kežmarok , nedali sme ruky preč od týchto ľudí, zabezpečili sme im obed  
 
p. Polák 
- p. Kučkovská chcela organizovať prijatie v Kežmarku, chcel som si to len objasniť  
 
p. primátor 
- chcel by som sa poďakovať p. Karpišovi za 12 ročnú prácu, bol som s jeho prácou spokojný 
- budeme variť Kapustnicu, v piatok je sprievod mestom, chceli sme to obzvláštniť  
- chcem Vám poďakovať za spoluprácu a popriať príjemné sviatky.  
 
38. Záver  
 
Na záver poďakoval p. primátor prítomným a zaželal prítomným pekný večer.  
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