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Pre   potreby  rokovania  MsZ je potrebné  zvoliť  alebo určiť  dočasné   orgány  a funkcie . 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
v o l í       do návrhovej komisie    
 p. poslankyňu  Martu Sabolovú  za  člena komisie 
 p. poslankyňu  Eleonóru Levickú  za člena komisie 
 
v o l í  do volebnej komisie 
 p. poslanca Andreja Zreľaka  za  predsedu  komisie 
 p. poslanca  Jána Hencela  za  člena  komisie 
 p. poslanca  Matúša Poláka  za  člena komisie 
 
b e r i e     n a      v e d o m i e     

-  primátorom  určených  overovateľov  zápisnice 
 p. poslankyňu  Janu Majorovú Garstkovú 
 p. poslanca  Vladimíra Škáru 

-  primátorom  určenú  zapisovateľku 
 p. Moniku Jesenskú 
 

Pre   potreby  rokovania  MsZ je potrebné  schváliť program  zasadnuti MsZ. 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 
S c h v a ľ u j e      program rokovania  mestského zastupiteľstva    v Kežmarku   takto: 
 
Program: 

1. Otvorenie. 
2. Voľba  návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky a schválenie 

programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 
3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 
4. Návrh VZN mesta Kežmarok  č.  .../2016 , ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č.3/2016 o poskytovaní  

dotácií z vlastných príjmov. 
5. Návrh na Dodatok č. 5 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok 
6. Návrh na  zmenu zakladateľskej listiny  obchodnej  spoločnosti  Technické  služby, s.r.o. 

Kežmarok 
7. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 9/2016 
8. Zmena  termínu  Mestského zastupiteľstva  z 15.12. 2016  na 14.12.2016. 
9. Kalendárny plán zasadnutí MsZ  na rok 2017 
10. Zmeny  v komisiách Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 
11. Ukončenie likvidácie organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“ 
12. Návrh na prenájom športovísk  v ZŠ Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok  pre Centrum voľného času 

Kežmarok, 
13. Návrh na nájom bytu č. 31, Weilburská 2550/13 
14. Návrh na opakovaný nájom bytov –       Gen. Štefánika 1049/14 

- Lanškrounská 2527/1 
15. Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 9, Lanškrounská 1651/21 
16. Návrh na zriadenie vecného bremena G Systems Spiš s.r.o.Klčov 
17. Rôzne 
18. Interpelácie. 
19. Záver 



M E S
 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  

 
 
 
 
Predkladá   :  
 
 

Na rokovanie dňa: 

K bodu programu: 

Názov materiálu: 

Obsah materiálu: 

 
Potrebné k schváleniu: 

Počet strán materiálu: 

Prílohy  k ZM:  
 
 
Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa:      

 
M E S T O    K E Ž M A R O K

  
  

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

v Kežmarku 

Hlavný kontrolór mesta                                                                                          
 

03.11.2016  
 
 
  3. 
 

Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení  prijatých 

Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku k

 21.10.2016,  za kontrolované obdobia roka 201

a predchádzajúce obdobia  
 

1. Návrhy na uznesenia   

 
 

- Nadpolovičná  väčšina prítomných
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-  

 JUDr. Mgr. Ondrej Teraj  
Hlavný kontrolór mesta Kežmarok  
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Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení  prijatých 

Kežmarku ku dňu 

za kontrolované obdobia roka 2016 

Nadpolovičná  väčšina prítomných 
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Stavu plnenia uznesení 

______________________________________________________________________
  
Rok 2009 : 
 Stav k 21.10.2016 : 

- V priebežnom plnení
V tomto prípade bola uznesením
Kežmarok na LV č. 204 do maj
Kežmarok. Vykonaniu právneho úkonu však bráni uznesenie o
Okresného súdu Kežmarok a
scudzovania predmetu kúpy a
 
Rok 2010 : 
Stav k 21.10.2016 : 

- V priebežnom plnení

V tomto prípade bol z dôvodu  majetkovoprávneho usporiadania pozemku schválený 
odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Kežmarok v
úkon je podmienený zmenou územného plánu obce Malý Slavkov, ktorá nebola 
doposiaľ ukončená.  
 
Rok 2011 : 
 Stav k 21.10.2016 : 

- V priebežnom plnení
Uznesenie č. 209 
V tomto prípade bolo MsZ schválené zvýšenie hodnoty majetku mesta 
Základná škola, Hradné námestie 38, Kežmarok, súp. č. 62 zvereného do správy 
Základnej školy na ul. Hradné námestie č. 38, Kežmarok, rozpočtovej organizácii 
mesta, IČO 36158976, o 
055,61 €.   
Predmetné uznesenie nebolo možné doposiaľ splniť, nakoľko na technické zhodnotenie 
boli poskytnuté štátom finančné prostriedky a
ktorá bráni zveriť nehnu
novembra a potom bude možné predmetné uznesenie splniť. 
Uznesenie č. 348 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v
majetku objektu Centra voľného času a to : 
budova „ Centrum voľného času“ súp. číslo 1490 
úpravy do správy rozpočtovej organizácie mesta Kežmarok, Centrum voľného času so 
sídlom Gen. Štefánika 47, 060 01 Kežmarok, IČO 379380
Dôvod nesplnenia tohto uznesenia je ten istý ako u
 

 
M E S T O    K E Ž M A R O K

  
  

                       

V Y H O D N O T E N I E 
Stavu plnenia uznesení  prijatých Mestským zastupiteľstvom

v Kežmarku ku dňu  21.10.2016 
______________________________________________________________________

priebežnom plnení zostáva 1 uznesenie: č. 23 
tomto prípade bola uznesenímMsZ schválená kúpa pozemku evidovaného v

Kežmarok na LV č. 204 do majetku mesta od vlastníka Poľnonákup Tatry a.s. 
Kežmarok. Vykonaniu právneho úkonu však bráni uznesenie o predbežnom opatrení  
Okresného súdu Kežmarok a Krajského súdu v Prešove spočívajúce v
scudzovania predmetu kúpy a to v dôsledku prebiehajúceho súdneho sporu. 

priebežnom plnení zostáva 1 uznesenie: č. 247 
dôvodu  majetkovoprávneho usporiadania pozemku schválený 

odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Kežmarok v k.ú. Malý Slavkov. Právny 
úkon je podmienený zmenou územného plánu obce Malý Slavkov, ktorá nebola 

priebežnom plnení zostávajú  2   uznesenia: č. 209, 308 

tomto prípade bolo MsZ schválené zvýšenie hodnoty majetku mesta 
Základná škola, Hradné námestie 38, Kežmarok, súp. č. 62 zvereného do správy 
Základnej školy na ul. Hradné námestie č. 38, Kežmarok, rozpočtovej organizácii 
mesta, IČO 36158976, o hodnotu vykonaného technického zhodnotenia vo výške 57 

Predmetné uznesenie nebolo možné doposiaľ splniť, nakoľko na technické zhodnotenie 
boli poskytnuté štátom finančné prostriedky a v zmluve je daná 5 ročná podmienka, 
ktorá bráni zveriť nehnuteľnosť do správy ZŠ.  Táto by mala uplynúť v

potom bude možné predmetné uznesenie splniť.  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v tomto prípade schválilo zverenie nehnuteľného 
majetku objektu Centra voľného času a to : - Garáž č.1 a Garáž č.2 
budova „ Centrum voľného času“ súp. číslo 1490 - ploty v celkovej hodnote 
úpravy do správy rozpočtovej organizácie mesta Kežmarok, Centrum voľného času so 
sídlom Gen. Štefánika 47, 060 01 Kežmarok, IČO 37938096. 
Dôvod nesplnenia tohto uznesenia je ten istý ako u uznesenia č. 209 
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schválená kúpa pozemku evidovaného v k.ú. 
etku mesta od vlastníka Poľnonákup Tatry a.s. 

predbežnom opatrení  
Prešove spočívajúce v zákaze 

dneho sporu.  

dôvodu  majetkovoprávneho usporiadania pozemku schválený 
k.ú. Malý Slavkov. Právny 

úkon je podmienený zmenou územného plánu obce Malý Slavkov, ktorá nebola 

tomto prípade bolo MsZ schválené zvýšenie hodnoty majetku mesta – objektu 
Základná škola, Hradné námestie 38, Kežmarok, súp. č. 62 zvereného do správy 
Základnej školy na ul. Hradné námestie č. 38, Kežmarok, rozpočtovej organizácii 

hodnotu vykonaného technického zhodnotenia vo výške 57 

Predmetné uznesenie nebolo možné doposiaľ splniť, nakoľko na technické zhodnotenie 
zmluve je daná 5 ročná podmienka, 

teľnosť do správy ZŠ.  Táto by mala uplynúť v priebehu 

tomto prípade schválilo zverenie nehnuteľného 
Garáž č.1 a Garáž č.2 - prevádzková 

ploty v celkovej hodnote - vonkajšie 
úpravy do správy rozpočtovej organizácie mesta Kežmarok, Centrum voľného času so 
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Rok 2013 : 
Stav k 21.10.2016 : 

- V priebežnom plnení zostávajú  3   uznesenia: č. 14,150,199 
Uznesenie č. 14 

V tomto prípade mesto schválilo odkúpenie pozemkov pre výstavbu cyklotrasy 
Kežmarok – Spišská Belá podľa projektovej dokumentácie stavby Cyklotrasa Kežmarok 
– Spišská Belá – Strážky, ktorú vypracovala spoločnosť ISPO, s.r.o. Prešov, od 
vlastníkov pozemkov za cenu 3,30 eur/m2 . S vlastníkmi pozemkov pod navrhovanou 
trasou cyklotrasy mesto uzavrelo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a vykonali sa aj 
ďalšie úkony, ašak z dôvodov na strane vlastníkov pozemkov sa doposiaľ nemohol dať 
zapísať geometrický plán. Na veci sa stále pracuje.  
 
Uznesenie č. 150 

MsZ schválilo bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-C 3232, KN-E 
417/2, KN-E 6603, KN-E 6604, - k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby 
podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch - Východoslovenská 
distribučná, a.s. Košice, pričom VSD, a.s. Košice musí podľa zmluvy doložiť  
geometrický plán na zriedenie vecného bremena, pričom tento GP nebol ani na viaceré 
výzvy doposiaľ predložený a preto sa toto uznesenie nemohlo zrealizovať.  
 
Uznesenie č. 199 

MsZ schválilo bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parcely KN-C 513/1 (KN-
E 71/3), k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia 
na slúžiacom pozemku - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice ( IČO 36 599 361 ), 
pričom VSD, a.s. Košice musí podľa zmluvy doložiť  geometrický plán na zriedenie 
vecného bremena, pričom tento GP nebol ani na viaceré výzvy doposiaľ predložený 
a preto sa toto uznesenie nemohlo zrealizovať.  
 
 
Rok 2014 : 

 Stav k 21.10.2016 : 
- V priebežnom plnení zostáva  7   uzneseni: č. 96 , 206, 207, 208, 209, 225, 283,  

Uznesenie č. 96  
Msz schválilo odpredaj pozemku, časť parcely KN-E 2381 diel „3“ o výmere 82 m2 
pričlenenej do novovytvorenej parcely KN-C 1995/184 záhrada o výmere 82 m2 , a časť 
parcely KN-E 2418/1 diel „4“ o výmere 57 m2 pričlenenej do novovytvorenej parcely 
KN-C 1995/185 záhrada o výmere 57 m2 , podľa geometrického plánu č.37/2014, 
k.ú.Ľubica, úradne overeného pod číslom : G1 146/14, pre Zlatu Brijovú, trvale bytom 
Pod lesom 25, Kežmarok za cenu 5,- eur/m2 . 
Uznesenie doposiaľ nesplnené z dôvodu nesplnenia podmienok zo strany kupujúcej.  
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Uznesenie č. 206 
MsZ schválilo odpredaj pozemku, časť parcely KN-C 623 ostatná plocha o výmere 10 
m2 a časti parcely KN-E 116/1 zastavaná plocha o výmere 10 m2 k.ú. Kežmarok pre 
Východoslovenskú distribučnú a.s., Mlynská 31 , Košice ( IČO 36599361), pričom 
pričom VSD, a.s. Košice musí podľa zmluvy doložiť  geometrický plán na odčlenenú 
časť pozemku, pričom tento GP nebol ani na viaceré výzvy doposiaľ predložený a preto 
sa toto uznesenie nemohlo zrealizovať.  
 
Uznesenie č. 207 

MsZ v Kežmarku schválilo  bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-C 
623, KN-C 3219, KN-C 3296/6 KN-E 1161/1, KN-E 6777/5, KN-E 6576/3. KN-E 
1383/2, KN-E 6641/1, KN-E 1176/2, KN-E 1172/3, - k.ú. Kežmarok v prospech 
vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch - 
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, 
 
Uznesenie č. 208 

MsZ v Kežmarku schválilo bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-C 
3296/6, KN-E 6641/1, KN-E 1199, KN-E 6641/2, KN-E 1200, KN-E 2381 k.ú. 
Kežmarok a k.ú. Ľubica v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia 
na slúžiacich pozemkoch - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, 
 
Uznesenie č. 209 

Msz v Kežmarku schválolo  bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-E 
1850/1, KN-E 6761/1, KN-E 6545/2, KN-E 6740/101, KN-E 6740/301, KN-E 6548/2, 
KN-E 6548/1, KN-E 6552/203, KN-E 6751/401, KN-E 6552/202,KN-E 6552/101, KN-
E 2020/2 k.ú. Tatranská Lomnica v prospech vlastníka stavby na slúžiacich pozemkoch 
-Mesto Vysoké Tatry,  
Vo všetkých troch prípadoch musí oprávnený  podľa zmluvy doložiť  geometrický plán 
na zriedenie vecného bremena, pričom tieto  GP neboli ani na viaceré výzvy doposiaľ 
predložené a preto sa tieto  uznesenia nemohli zrealizovať.  
 
Uznesenie č. 225  

MsZ schválilo odpustenie dlhu - poplatku z omeškania z nájomného za mestský byt, 
vrátane služieb spojených s nájmom vo výške 5 324,03 eur Márii Klempárovej,  za 
predpokladu splnenia  podmienok do 31.12. 2016. Pri nesplnení podmienok po tomto 
dátume predmetné uznesenie stráca platnosť.  
 
Uznesenie č. 283 
MsZ schválilo zriadenie vecného bremena na časti parcely KN-E 6727/2 ostatná plocha, 
k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby STL.rozvodu plynu na slúžiacom pozemku , 
Jozef Galica bytom Spišské Hanušovce 175, v súvislosti so stavbou : „Krematórium 
Kežmarok, ul. Slavkovská „ s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok.  
Predmetné uznesenie nebolo doposiaľ možné splniť pretože vec je stále v štádiu 
stavebného konania. 

Oproti predchádzajúcemu vyhodnoteniu bolo splnených 7 uznesení.  
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Rok 2015 : 
Stav k 21.10.2016 : 

- V priebežnom plnení

19,20,119,120,129,130,131,132,134,135,137,138,139,172,173,174,
199, 308, 356, 357
Od posledného zasadnutia MsZ boli splnené 4
 

Rok 2016 : 
Stav k 21.10.2016 : 

- V priebežnom plnení
58, 59, 60, 63, 64, 76, 83, 85, 111, 
201, 202, 203, 20
 Od posledného zasadnutia MsZ bolo splnených 8
v priebežnom plnení ostáva 
MsZ.   

 
Aj priebežne plnenie ostatných uznesení
objektívnymi okolnosťami, ktoré musia nastať, aby mohli byť tieto uzneseni
splnené. Jedná sa  o
majetku, oddelenia územného plánu, životného prostredia a
poriadku, oddelenia projektov a
oddelenia, ktoré sú často
závisí v mnohých prípadoch okrem iného aj od 
orgánov štátnej správy, ako aj iných subjektov a
časté zmeny právnych predpisov a
a povinnosti vyplývajúce z
prijatých uznesení. 

 
 
Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v

uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 
kontrolované obdobia roka 2016 a

 

V Kežmarku, dňa 21.10.2016
JUDr. Mgr. Ondrej Teraj
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priebežnom plnení zostáva  22   uzneseni: č.  
19,20,119,120,129,130,131,132,134,135,137,138,139,172,173,174,

357. 
ho zasadnutia MsZ boli splnené 4 uznesenia.  

 

priebežnom plnení zostáva  39   uzneseni: č.  13, 19,  27,  
58, 59, 60, 63, 64, 76, 83, 85, 111, 140, 141, 144,  183, 184, 190, 191, 192, 
201, 202, 203, 204,  207, 210,  261, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 303.

zasadnutia MsZ bolo splnených 8 skôr prijatých uznesení, 
priebežnom plnení ostáva aj časť uznesení prijatých na poslednom zasadnutí 

ežne plnenie ostatných uznesení MsZ od roku 2011 je podmienené 
objektívnymi okolnosťami, ktoré musia nastať, aby mohli byť tieto uzneseni
splnené. Jedná sa  o uznesenia najmä oddelenia majetkoprávneho a
majetku, oddelenia územného plánu, životného prostredia a
poriadku, oddelenia projektov a verejného obstarávania a

, ktoré sú často vzájomne podmienené a spolu súvisia, 
mnohých prípadoch okrem iného aj od právoplatných 

orgánov štátnej správy, ako aj iných subjektov a ich plnenie ovplyvňujú taktiež 
časté zmeny právnych predpisov a z toho vyplývajúce rôzne obmedzeni

vyplývajúce z týchto zmien, ktoré priamo súvisia s
prijatých uznesení.  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu 

uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu
kontrolované obdobia roka 2016 a predchádzajúce obdobia. 

.2016 
JUDr. Mgr. Ondrej Teraj 
                                                        

K 

19,20,119,120,129,130,131,132,134,135,137,138,139,172,173,174,175, 198, 

27,  39, 41,  53, 54, 55, 
190, 191, 192,   

210,  261, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 303. 
skôr prijatých uznesení, 

časť uznesení prijatých na poslednom zasadnutí 

MsZ od roku 2011 je podmienené 
objektívnymi okolnosťami, ktoré musia nastať, aby mohli byť tieto uznesenia 

uznesenia najmä oddelenia majetkoprávneho a správy 
majetku, oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného 

verejného obstarávania a ekonomického 
spolu súvisia,  ich plnenie 

právoplatných rozhodnutí iných 
ich plnenie ovplyvňujú taktiež 

toho vyplývajúce rôzne obmedzenia 
týchto zmien, ktoré priamo súvisia s plnením 

vyhodnotenie stavu plnenia 

dňu  21.10.2016,  za 
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 

 
 

 
 
Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 396/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a na základe  
§ 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov obec určí 
všeobecne záväzným nariadením podmienky a spôsob 
poskytovania dotácií z vlastných príjmov pre právnické osoby 
a fyzické osoby – podnikateľov. Mestské zastupiteľstvo mesta 
Kežmarok schválilo Uznesením č. 127/2016 Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Kežmarok  
č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov. 
 
 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Materiál  bol vypracovaný na základe prijaté zákona  
č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol 
novelizovaný zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení. 
Cieľom je zapracovanie ustanovení zákona č. 91/2016 Z. z.  
o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov do prijatého Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 3/2016 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov. 
 

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

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Do dňa predloženia materiálu na spracovanie do kompletných 
materiálov na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku (28. 10. 2016) neboli dané. 
 
 

 
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

                       
 
 
 
Oddelenie právne, ekonomické a útvar prednostu 
 

-právne  stanovisko: Návrh je v súlade s platnými právnymi predpismi. 
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- Komisia  MsZ: 

                           
 
Stanovisko komisie financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva: 

1) Komisia financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu  
v Kežmarku uzniesť sa na Všeobecne záväznom 
nariadení mesta Kežmarok č. __/2016, ktorý sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov.  
 

  
Vlastný návrh  materiálu: 
 
Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej 
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
s účinnosťou od 01. 07. 2016, ktorým bol novelizovaný zákon č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení. 
 
Predmetnou novelou boli v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení doplnené podmienky 
kedy možno dotáciu žiadateľovi poskytnúť, a to: 

a) ak nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, 
b) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z 

fondov Európskej únie. 
 
Z uvedeného dôvodu je potrebné zakomponovať uvedené ustanovenia do Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných 
príjmov. 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. __/2016, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov bol vyvesený dňa  

17. 10. 2016. 
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Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.  __/2016, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok  

 č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 7 ods. 4 zákona  
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení  
(ďalej „VZN“) 

 
Čl. I 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V Článku 7 ods. 1 písm. l) znie: 

„l) čestné prehlásenie žiadateľa, že ku dňu  podania žiadosti  má vysporiadané 
záväzky voči Mestu Kežmarok, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám 
zriadeným Mestom Kežmarok a obchodným spoločnostiam, v ktorých je Mesto 
Kežmarok jediným spoločníkom, nie je v likvidácii, konkurze, reštrukturalizácii 
alebo v exekúcii a nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie a trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 
Európskej únie,“. 

 
2. V Článku 7 sa ods. 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie: 

„d) žiadateľovi nie je právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie a trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 
Európskej únie.“. 

 
3. V Článku 7 ods. 4 znie: 

„4) Dotácia z rozpočtu Mesta Kežmarok nebude žiadateľovi poskytnutá v prípade, 
ak má záväzky po lehote splatnosti voči Mestu Kežmarok, rozpočtovým 
a príspevkovým organizáciám zriadeným Mestom Kežmarok a obchodným 
spoločnostiam, v ktorých je Mesto Kežmarok jediným spoločníkom,  alebo ak je 
dlžníkom podľa Článku 7 ods. 3 písm. a) až c) VZN, alebo ak je v likvidácii, 
reštrukturalizácii, konkurze alebo exekúcii, alebo ak bol žiadateľovi právoplatne 
uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.“. 

 
4. V Prílohe č. 1 VZN časť C. znie: 
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C. Čestné prehlásenie žiadateľa 
Dolu podpísaný štatutárny zástupca žiadateľa čestne prehlasujem, že žiadateľ ku dňu 
podania žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Kežmarok nie je v likvidácii,   
reštrukturalizácii, konkurze alebo exekúcii a má vysporiadané záväzky voči Mestu Kežmarok, 
rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadeným Mestom Kežmarok a obchodným 
spoločnostiam, v ktorých je Mesto Kežmarok jediným spoločníkom a nemá právoplatne 
uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie a trest zákazu prijímať pomoc 
a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. 
    

Toto čestné prehlásenie som vykonal (a) dobrovoľne s plnou zodpovednosťou pre potreby 
Mesta Kežmarok za účelom predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta 
Kežmarok. 

    

 
 

Čl. II 
 
1) Návrh Všeobecne záväzné nariadenia mesta Kežmarok č. __/2016, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní 
dotácií z vlastných príjmov bol vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta 
Kežmarok na pripomienkovanie dňa 17. 10. 2016 a zvesený dňa __. 11. 2016. 

 
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom 

nariadení mesta Kežmarok dňa 03. 11. 2016 uznesením  č. __/2016.  
 
3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. __/2016, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov, nadobúda účinnosť dňa 01. 12. 2016. 

 
4) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č. __/2016, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných 
príjmov, bolo vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Kežmarok dňa __. 
11. 2016 a zvesené dňa  __. 11. 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák    ................................................... 
primátor mesta            podpis 
 
Dátum uznesenia sa MsZ na VZN:    

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli:   

VZN nadobudlo účinnosť dňa:  
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Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto  podal a či prešiel/ 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 

 
Návrh  na  uznesenie. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok 
 
s a    u z n i e s l o   
 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. __/2016, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných 
príjmov 



 
M E S

 
___________________________________________________________________________
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Ing. Agáta Perignáthová,  
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

 

k Zásadám hospodárenia 



 
M E S

 
___________________________________________________________________________

 
 

 

Dôvodová správa    
Súčasný stav: 

 
 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v
15.12.20
Kežmarok
4. 
 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Návrh na 
úpravy
a príspevkovým organizáciám mesta a úpravy
prenájom 
Fischera 2

 

 

Varianty  1- popis: 

 

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

 
Pripomienky 

subjektov: 

 

 
 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Oddelenie majetkovo
predložený návrh schváliť

-právne  stanovisko: Predložený návrh  je  v
 
 

 
-Komisia  MsZ:  
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len „MsZ“) dňa 
.2011 schválilo Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

Kežmarok (ďalej len „zásady“) a následne dodatky č. 1

Návrh na Dodatok č. 5 k zásadám predkladáme z
úpravy podmienok zverenia majetku do správy rozpočtovým 

príspevkovým organizáciám mesta a úpravy 
prenájom  hokejbalového ihriska v areáli škol
Fischera 2. 

Variantnosť nie je 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča  
predložený návrh schváliť 

Predložený návrh  je  v súlade  s platnou  legislatívou.
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K 

___________________________________________________________________________ 

Kežmarku (ďalej len „MsZ“) dňa 
majetkom mesta 

a následne dodatky č. 1, 2 ,3 a 

k zásadám predkladáme z dôvodu 
podmienok zverenia majetku do správy rozpočtovým 

 sadzieb za 
ly ZŠ Dr. 

správy majetku odporúča  

legislatívou. 



 
M E S

 
___________________________________________________________________________

Vlastný návrh  materiálu: 

  
v návrhu na uznesenie 

 

 
 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu
 
.............................................................................................................................
 
 
Návrh  na  uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s ch v a ľ u j e  

Dodatok č.5  k  Zásadám hospodárenia s

návrhu. 

Dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia s

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok v

č. 3 a Dodatku č. 4 sa menia a dopĺňa

 

1.  
 
V §6 sa ods.(7) znie:  
(7) Majetok mesta zverený do správy určí mesto  pri zriadení správcu v zriaďovacej listine. 
Mesto môže správcovi zveriť do správy ďalší majetok mesta alebo odňať správu majetku 
mesta. Zverenie do správy schvaľuje:
a) mestské zastupiteľstvo, ak ide o
b) primátor mesta, ak ide o hnuteľný majetok
 

2.  
V Prílohe č. 1 bod B. Nebytové priestory a
s), t)  znejú: 
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materiálu  počas  MsZ: 

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

estské zastupiteľstvo v Kežmarku 

k  Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok podľa predloženého 

 

N á v r h 

k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok 

 

majetkom mesta Kežmarok v znení Dodatku č.1, Do

a dopĺňajú takto: 

(7) Majetok mesta zverený do správy určí mesto  pri zriadení správcu v zriaďovacej listine. 
Mesto môže správcovi zveriť do správy ďalší majetok mesta alebo odňať správu majetku 

správy schvaľuje:  
ide o nehnuteľný majetok 

hnuteľný majetok 

Nebytové priestory a iné nehnuteľnosti v areáli škôl písmen
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K 

___________________________________________________________________________ 

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

majetkom mesta Kežmarok podľa predloženého 

majetkom mesta Kežmarok  

, Dodatku č. 2. Dodatku 

(7) Majetok mesta zverený do správy určí mesto  pri zriadení správcu v zriaďovacej listine. 
Mesto môže správcovi zveriť do správy ďalší majetok mesta alebo odňať správu majetku 

písmená n), o), p), r), 
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n) hokejbalový areál bez príslušenstva  pre právnické osoby zriadené alebo založené 

mestom        11,50 eur/hod. 

 

o) hokejbalový areál s príslušenstvom pre právnické osoby zriadené alebo založené 

mestom        28,50 eur/hod. 

p) hokejbalový areál bez príslušenstva pre združenia, rozpočtové, príspevkové 

organizácie  pôsobiace na území mesta, nezriadené alebo nezaložené mestom  

           11,50 eur/hod. 

r) hokejbalový areál s príslušenstvom  pre združenia, rozpočtové, príspevkové 

organizácie  pôsobiace na území mesta, nezriadené alebo nezaložené mestom  

           28,50 eur/hod. 

s) hokejbalový areál  bez príslušenstva pre ostatné právnické  

a fyzické osoby        14,50 eur/hod. 

t) hokejbalový areál  s príslušenstvom pre ostatné právnické  

a fyzické osoby        31,50 eur/hod. 

 

 
 

 

Tento Dodatok č. 5 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č.    .......... 

dňa 3.11.2016 a nadobúda účinnosť dňom ......................... 
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

 
Podľa Článku VI Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti 
Technické služby, s.r.o. Kežmarok zo dňa 16. 10. 1995 
v znení neskorších dodatkov o zmene zakladateľskej listiny 
rozhoduje valné zhromaždenie po prechádzajúcom schválení 
Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok. 
Podľa Článku V Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti 
Technické služby, s.r.o. Kežmarok zo dňa  
16. 10. 1995 v znení neskorších dodatkov predmetom činnosti 
spoločnosti je: 
a) výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych  

a mestských komunikácií a verejných  priestranstiev, 
údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého  
a vodorovného dopravného značenia, čistenie 
kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií 

b) plnenie a predaj sifónových a šľahačkových bômb  
a bombičiek 

c) správa a údržba verejného osvetlenia 
d) správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných 

WC, vylepovacích verejných plôch, lepenie plagátov 
e) správa, údržba a výstavba verejnej zelene 
f) mechanizované a ručné čistenie miestnych a štátnych 

komunikácií a verejných priestranstiev 
g) veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností, 

/komodity potraviny, ovocie, zelenina, stavebný materiál, 
nádoby a kontajnery na separovaný a neseparovaný zber 
odpadu/ 

h) uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
i) práce mechanizované v poľnohospodárstve 
j) správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie 

cintorínskych služieb 
k) pohrebné služby vrátane prepravy  zosnulých 
l) plnenie tlakových nádob na plyn, plnenie plynových 

zariadení v rozsahu zariadení na: plnenie kovových 
tlakových nádob; plnenie kovových tlakových nádob do 10 
Nm3/hod. vrátane 

m) kamenárske práce 
n) podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie 

nebezpečnými 
o) podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 
p) sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných 

živností 
q) oprava vyhradených technických zariadení elektrických 
r) montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení 
s) vedenie účtovníctva 
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t) prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, 

ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby 
spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné 
plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel 

u) poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou 
o zvieratá. 

  
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

 
Podnetom a cieľom predloženého materiálu je zrušenie 
obmedzenia podnikateľskej činnosti obchodnej spoločnosti 
v rozsahu veľkoobchodu a maloobchodu na určené komodity 
a zrušenie predmetov podnikateľskej činnosti, ktorú obchodná 
spoločnosť nevykonáva, a to: 
- plnenie a predaj sifónových a šľahačkových bômb  

a bombičiek 
- plnenie tlakových nádob na plyn, plnenie plynových 

zariadení v rozsahu zariadení na: plnenie kovových 
tlakových nádob; plnenie kovových tlakových nádob do 10 
Nm3/hod. vrátane.  

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

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
 
Nevyvesuje sa. 
 
 

 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

               
         
 
Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu  
v Kežmarku predložený materiál schváliť, nakoľko návrh 
zmeny Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti 
Technické služby, s.r.o. Kežmarok zo dňa 16. 10. 1995 
v znení neskorších dodatkov zabezpečí jej riadny výkon 
podnikateľskej činnosti. 
  

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa. 
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- Komisia  MsZ: 

                          
Stanovisko komisie financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva: 

1) Komisia financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 
Kežmarku schváliť zmenu Zakladateľskej listiny 
obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. 
Kežmarok, tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie  

 
  
Vlastný návrh  materiálu: 
Obchodná spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok bola založená na základe 
Zakladateľskej listiny zo dňa 16. 10. 1995. V predmete činnosti obchodnej spoločnosti 
bol uvedený aj veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností. Štátny orgán 
vykonávajúci registračnú činnosť zapísal v tom čase uvedený predmet činnosti  
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností /komodity potraviny, ovocie, 
zelenina, stavebný materiál, nádoby a kontajnery na separovaný a neseparovaný zber 
odpadu/. 
 
Vzhľadom na podnikateľské prostredie ako aj možnosti rozvíjania podnikateľskej 
činnosti  zapojením sa do elektronického kontraktačného systému navrhujeme uvedené 
obmedzenie zrušiť a upraviť znenie uvedeného predmetu podnikania - živnosti podľa  
§ 25 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení. Podľa 
uvedeného ustanovenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojej 
internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných 
živností a ich obsahové vymedzenie a z uvedeného dôvodu navrhujeme predmet 
činnosti označiť ako kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). 
 
Obchodná spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok v súčasnosti nevykonáva ani 
neplánuje vykonávať predmet podnikateľskej činnosti: 
- plnenie a predaj sifónových a šľahačkových bômb a bombičiek, 
- plnenie tlakových nádob na plyn, plnenie plynových zariadení v rozsahu zariadení na: 

plnenie kovových tlakových nádob; plnenie kovových tlakových nádob do 10 
Nm3/hod. vrátane.  

Predkladáme návrh na zrušenie predmetov podnikateľskej činnosti uvedených vyššie. 
 
Nakoľko dochádza k viacerým zmenám v Článku V Zakladateľskej listiny obchodnej 
spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok zo dňa 16. 10. 1995 v znení neskorších 
dodatkov predkladáme na schválenie celé znenie Článku V Zakladateľskej listiny 
obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok zo dňa 16. 10. 1995 v znení 
neskorších dodatkov. 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto  podal a či prešiel/ 
 
............................................................................................................................................. 
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Návrh  na  uznesenie. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok 
 
s c h v a ľ u j e  
 
zmenu Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. 
Kežmarok zo dňa 16. 10. 1995 v znení neskorších dodatkov nasledovne: 
Článok V Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. 
Kežmarok znie: 
V/ Predmet činnosti spoločnosti je: 
a) výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a 

verejných  priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a 
vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a 
dažďových kanalizácií, 

b) správa a údržba verejného osvetlenia, 
c) správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích 

verejných plôch, lepenie plagátov, 
d) správa, údržba a výstavba verejnej zelene, 
e) mechanizované a ručné čistenie miestnych a štátnych komunikácií a verejných 

priestranstiev, 
f) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
g) uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
h) práce mechanizované v poľnohospodárstve, 
i) správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb, 
j) pohrebné služby vrátane prepravy  zosnulých, 
k) kamenárske práce, 
l) podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými, 
m) podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, 
n) sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností, 
o) oprava vyhradených technických zariadení elektrických, 
p) montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení, 
q) vedenie účtovníctva, 
r) prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri 

prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak 
garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich 
vozidiel, 

s) poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá. 
 



 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá   : 
 
 

Ekonomické oddelenie 
 
 

Na rokovanie dňa: 03. 11. 2016  
 
 

K bodu programu: 07. 

Názov materiálu: Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 

rozpočtovým opatrením č. 9/2016 
 
 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa 

2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu 
3. Návrh na uznesenie 

4. Tabuľková časť 

 

  
Potrebné k schváleniu: - viac ako  ½ prítomných poslancov 

 
Počet strán materiálu: 20 

 
Prílohy  k ZM:  
 
 

- žiadne 
 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

Ing. Adriana Sedláková 

vedúca ekonomického oddelenia 
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 

 
 

 
 
Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2016 bol schválený 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 349/2015 
dňa 15. 12. 2015. Rozpočet mesta bol zmenený rozpočtovými 
opatreniami č. 1/2016, č. 2/2016, č. 3/2016, č. 4/2016, č. 
5/2016, č.6/2016, č. 7/2016 a č. 8/2016 schválenými 
uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 
12/2016, č. 51/2016, č. 81/2016, č. 82/2016, č. 139/2016, č. 
178/2016, č.182/2016,č . 196/2016 a č. 308/2016. 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

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

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

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa. 
 
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu  
v Kežmarku predložený materiál schváliť, nakoľko 
rozpočtové opatrenie zabezpečí zosúladenie rozpočtu mesta 
s navrhovanými podnetmi. 
 

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa. 
 
- Komisia  MsZ: 

 
Stanovisko komisie financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva: 

1) Komisia financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 
Kežmarku schváliť zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok 
pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 9/2016. 

 
 

  
Vlastný návrh  materiálu: 
 

Návrh na rozpočtové opatrenie je spracovaný v súlade s §14 ods. 2 zákona  
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov.  
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Bližšia špecifikácia zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým 
opatrením č. 9/2016 je uvedená podľa požiadaviek jednotlivých subjektov 
rozpočtového hospodárenia mesta Kežmarok v prílohe.  

 
Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu navrhujeme 
rozpočet mesta zmeniť na prebytkový (vrátane finančných operácií), s prebytkom vo 
výške 6 130 € (celkové príjmy mesta po zmene budú vo výške 18 808 862 € a celkové 
výdavky budú vo výške 18 802 732 €). 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých podnetoch sa nachádzajú v tabuľkovej 
časti návrhu. 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto  podal a či prešiel/ 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
Návrh  na  uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok 

pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 9/2016 podľa predloženého návrhu. 
 



Bežné príjmy Zmena č.1-8 Zmena č. 9 Spolu v € Rozp.org. Bežné výdavky Zmena č.1-8 Zmena č. 9 Spolu v € Rozp. org. Rozdiel v €

11 478 847 719 892 1 192 12 199 931 745 936 5 958 297 635 689 -8 350 6 585 636 6 261 563 98 668

Kapitálové príjmy Zmena č.1-8 Zmena č. 9 Spolu v € Rozp.org. Kapitálové výdavky Zmena č.1-8 Zmena č. 9 Spolu Rozp. org. Rozdiel v €

1 303 897 1 278 208 0 2 582 105 0 3 059 971 2 492 365 -15 950 5 536 386 202 947 -3 157 228

Finančné príjmy Zmena č.1-8 Zmena č. 9 Spolu v € Finančné výdavky Zmena č.1-8 Zmena č. 9 Spolu Rozdiel v €

1 500 245 1 780 645 0 3 280 890 0 215 700 500 0 216 200 0 3 064 690

Spolu Spolu Spolu

14 282 989 3 778 745 1 192 18 062 926 745 936 9 233 968 3 128 554 -24 300 12 338 222 6 464 510 6 130

Kežmarok, 18. 10. 2016

Spracovali: Ing.Adriana Sedláková,  Mgr. Marián Soliar

R O Z P O Č T O V É   OPATRENIE č. 9 / 2016  -  v €
 n á v r h   na rokovanie  MsZ



Vlastné príjmy RO,ZPS,ZOS Zmena č.1-8 Zmena č. 9 Spolu v € Bežné výdavky RO,ZPS,ZOS,PM Zmena č.1-8 Zmena č. 9 Spolu v €
634 866 38 615 72 455 745 936 5 683 887 516 156 61 520 6 261 563

Kapitálové príjmy RO,ZPS,ZOS Zmena č.1-8 Zmena č. 9 Kapitálové výdavky RO,ZPS,ZOS Zmena č.1-8 Zmena č. 9 Spolu
0 0 0 172 650 30 297 202 947

634 866 38 615 72 455 745 936 5 683 887 688 806 91 817 6 464 510

Kežmarok, 18. 10. 2016

Spracovali: Ing.Adriana Sedláková,  Mgr. Marián Soliar

Rozpočtové organizácie
 -   n á v r h   na rokovanie MsZ



                                Rozpočtové opatrenie  č.  9 / 2016 v €

                                             -  n á v r h   na   rokovanie    

   Bežné príjmy

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

312001
Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem 
transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 1 167 206 1 192 1 168 398

v tom transfer z ÚPSVaR - príspevok na pracovníkov verejných WC 4 000 -4 000 0
v tom Z MŠVVaŠ SR - dopravné ihrisko 0 5 192 5 192

Spolu 1 192

 Bežné príjmy rozpočtových organizácií
Názov položky Pred úpravou Návrh úpravy Upravený rozp.

RO - MŠ, Cintorínska 3 17 222 14 523 31 745
RO - MŠ, K. Kuzmányho 41 15 210 19 473 34 683
RO - MŠ, Severná 5 8 671 11 001 19 672
RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 - ŠKD 12 200 -280 11 920
RO - ZŠ-Grundschule, Hradné nám. 38 - ŠKD 5 700 5 150 10 850

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

RO - ZŠ-Grundschule, Hradné nám. 38 - ŠKD 5 700 5 150 10 850
RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠKD 7 500 740 8 240
RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠJ 10 000 16 153 26 153

RO - Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47 4 006 1 494 5 500
RO - ZŠ, Dr. D. Fischera 2 6 000 3 201 9 201
RO - ZŠ-Grundschule, Hradné nám. 38 17 430 1 000 18 430

SPOLU           72 455

            Kapitálové príjmy

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

Spolu 0

            Bežné výdavky

Program Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

2.1.3 Kežmarská informačná agentúra 15 000 -1 400 13 600
2.2.1 Web stránka mesta 5 800 -50 5 750
3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ 1 420 200 1 620
4.1 Verejné WC 21 500 -4 000 17 500
4.2 Stavebný úrad 102 903 -3 000 99 903



5.4.2 Bežná údržba a oprava VO 44 000 6 850 50 850
v tom: príspevok pre VPS 28 600 6 850 35 450

6.1.1 Cyklický zber odpadu 320 000 4 000 324 000
6.1.2 Zneškodňovanie odpadu 125 000 4 000 129 000
6.1.3 Likvidácia čiernych skládok 1 500 -500 1 000
6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separovaného zberu 78 000 -21 290 56 710

príspevok pre VPS 78 000 -21 290 56 710

6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute 5 000 -5 000 0
10.4.5 Mestská športová hala 127 510 4 610 132 120
11.3.6 Kultúrne stredisko 154 475 1 450 155 925
12.3 Detské ihriská 10 000 -5 000 5 000
12.6 Vianočné osvetlenie 20 000 -6 500 13 500

v tom: príspevok pre VPS 20 000 -6 500 13 500
13.1.1 Zariadenie pre seniorov   53 702 12 480 66 182
13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby 28 350 4 800 33 150

Spolu -8 350

            Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

9.1.2 RO - MŠ, Cintorínska 3 233 403 14 523 247 926
9.1.3 RO - MŠ, K. Kuzmányho 41 336 538 19 473 356 011
9.1.4 RO - MŠ, Severná 5 166 699 11 001 177 700
9.2.1 RO - ZŠ,  Dr.D.Fischera 2 - ŠKD 63 440 -280 63 160
 9.2.2 RO - ZŠ-Grundschule, Hradné nám. 38 - ŠKD 45 600 5 150 50 750
9.2.3 RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠKD 43 201 740 43 9419.2.3 RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠKD 43 201 740 43 941
9.2.3 RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠJ 95 073 5 306 100 379
 9.3.1 RO - Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47 105 849 6 686 112 535
9.2.1 RO - ZŠ, Dr. D. Fischera 2 1 271 104 3 201 1 274 305
9.2.2 RO - ZŠ-Grundschule, Hradné nám. 38 994 712 1 000 995 712

13.1.1 Zariadenie pre seniorov   794 967 -480 794 487
13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby 131 440 -4 800 126 640

Spolu 61 520

                   Kapitálové  výdavky

Program Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

4.2 Stavebný úrad 8 000 3 000 11 000
v tom nákup osobného automobilu 8 000 3 000 11 000

12.3 Detské ihriská 50 000 5 000 55 000
v tom: nákup prvkov na detské ihriská 0 5 000 5 000
12.6 Vianočné osvetlenie 0 7 500 7 500

v tom: príspevok pre VPS na nákup prvkov vianočného osvetlenia 0 7 500 7 500
13.1.1 Zariadenie pre seniorov 25 900 -20 000 5 900
13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby 15 650 -11 450 4 200

Spolu -15 950



      Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií 

Program Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

9.2.3 RO - ZŠ, Nižná brána 8 70 000 10 847 80 847
v tom  ZŠ 70 000 0 70 000

ŠJ  na nákup elektrického varného kotla a
2 sklopných elektrických panvíc 0 10 847 10 847

13.1.1. Zariadenie pre seniorov 94 100 8 000 102 100
v tom veľkokapacitná práčka 8 000 8 000

13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej  služby 6 550 11 450 18 000
v tom zdvihák na kúpanie klientov 2x 0 7 000 7 000
v tom projektová dokumentácia oddelení A1, C a kotolňa 0 4 450 4 450

SPOLU 30 297

                                 Príjmy finančných operácií

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

Spolu 0

                                     Výdavky finančných operácií                                     Výdavky finančných operácií

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

Spolu 0

Kežmarok, 18. 10. 2016
Spracovali: Ing.Adriana Sedláková,  Mgr. Marián Soliar



Rozpočtové opatrenie  č. 9 / 2016 - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení

                                     -  n á v r h   n a   r o k o v a n i e 

Príjmy:

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

Spolu 0

Výdavky:

Program Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

2.1.3 Kežmarská informačná agentúra 15 000 -1 400 13 600
2.2.1 Web stránka mesta 5 800 -50 5 750
3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ 1 420 200 1 620
4.2 Stavebný úrad 102 903 -3 000 99 903
4.2 Stavebný úrad                                                               KV 8 000 3 000 11 000

v tom nákup osobného automobilu                                                          KV 8 000 3 000 11 000

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

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

v tom nákup osobného automobilu                                                          KV 8 000 3 000 11 000

5.4.2 Bežná údržba a oprava VO 44 000 6 850 50 850
v tom: príspevok pre VPS 28 600 6 850 35 450

6.1.1 Cyklický zber odpadu 320 000 4 000 324 000
6.1.2 Zneškodňovanie odpadu 125 000 4 000 129 000
6.1.3 Likvidácia čiernych skládok 1 500 -500 1 000
6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separovaného zberu 78 000 -15 160 62 840

príspevok pre VPS 78 000 -15 160 62 840

6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute 5 000 -5 000 0
10.4.5 Mestská športová hala 127 510 4 610 132 120
11.3.6 Kultúrne stredisko 154 475 1 450 155 925
12.3 Detské ihriská 10 000 -5 000 5 000
12.3 Detské ihriská                                                              KV 50 000 5 000 55 000

v tom: nákup prvkov na detské ihriská                                                     KV 0 5 000 5 000
12.6 Vianočné osvetlenie 20 000 -6 500 13 500

v tom: príspevok pre VPS 20 000 -6 500 13 500
12.6 Vianočné osvetlenie                                                      KV 0 7 500 7 500

v tom: príspevok pre VPS na nákup prvkov vianočného osvetlenia  KV 0 7 500 7 500
13.1.1 Zariadenie pre seniorov   53 702 12 480 66 182
13.1.1 RO - Zariadenie pre seniorov   794 967 -480 794 487
13.1.1 Zariadenie pre seniorov                                                    KV 25 900 -20 000 5 900
13.1.1. RO - Zariadenie pre seniorov                                            KV 94 100 8 000 102 100
v tom veľkokapacitná práčka                                                                       KV 0 8 000 8 000

13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby 28 350 4 800 33 150
13.1.5 RO - Zariadenie opatrovateľskej služby 131 440 -4 800 126 640

13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby                                     KV 15 650 -11 450 4 200
13.1.5 RO - Zariadenie opatrovateľskej  služby                            KV 6 550 11 450 18 000
v tom zdvihák na kúpanie klientov 2x                                                       KV 0 7 000 7 000
v tom projektová dokumentácia oddelení A1, C a kotolňa                   KV 0 4 450 4 450

Spolu 0



Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

312001
Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem 
transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 1 167 206 1 192 1 168 398

v tom transfer z ÚPSVaR - príspevok na pracovníkov verejných WC 4 000 -4 000 0
v tom Z MŠVVaŠ SR - dopravné ihrisko 0 5 192 5 192

RO - MŠ, Cintorínska 3 17 222 14 523 31 745
RO - MŠ, K. Kuzmányho 41 15 210 19 473 34 683
RO - MŠ, Severná 5 8 671 11 001 19 672
RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 - ŠKD 12 200 -280 11 920
RO - ZŠ-Grundschule, Hradné nám. 38 - ŠKD 5 700 5 150 10 850
RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠKD 7 500 740 8 240
RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠJ 10 000 16 153 26 153

RO - Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47 4 006 1 494 5 500
RO - ZŠ, Dr. D. Fischera 2 6 000 3 201 9 201
RO - ZŠ-Grundschule, Hradné nám. 38 17 430 1 000 18 430

Spolu 73 647

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

4.1 Verejné WC 21 500 -4 000 17 500
6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separovaného zberu 62 840 -6 130 56 710

príspevok pre VPS 62 840 -6 130 56 710

9.1.2 RO - MŠ, Cintorínska 3 233 403 14 523 247 926
9.1.3 RO - MŠ, K. Kuzmányho 41 336 538 19 473 356 011
9.1.4 RO - MŠ, Severná 5 166 699 11 001 177 700
9.2.1 RO - ZŠ,  Dr.D.Fischera 2 - ŠKD 63 440 -280 63 160
 9.2.2 RO - ZŠ-Grundschule, Hradné nám. 38 - ŠKD 45 600 5 150 50 750
9.2.3 RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠKD 43 201 740 43 941
9.2.3 RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠJ 95 073 5 306 100 379
 9.3.1 RO - Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47 105 849 6 686 112 535
9.2.1 RO - ZŠ, Dr. D. Fischera 2 1 271 104 3 201 1 274 305
9.2.2 RO - ZŠ-Grundschule, Hradné nám. 38 994 712 1 000 995 712
9.2.3 RO - ZŠ, Nižná brána 8                                                    KV 70 000 10 847 80 847
v tom  ZŠ                                                                                KV 70 000 0 70 000

ŠJ  na nákup elektrického varného kotla a
2 sklopných elektrických panvíc                                       KV 0 10 847 10 847

Spolu 67 517

Príjmy:

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

Spolu 0

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:



Výdavky:

Program Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

Spolu 0

Sumarizácia: 6 130

- príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-) 73 647
- výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-) 67 517

Kežmarok, 18. 10. 2016
Spracovali: Ing.Adriana Sedláková,  Mgr. Marián Soliar



Ekonomické oddelenie
VEC:
N á v r h  na zmenu rozpočtu č. 9 /2016

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

4.1 Plánovaná úprava prevádzkových hodín sa nerealizovala, náklady na mzdy o odvody ostali na úrovni  

minulého roka.

4.2 Stavebný úrad- zvýšenie z dôvodu nákupu osobného motorového vozidla pre potreby stavebného úradu.
Zvýšené náklady prvku 5.4.2 Bežná údržba a oprava verejného osvetlenia  sú z dôvodu výmeny
ďalších 5 ks stožiarov verejného osvetlenia na ulici Nižná brána. 
6.1.1 TKO cyklický zber odpadu, 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu a 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok- 
úprava vychádza z predpokladaných nákladov na činnosti

Zvoz a triedenie základných surovín separovaného zberu 6.2.1 je od júla 2016 financovaný mimo
rozpočtu mesta. Financovanie separovaného zberu zabezpečujú od 1.júla 2016 v zmysle zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch súkromné firmy, v Kežmarku spoločnosť ENVI-PACK a.s. Bratislava. 
V tomto roku nebudú žiadne náklady na separovanie základných surovínseparovaného zberu.
12.3 Úprava vychádza z nákupu prvkov na detské ihriská.
12.6 Presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových z dôvodu nákupu nových prvkov
vianočnej výzdoby a navýšenie príspevku VPS z dôvodu zvýšenej prácnosti pri montáži novej výzdoby. 

Bežné príjmy:

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie ÚPŽPSP
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

Ekonom. klas. Názov položky Pred úpravou Návrh úpravy Upravený rozp.

312001 transfer z ÚPSVaR 4 000 -4 000 0

Spolu -4 000

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

4.1 Verejné WC 21 500 -4 000 17 500
4.2 Stavebný úrad 102 903 -3 000 99 903

5.4.2 Bežná údržba a oprava VO 44 000 6 850 50 850
v tom: príspevok pre VPS 28 600 6 850 35 450

6.1.1 Cyklický zber odpadu 320 000 4 000 324 000
6.1.2 Zneškodňovanie odpadu 125 000 4 000 129 000
6.1.3 Likvidácia čiernych skládok 1 500 -500 1 000

6.2.1
Zvoz a triedenie základných komodít 
separovaného zberu 78 000 -21 290 56 710
príspevok pre VPS 78 000 -21 290 56 710

6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute 5 000 -5 000 0
12.3 Detské ihriská 10 000 -5 000 5 000
12.6 Vianočné osvetlenie 20 000 -6 500 13 500

v tom: príspevok pre VPS 20 000 -6 500 13 500

Spolu -30 440



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

4.2 Stavebný úrad 8 000 3 000 11 000
v tom nákup osobného automobilu 8 000 3 000 11 000

12.3 Detské ihriská 50 000 5 000 55 000
v tom: nákup prvkov na detské ihriská 0 5 000 5 000
12.6 Vianočné osvetlenie 0 7 500 7 500

v tom:
príspevok pre VPS na nákup prvkov vianočného 
osvetlenia 0 7 500 7 500

Spolu 23 500

Vypracoval: Ing. Roman Huťa
V Kežmarku, 18. 10.  2016

Ing.Eva Kelbelová

vedúca odd.ÚP, ŽP a SP



Ekonomické oddelenie

VEC:
N á v r h  na zmenu rozpočtu č. 9 /2016

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

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

3.1 Regenerácia zamestnancov MsÚ 1 420 200 1 620

Spolu 200

Vypracoval: Ing. Karol Gurka 
V Kežmarku, 18. 10.  2016

Ing. Karol Gurka

prednosta MsÚ Kežmarok

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie ÚPŽPSP
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

V rámci podprogramu 3.1 požadujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov z dôvodu nutnosti výmeny 
elektrického ohrievača a sanity v zariadení MsÚ (celková výška 654 €) určenom na regeneráciu 
zamestnancov. Uvedenú výmenu je potrebné uskutočniť v rámci bežnej údržby zariadenia.



Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok

Mesto Kežmarok
ekonomické odd. MsÚ

VEC:
N á v r h  na zmenu rozpočtu č.  9 /2016

Odôvodnenie:

2) Zvýšenie  rozpočtu kapitálových výdavkov  prvku 13.1.5  vo výške  11 450 € požadujeme z dôvodu :
▪  nákup zdvíhaciích zariadení na kúpanie klientov v počte 2 ks - nedostatok takýchto 
zariadení v ZPS a ZOS a nárast počtu  nemobilných klientov 
▪ obstarania  projektovej dokumentácie rekonštrukcie v sume 4 450,- € 
 z toho: oddelnie A1      1 510,- € 

oddelenie C       2 390,- €
plynová prípojka, kotolňa, plynofikácia  550,- €

Bežné výdavky
Kód prog. rozp. Názov položky Pred úpravou Návrh úpravy Upravený rozp.

13.1.1 Zariadenie pre seniorov   53 702 12 480 66 182
13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby 28 350 4 800 33 150

SPOLU 17 280

Bežné výdavky rozpočtových organizácií 
Kód prog. rozp. Názov položky Pred úpravou Návrh úpravy Upravený rozp.

13.1.1 Zariadenie pre seniorov   794 967 -480 794 487
13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby 131 440 -4 800 126 640

SPOLU -5 280

Kapitálové výdavky 
Kód prog. rozp. Názov položky Pred úpravou Návrh úpravy Upravený rozp.

13.1.1 Zariadenie pre seniorov 25 900 -20 000 5 900
13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby 15 650 -11 450 4 200

SPOLU -31 450

1) Požadujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov preklasifikovaním kapitálových výdavkov na bežné 
výdavky vo výške 12 000 € v prvku 13.1.1 - Zariadenie pre seniorov.    Finančné prostriedky vo výške  
8 000 € požadujeme na zakúpenie veľkokapacitnej práčky - po  revízii práčky v zariadení bola jej oprava 
predbežne vyčíslená na 2 000 € (nové ložiská + nový bubon). 

3) Presun účelových bežných výdavkov z rozpočtovej organizácie do rozpočtu mesta z dôvodu  vrátenia 
časti finančného príspevku za neobsadené miesta v sociálnych zariadeniach mesta za III. štrťrok 2016 
poskytovateľovi - Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií 
Kód prog. rozp. Názov položky Pred úpravou Návrh úpravy Upravený rozp.

13.1.1. Zariadenie pre seniorov 94 100 8 000 102 100
v tom veľkokapacitná práčka 8 000 8 000

13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej  služby 6 550 11 450 18 000
v tom zdvihák na kúpanie klientov 2x 7 000 7 000
v tom projektová dokumentácia oddelení A1, C a kotolňa 4 450 4 450

SPOLU 19 450

V Kežmarku, dňa 14.10. 2016
Predkladá: Mgr. Marcela Ištocyová

JUDr. Jana Trautmanová



Oddelenie: Školstvo
VEC:
N á v r h  na zmenu rozpočtu č. 9 / 2016

Odôvodnenie:

Zmena rozpočtu súvisí : 
a) s úpravou vlastných príjmov škôl a školských zariadení spolu vo výške 72 455 €,
b) v ZŠ Nižná brána s preklasifikovaním vlastných príjmov získaných z režijných príjmov na kapitálové 
prostriedky za účelom nákupu  elektrického varného kotla a 2 sklopných elektrických panvíc (10 847 €).
c) s FP poskytnutými MŠVVaŠ SR na podporu praktického výcviku žiakov na dopravnom ihrisku
 vo výške 5 192 €.

Bežné príjmy v €:
Ekonom. Klas. Názov položky Pred úpravou Návrh úpravy Upravený rozp.

312001 Z MŠVVaŠ SR - dopravné ihrisko 0 5 192 5 192

SPOLU           5 192

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií v  €:
Názov položky Pred úpravou Návrh úpravy Upravený rozp.

RO - MŠ, Cintorínska 3 17 222 14 523 31 745
RO - MŠ, K. Kuzmányho 41 15 210 19 473 34 683
RO - MŠ, Severná 5 8 671 11 001 19 672

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie školstva
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

RO - MŠ, Severná 5 8 671 11 001 19 672
RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 - ŠKD 12 200 -280 11 920
RO - ZŠ-Grundschule, Hradné nám. 38 - ŠKD 5 700 5 150 10 850
RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠKD 7 500 740 8 240
RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠJ 10 000 16 153 26 153

RO - Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47 4 006 1 494 5 500
RO - ZŠ, Dr. D. Fischera 2 6 000 3 201 9 201
RO - ZŠ-Grundschule, Hradné nám. 38 17 430 1 000 18 430

SPOLU           72 455

Bežné výdavky rozpočtových organizácií v €:
Kód prog. rozp. Názov položky Pred úpravou Návrh úpravy Upravený rozp.

9.1.2 RO - MŠ, Cintorínska 3 233 403 14 523 247 926
9.1.3 RO - MŠ, K. Kuzmányho 41 336 538 19 473 356 011
9.1.4 RO - MŠ, Severná 5 166 699 11 001 177 700
9.2.1 RO - ZŠ,  Dr.D.Fischera 2 - ŠKD 63 440 -280 63 160
 9.2.2 RO - ZŠ-Grundschule, Hradné nám. 38 - ŠKD 45 600 5 150 50 750
9.2.3 RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠKD 43 201 740 43 941
9.2.3 RO - ZŠ, Nižná brána 8 - ŠJ 95 073 5 306 100 379
 9.3.1 RO - Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47 105 849 6 686 112 535
9.2.1 RO - ZŠ, Dr. D. Fischera 2 1 271 104 3 201 1 274 305
9.2.2 RO - ZŠ-Grundschule, Hradné nám. 38 994 712 1 000 995 712

SPOLU           66 800



Kapitálové výdavky  rozpočtových organizácií v €:

Kód prog. rozp. Názov položky Pred úpravou Návrh úpravy Upravený rozp.

9.2.3 RO - ZŠ, Nižná brána 8 70 000 10 847 80 847
v tom  ZŠ 70 000 0 70 000

ŠJ  na nákup elektrického varného kotla a
2 sklopných elektrických panvíc 0 10 847 10 847

SPOLU 10 847

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková 
V Kežmarku, dňa 11.10. 2016 Predkladá: Mgr. Ivona Staníková

   vedúca odd. školstva



            MESTO  KEŽMAROK
                       Mestský úrad
                    oddelenie školstva

           Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

Mestský úrad
vedúci ekonomického odd.
060 01  Kežmarok

VEC:

Návrh na úpravu rozpočtu č. 9 na rok 2016

Odôvodnenie požadovanej úpravy:
a) 10.4.5 MŠH navýšenie finančných prostriedkov vo výške 4 610 € na opravu elektroinštalácie a rozvodov 
v časti šatní a príslušenstva súvisí  s odstránením nedostatkov vyplývajúcich z revíznej správy. 

Bežné výdavky
Kód prog. rozp. Názov položky Pred úpravou Návrh úpravy Upravený rozp.

10.4.5 Mestská športová hala 127 510 4 610 132 120

SPOLU 4 610

Vypracoval: Ing. Pavol Fejerčák Predkladá: Mgr. Ivona Staníková
Dňa: 11.10.2016 vedúca oddelenia školstva,

mládeže a športu



Ekonomické oddelenie

VEC:
N á v r h  na zmenu rozpočtu č. 9 / 2016

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

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

2.1.3 Kežmarská informačná agentúra 15 000 -1 400 13 600
2.2.1 Web stránka mesta 5 800 -50 5 750

Mesto Kežmarok v roku 2016 rozpočtuje bežné výdavky na prevádzku informačnej agentúry
prostredníctvom prvku 2.1.3. - Kežmarská informačná agentúra, od decembra 2016 prevádzku tejto agentúry 
bude zabezpečovať  príspevková organizácia mesta - Mestské kultúrne stredisko. 
Z uvedených dôvodov je potrebné prevádzku informačnej agentúry zabezpečiť prostredníctvom zvýšenia 
príspevku príspevkovej organizácii v prvku 11.3.6 - Kultúrne stredisko o čiastku 1 450 €. Zvýšenie príspevku 
navrhujeme zabezpečiť znížením bežných výdavkov prvku 2.1.3 - Kežmarská informačná agentúra o čiastku 
1 400 € a znížením bežných výdavkov prvku 2.2.1 - Web stránka mesta o čiastku 50 €.

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

referát komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

2.2.1 Web stránka mesta 5 800 -50 5 750
11.3.6 Kultúrne stredisko 154 475 1 450 155 925
v tom príspevok MsKS 154 475 1 450 155 925

Spolu 0

V Kežmarku, 17.10.2016

Predkladá: Ing.Gabriela Bodnárová, ref.pre propagáciu, marketing a RR

Predkladá: Ing. Zuzana Šlosárová
komunikačný manažér
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M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku 

Prednosta 

03.11.2016  

Návrh na zmenu riadneho  termínu Mestského 
zastupiteľstva 

. Dôvodová   správa. 
Návrh na uznesenie. 

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 
  

 žiadne 

 

Ing. Karol Gurka 

Prednosta MsÚ              

                                                                                 

                       

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

riadneho  termínu Mestského 

 



M E S
 

 

 

Dôvodová správa 
 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v

uznesenie   343/2015  o kalendárnom pláne zasadnutí  MsZ  na rok 2016. 

zastupiteľstvo bolo určené  na  15.12.2016. Nakoľko  v

piatku prebehnú  vianočné trhy

z dôvodu plánovaného programu

 

15.00 – Vianoce pod Tatrami 
                                                    

17.00 – Rockové Vianoce - vystúpenie kežmarských hudobných skupín a

 

A zároveň  je plán počas  štvrtku

kapustnice  na piatok  16.12.2016.    

 

Návrhová časť: 
 
Nakoľko  mestské zastupiteľstvo  v

o rozpočte na nasledujúci  rok 2017 a

zasadnutí   je nevyhnutné, navrhujeme  presunúť  termín o

14.12.2016.   Kolízia s programom trhov nie je, na

reprodukovaná hudba . 

 

 
  

Návrh na uznesenie:
 

Mestské zastupiteľstvo v
Mestského zastupiteľstva v kežmarku  z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Kežmarku 15. Decembra 2015  bolo prijaté

kalendárnom pláne zasadnutí  MsZ  na rok 2016.  Decembrové

zastupiteľstvo bolo určené  na  15.12.2016. Nakoľko  v uvedenom 50. týždni  

piatku prebehnú  vianočné trhy a štvrtok  je  organizačne pre pracovníkov MsKS  náročný

plánovaného programu: 

Vianoce pod Tatrami (folklórny program zabezpečený v spolupráci s

                                                    osvetovým strediskom) 

vystúpenie kežmarských hudobných skupín a umelcov

zároveň  je plán počas  štvrtku 15.12.2016  pripravovať 2. ročník súťaže vo varení 

kapustnice  na piatok  16.12.2016.     

mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku na  decembrovom zasadnutí rokuje  aj 

rozpočte na nasledujúci  rok 2017 a 15 dňové  vyvesenie návrhu rozpočtu  pred a

zasadnutí   je nevyhnutné, navrhujeme  presunúť  termín o jeden deň skôr, na stredu 

programom trhov nie je, nakoľko v stredu popoludní  sa  plánuje len  

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu termínu  zasadnutia 
kežmarku  z  15.decembra 2016  na  14. decembra

8/2 

Decembra 2015  bolo prijaté 

Decembrové 

ýždni   od utorka  do 

pre pracovníkov MsKS  náročný 

spolupráci s Podtatranským    

umelcov 

pripravovať 2. ročník súťaže vo varení 

na  decembrovom zasadnutí rokuje  aj 

15 dňové  vyvesenie návrhu rozpočtu  pred a po 

jeden deň skôr, na stredu 

stredu popoludní  sa  plánuje len  

zmenu termínu  zasadnutia 
decembra 2016.   
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

 

 

 

 

Predkladá:  

 
 

Prednosta
 

 

Na rokovanie dňa: 03.11.2016
 
 

K bodu programu: 09. 

Názov materiálu: Kalendárny  plán zasadnutí  Mestského zastupiteľstva na 

rok 2017.

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa

2. Návrh na uznesenie 

 

  
Potrebné 

na schválenie: 

 

nadpolovičná väčšina

Počet strán materiálu: 2  

 
Prílohy  k ZM:  

 
 

Nie sú

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

 Ing. Karol Gurka
  Prednosta MsÚ
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku 

ednosta   

03.11.2016  

Kalendárny  plán zasadnutí  Mestského zastupiteľstva na 

rok 2017. 

1. Dôvodová   správa 

. Návrh na uznesenie  

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

 

Nie sú 

 

Ing. Karol Gurka 
Prednosta MsÚ 

                                 

                  

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

Kalendárny  plán zasadnutí  Mestského zastupiteľstva na 
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Dôvodová správa     
Podľa ustanovenia § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

ako vyplýva zo zmien a doplnení, obecné 

raz za tri mesiace. Zasadnutia mestského zastupiteľstva zvoláva  primátor mesta

schváleného plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na  dané obdobie.

 

Návrhová časť 
Pre  rok 2017  navrhujeme  kalendárny plán zasadnutí  takto:

 
Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2017

 

9. február 2017 -

06. apríl 2017   -

22. jún  2017    -

14. september 2017  -

2. novembra 2017  -

14. december 2017  -

 

 

 

 

 

Návrh  na  uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

- s  c h v a ľ u j e   predložený návrh kalendárneho plánu zasadnutí  mestského 

zastupiteľstva na rok 201
 

Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 201

09.  február 2017 -

06.  apríl 2017  -

22.  jún 2017   -

14.  september 2017  -

02.  november 2017  -

14.  december 2017  -
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zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

ako vyplýva zo zmien a doplnení, obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však 

raz za tri mesiace. Zasadnutia mestského zastupiteľstva zvoláva  primátor mesta

schváleného plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na  dané obdobie. 

alendárny plán zasadnutí  takto: 

Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2017 

- štvrtok 

- štvrtok 

- štvrtok  

- štvrtok 

- štvrtok   

- štvrtok 

Kežmarku     

predložený návrh kalendárneho plánu zasadnutí  mestského 

zastupiteľstva na rok 2017 takto: 

Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2017 

- štvrtok 

- štvrtok 

- štvrtok  

- štvrtok 

- štvrtok   

- štvrtok 

zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však 

raz za tri mesiace. Zasadnutia mestského zastupiteľstva zvoláva  primátor mesta na základe 

predložený návrh kalendárneho plánu zasadnutí  mestského 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

 

 

 

 

Predkladá:  

 
 

Prednosta
 

 

Na rokovanie dňa: 03.11.2016
 
 

K bodu programu: 10. 

Názov materiálu: Zmeny v
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa

2. Návrh na uznesenie 

 

  
Potrebné 

na schválenie: 

 

nadpolovičná väčšina

Počet strán materiálu: 2  

 
Prílohy  k ZM:  

 
 

Nie sú

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

 Ing. Karol Gurka
  Prednosta MsÚ
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku 

ednosta   

03.11.2016  

Zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva.

1. Dôvodová   správa 

. Návrh na uznesenie  

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

 

Nie sú 

 

Ing. Karol Gurka 
Prednosta MsÚ 

                                 

                  

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

komisiách mestského zastupiteľstva. 



M E S
 

 

                        
                      

Dôvodová správa     
Uznesením MsZ v Kežmarku  č. 296/2014  bola zriadená komisia  zamestnanosti  

a podnikateľskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve v

komisie  bol uznesením  č. 297/2014 menovaný  Mgr. Ladislav Jendrejčák.  

Predseda  komisie zamestnanosti  a

v Kežmarku Mgr. Ladislav Jendrejčák sa  dňa  19.10.2016  vzdal z

funkcie  predsedu  a člena komisie  a  preto je  možné   komisiu  personálne doplniť.  Zároveň 

je potrebné zvoliť predsedu uvedenej komisie  z

 

Návrhová časť 
Navrhujeme  Mestskému zastupiteľstvu v

zamestnanosti a podnikateľskej činnosti  o

z poslancov  tejto komisie  vybrať  predsedu tejto komisie.  

   

Doporučený procesný postup:   

Diskusia  MsZ a návrhy  kandidáto

 

 

Návrh  na  uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie  vzdanie sa funkcie  člena  

a predsedu komisie zamestnanosti  a

zastupiteľstve v Kežmarku  
 

 

Návrh  na  uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo 

komisie zamestnanosti  a podnikateľskej činnosti

v Kežmarku   

 

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

 

Návrh  na  uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade so štatútom mesta   v

predsedu  komisie zamestnanosti  a

v Kežmarku   

 

.....................................................................................................
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Kežmarku  č. 296/2014  bola zriadená komisia  zamestnanosti  

podnikateľskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku.  Za predsedu  tejto  

komisie  bol uznesením  č. 297/2014 menovaný  Mgr. Ladislav Jendrejčák.  

zamestnanosti  a podnikateľskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve 

Kežmarku Mgr. Ladislav Jendrejčák sa  dňa  19.10.2016  vzdal z osobných dôvodov 

člena komisie  a  preto je  možné   komisiu  personálne doplniť.  Zároveň 

é zvoliť predsedu uvedenej komisie  z poslancov  členov komisie.

Navrhujeme  Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku  zvážiť  doplnenie komisie  

podnikateľskej činnosti  o člena  z  radov poslancov.  Zároveň  navrhujeme  

cov  tejto komisie  vybrať  predsedu tejto komisie.   

Doporučený procesný postup:    

kandidátov   a  verejná  voľba. 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie  vzdanie sa funkcie  člena  

zamestnanosti  a podnikateľskej činnosti pri Mestskom 

Mgr.  Ladislava Jendrejčáka. 

iteľstvo v Kežmarku v súlade so štatútom mesta   v

podnikateľskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve 

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

iteľstvo v Kežmarku v súlade so štatútom mesta   v

zamestnanosti  a podnikateľskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve 

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

Kežmarku  č. 296/2014  bola zriadená komisia  zamestnanosti  

Kežmarku.  Za predsedu  tejto  

komisie  bol uznesením  č. 297/2014 menovaný  Mgr. Ladislav Jendrejčák.   

podnikateľskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve 

osobných dôvodov 

člena komisie  a  preto je  možné   komisiu  personálne doplniť.  Zároveň 

poslancov  členov komisie. 

Kežmarku  zvážiť  doplnenie komisie  

.  Zároveň  navrhujeme  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie  vzdanie sa funkcie  člena  

podnikateľskej činnosti pri Mestskom 

v Kežmarku v súlade so štatútom mesta   v o l  í   za  člena  

pri Mestskom zastupiteľstve 

iteľstvo v Kežmarku v súlade so štatútom mesta   v o l  í   za  

pri Mestskom zastupiteľstve 
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Materiál na zasadnutie  

 
 
 
 
Predkladá   :  
 
 

Na rokovanie dňa: 

K bodu programu: 

Názov materiálu: 

Obsah materiálu: 

 
Potrebné k schváleniu: 

Počet strán materiálu: 

Prílohy  k ZM:  
 
Spracoval:                                
 
Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku 

Primátor mesta   
 
 

03. 11. 2016  
 
 
11. 

Ukončenie likvidácie organizácie Tatranský podnik MP 

štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“. 

 

 

1. Dôvodová   správa. 

2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu.

3. Návrh na uznesenie. 

4. Dokumenty k ukončeniu likvidácie 

 

 
 

- viac ako  ½ prítomných poslancov 
 

52 

 
- žiadne 

 
Ing. Miroslav Karpiš, likvidátor podniku 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  

primátor  
              
 

 

estského zastupiteľstva 

likvidácie organizácie Tatranský podnik MP 

2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 

 

 



M E S
 

 

 

 

Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 

 
 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Varianty  1- popis: 

Varianty  2- popis: 

Varianty  3- popis: 

 
Pripomienky 

subjektov: 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

-právne  stanovisko: 

 
- Komisia  MsZ: 

 
M E S T O    K E Ž M A R O K

 
 
 
 
                                                                                

                       
                                                                                              
 
Ku dňu 30. 09. 2016 bola ukončená likvidácia organizácie 
Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvid
Likvidácia trvala od 11. 12. 1992. Zakladateľom tohto 
podniku je Mesto Kežmarok.  
 

K dátumu ukončeniu likvidácie podniku bola spracovaná 
mimoriadna účtovná závierka a správa h
z priebehu likvidácie za rok 2016 (k 30. 0
toho likvidátor vypracoval konečnú správ
podniku o priebehu likvidácie podniku a návrh likvi
podniku na rozdelenie likvidačného zostatku podniku
Cieľom je prerokovanie vypracovaných dokumentov 
k ukončeniu likvidácie podniku a ich schválenie
Variantnosť nie je. 
 
 
 
Nevyvesuje sa. 
   
 
 
 
Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu  
v Kežmarku materiál na schválenie, nakoľko 
potvrdené ukončenie likvidácie podniku a
môcť podať návrh na výmaz podniku z obchodného registra
 
Návrh je vypracovaný v súlade s platnými právnymi 
predpismi. 
 
1) Komisia financií, správy mestského majetku a

hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Kežmarku schváliť mimoriadnu účtovnú závierku 
organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmar
„v likvidácii“ k dátumu ukončenia likvidácie k
2016 s účtovným výsledkom hospodárenia
9 437,16 eur a zostatkom finančného majetku vo výške
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ukončená likvidácia organizácie 
Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“. 

Zakladateľom tohto 

u likvidácie podniku bola spracovaná 
správa hospodárenia 

09. 2016). Okrem 
správu likvidátora 

podniku o priebehu likvidácie podniku a návrh likvidátora 
podniku na rozdelenie likvidačného zostatku podniku.  

prerokovanie vypracovaných dokumentov 
ich schválenie.  

estskému zastupiteľstvu  
Kežmarku materiál na schválenie, nakoľko schválením bude 

potvrdené ukončenie likvidácie podniku a likvidátor bude 
obchodného registra.  

platnými právnymi 

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

Kežmarku schváliť mimoriadnu účtovnú závierku 
organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok 

dátumu ukončenia likvidácie k 30. 09. 
čtovným výsledkom hospodárenia  vo výške 

zostatkom finančného majetku vo výške 
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60 526,76 eur. 

2) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 

hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Kežmarku schváliť Konečnú správu likvidátora podniku 

o priebehu likvidácie podniku Tatranský podnik MP štátny 

podnik Kežmarok „v likvidácii“. 

3) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 

hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Kežmarku schváliť nasledovné rozdelenie likvidačného 

zostatku podniku Tatranský podnik MP štátny podnik 

Kežmarok „v likvidácii“: 

 
60 526,76 €

1 790,92 €

4 354,09 €

1 362,08 €

100,00 €

52 919,67 €
* nepoužitý zostatok bude prevedený na zakladateľa Mesto Kežmarok

Rozdelenie likvidačného zostatku podniku:

Prevod na zakladateľa Mesto Kežmarok

Daň z príjmov právnických osôb

Odmena likvidátora

Odvody z odmeny likvidátora za podnik ako zamestnávateľa

Výdavky súvisiace s výmazom podniku z obchodného registra*
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Vlastný návrh  materiálu:
 

Organizácia Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok
Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, IČO: 00
Okresného súdu Prešov, oddiel: Pšn, vložka: 14/P
národný výbor v Poprade zakladacou listinou číslo 331/19
základe zákona č. 518/1990 Zb. 
národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej 
prešla zakladateľská funkcia na Mesto Kežmarok.
likvidácia. Vzhľadom na zložité právne spory a
likvidácia až do 30. 09. 2016. Viac informácií o
správe likvidátora podniku o priebehu likvidácie po

K dátumu ukončenia likvidácie bola spracovaná aj mimo
Najdôležitejší údaj z účtovnej závierky pre zak
účtovnej závierky). Hodnota finančných účtov vo výšk
likvidačný zostatok. Návrh na rozdelenie likvidačného
mestským zastupiteľstvom.  
 
Pozmeňujúce návrhy  k 
 
...................................................
 
..................................................................................
 
...................................................
 
 
Návrh  na  uznesenie.

1) Mestské zastupiteľstvo v

závierku organizácie Tatranský podnik MP štátny podn

likvidácii“ k dátumu ukončenia likvidácie k

výsledkom hospodárenia

majetku vo výške 60

2) Mestské zastupiteľstvo v

podniku o priebehu likvidácie podniku Tatranský podn

Kežmarok „v likvidácii“.

3) Mestské zastupiteľst

likvidačného zostatku podniku Tatranský podnik MP št

Kežmarok „v likvidácii“:

 
M E S T O    K E Ž M A R O K

 
 

 
Vlastný návrh  materiálu: 

Organizácia Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“, so sídlom 
Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, IČO: 00 186 686, je zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Prešov, oddiel: Pšn, vložka: 14/P. Založená bola zakladateľom Okresný 

Poprade zakladacou listinou číslo 331/1988-sekr. zo dňa 13.
základe zákona č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkc
národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej sprá
prešla zakladateľská funkcia na Mesto Kežmarok. Dňa 11. 12. 1992 vstúpila táto organizáci
likvidácia. Vzhľadom na zložité právne spory a vysporiadavanie majetku a

9. 2016. Viac informácií o priebehu likvidácie je uvedených v 
správe likvidátora podniku o priebehu likvidácie podniku.   

dátumu ukončenia likvidácie bola spracovaná aj mimoriadna účtovná závierka. 
účtovnej závierky pre zakladateľa je stav finančných účtov (položka B.V 

účtovnej závierky). Hodnota finančných účtov vo výške 60 526,76 eur bude vysporiadavaná ako 
likvidačný zostatok. Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku je predmetom schválenia 
mestským zastupiteľstvom.   

materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto  podal a

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

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

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

Návrh  na  uznesenie. 
piteľstvo v Kežmarku schvaľuje mimoriadnu účtovnú 

závierku organizácie Tatranský podnik MP štátny podn

dátumu ukončenia likvidácie k 30. 09. 2016 s 

výsledkom hospodárenia  vo výške 9 437,16 eur a zostatkom finančného 

majetku vo výške 60 526,76 eur. 

piteľstvo v Kežmarku schvaľuje Konečnú správu likvidátora 

podniku o priebehu likvidácie podniku Tatranský podnik MP štátny podnik 

Kežmarok „v likvidácii“. 

tupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné rozdelenie 

likvidačného zostatku podniku Tatranský podnik MP št

Kežmarok „v likvidácii“: 
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 „v likvidácii“, so sídlom 
zapísaná v Obchodnom registri 

zakladateľom Okresný 
sekr. zo dňa 13. 12. 1988. Na 

o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie 
správy a orgány miestnej štátnej správy 

12. 1992 vstúpila táto organizácia do 
vysporiadavanie majetku a záväzkov trvala 

priebehu likvidácie je uvedených v Konečnej 

riadna účtovná závierka. 
ladateľa je stav finančných účtov (položka B.V 

526,76 eur bude vysporiadavaná ako 
 zostatku je predmetom schválenia 

materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto  podal a či prešiel/ 

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

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

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

mimoriadnu účtovnú 

závierku organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v 

9. 2016 s účtovným 

zostatkom finančného 

Konečnú správu likvidátora 

ik MP štátny podnik 

nasledovné rozdelenie 

likvidačného zostatku podniku Tatranský podnik MP štátny podnik 
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60 526,76 €

1 790,92 €

4 354,09 €

1 362,08 €

100,00 €

52 919,67 €
* nepoužitý zostatok bude prevedený na zakladateľa Mesto Kežmarok

Rozdelenie likvidačného zostatku podniku:

Prevod na zakladateľa Mesto Kežmarok

Daň z príjmov právnických osôb

Odmena likvidátora

Odvody z odmeny likvidátora za podnik ako zamestnávateľa

Výdavky súvisiace s výmazom podniku z obchodného registra*

 



M E S
 

 
 

Materiál na zasadnutie  

 
 
 
 
Predkladá   :  
 
 

Na rokovanie dňa: 

K bodu programu: 

Názov materiálu: 

Obsah materiálu: 

 
Potrebné k schváleniu: 

Počet strán materiálu: 

Prílohy  k ZM:  
 
Spracoval:                                
 
Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku 

Primátor mesta   
 
 

03. 11. 2016  
 
 
11. 

Ukončenie likvidácie organizácie Tatranský podnik MP 

štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“. 

 

 

1. Dôvodová   správa. 

2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu.

3. Návrh na uznesenie. 

4. Dokumenty k ukončeniu likvidácie 

 

 
 

- viac ako  ½ prítomných poslancov 
 

52 

 
- žiadne 

 
Ing. Miroslav Karpiš, likvidátor podniku 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  

primátor  
              
 

K 

estského zastupiteľstva 

likvidácie organizácie Tatranský podnik MP 

2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 

 
 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Varianty  1- popis: 

Varianty  2- popis: 

Varianty  3- popis: 

 
Pripomienky 

subjektov: 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

-právne  stanovisko: 

 
- Komisia  MsZ: 
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Ku dňu 30. 09. 2016 bola ukončená likvidácia organizácie 
Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“. 
Likvidácia trvala od 11. 12. 1992. Zakladateľom tohto 
podniku je Mesto Kežmarok.  
 

K dátumu ukončeniu likvidácie podniku bola spracovaná 
mimoriadna účtovná závierka a správa h
z priebehu likvidácie za rok 2016 (k 30. 0
toho likvidátor vypracoval konečnú správ
podniku o priebehu likvidácie podniku a návrh likvidátora 
podniku na rozdelenie likvidačného zostatku podniku
Cieľom je prerokovanie vypracovaných dokumentov 
k ukončeniu likvidácie podniku a ich schválenie
Variantnosť nie je. 
 
 
 
Nevyvesuje sa. 
   
 
 
 
Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu  
v Kežmarku materiál na schválenie, nakoľko 
potvrdené ukončenie likvidácie podniku a
môcť podať návrh na výmaz podniku z obchodného registra
 
Návrh je vypracovaný v súlade s platnými právnymi 
predpismi. 
 
1) Komisia financií, správy mestského majetku a

hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Kežmarku schváliť mimoriadnu účtovnú závierku 
organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok 
„v likvidácii“ k dátumu ukončenia likvidácie k
2016 s účtovným výsledkom hospodárenia
9 437,16 eur a zostatkom finančného majetku vo výške

K 
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ukončená likvidácia organizácie 
Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“. 

Zakladateľom tohto 

u likvidácie podniku bola spracovaná 
správa hospodárenia 

09. 2016). Okrem 
správu likvidátora 

podniku o priebehu likvidácie podniku a návrh likvidátora 
podniku na rozdelenie likvidačného zostatku podniku.  

prerokovanie vypracovaných dokumentov 
ich schválenie.  

estskému zastupiteľstvu  
Kežmarku materiál na schválenie, nakoľko schválením bude 

potvrdené ukončenie likvidácie podniku a likvidátor bude 
obchodného registra.  

platnými právnymi 

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

Kežmarku schváliť mimoriadnu účtovnú závierku 
organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok 

dátumu ukončenia likvidácie k 30. 09. 
čtovným výsledkom hospodárenia  vo výške 

zostatkom finančného majetku vo výške 
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60 526,76 eur. 

2) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 

hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Kežmarku schváliť Konečnú správu likvidátora podniku 

o priebehu likvidácie podniku Tatranský podnik MP štátny 

podnik Kežmarok „v likvidácii“. 

3) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 

hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Kežmarku schváliť nasledovné rozdelenie likvidačného 

zostatku podniku Tatranský podnik MP štátny podnik 

Kežmarok „v likvidácii“: 

 
60 526,76 €

1 790,92 €

4 354,09 €

1 362,08 €

100,00 €

52 919,67 €
* nepoužitý zostatok bude prevedený na zakladateľa Mesto Kežmarok

Rozdelenie likvidačného zostatku podniku:

Prevod na zakladateľa Mesto Kežmarok

Daň z príjmov právnických osôb

Odmena likvidátora

Odvody z odmeny likvidátora za podnik ako zamestnávateľa

Výdavky súvisiace s výmazom podniku z obchodného registra*
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Vlastný návrh  materiálu:
 

Organizácia Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“, so sídlom 
Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, IČO: 00
Okresného súdu Prešov, oddiel: Pšn, vložka: 14/P
národný výbor v Poprade zakladacou listinou číslo 331/19
základe zákona č. 518/1990 Zb. 
národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej sprá
prešla zakladateľská funkcia na Mesto Kežmarok.
likvidácia. Vzhľadom na zložité právne spory a
likvidácia až do 30. 09. 2016. Viac informácií o
správe likvidátora podniku o priebehu likvidácie podniku

K dátumu ukončenia likvidácie bola spracovaná aj mimoriadna účtovná závierka. 
Najdôležitejší údaj z účtovnej závierky pre zak
účtovnej závierky). Hodnota finančných účtov vo výške 60
likvidačný zostatok. Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku je predmetom schválenia 
mestským zastupiteľstvom.  
 
Pozmeňujúce návrhy  k 
 
.............................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................
 
 
Návrh  na  uznesenie.

1) Mestské zastupiteľstvo v

závierku organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v 

likvidácii“ k dátumu ukončenia likvidácie k

výsledkom hospodárenia

majetku vo výške 60

2) Mestské zastupiteľstvo v

podniku o priebehu likvidácie podniku Tatranský podnik MP štátny podnik 

Kežmarok „v likvidácii“.

3) Mestské zastupiteľst

likvidačného zostatku podniku Tatranský podnik MP štátny podnik 

Kežmarok „v likvidácii“:
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Vlastný návrh  materiálu: 

Organizácia Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“, so sídlom 
Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, IČO: 00 186 686, je zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Prešov, oddiel: Pšn, vložka: 14/P. Založená bola zakladateľom Okresný 

Poprade zakladacou listinou číslo 331/1988-sekr. zo dňa 13.
základe zákona č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie 
národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej sprá
prešla zakladateľská funkcia na Mesto Kežmarok. Dňa 11. 12. 1992 vstúpila táto organizáci
likvidácia. Vzhľadom na zložité právne spory a vysporiadavanie majetku a

9. 2016. Viac informácií o priebehu likvidácie je uvedených v 
správe likvidátora podniku o priebehu likvidácie podniku.   

dátumu ukončenia likvidácie bola spracovaná aj mimoriadna účtovná závierka. 
účtovnej závierky pre zakladateľa je stav finančných účtov (položka B.V 

účtovnej závierky). Hodnota finančných účtov vo výške 60 526,76 eur bude vysporiadavaná ako 
likvidačný zostatok. Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku je predmetom schválenia 
mestským zastupiteľstvom.   

materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto  podal a

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

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

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

Návrh  na  uznesenie. 
piteľstvo v Kežmarku schvaľuje mimoriadnu účtovnú 

závierku organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v 

dátumu ukončenia likvidácie k 30. 09. 2016 s 

výsledkom hospodárenia  vo výške 9 437,16 eur a zostatkom finančného 

majetku vo výške 60 526,76 eur. 

piteľstvo v Kežmarku schvaľuje Konečnú správu likvidátora 

podniku o priebehu likvidácie podniku Tatranský podnik MP štátny podnik 

Kežmarok „v likvidácii“. 

tupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné rozdelenie 

likvidačného zostatku podniku Tatranský podnik MP štátny podnik 

Kežmarok „v likvidácii“: 

K 
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Organizácia Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“, so sídlom 
zapísaná v Obchodnom registri 

zakladateľom Okresný 
sekr. zo dňa 13. 12. 1988. Na 

o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie 
národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy 

12. 1992 vstúpila táto organizácia do 
vysporiadavanie majetku a záväzkov trvala 

priebehu likvidácie je uvedených v Konečnej 

dátumu ukončenia likvidácie bola spracovaná aj mimoriadna účtovná závierka. 
ladateľa je stav finančných účtov (položka B.V 

526,76 eur bude vysporiadavaná ako 
likvidačný zostatok. Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku je predmetom schválenia 

materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto  podal a či prešiel/ 

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

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

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

mimoriadnu účtovnú 

závierku organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v 

9. 2016 s účtovným 

zostatkom finančného 

Konečnú správu likvidátora 

podniku o priebehu likvidácie podniku Tatranský podnik MP štátny podnik 

nasledovné rozdelenie 

likvidačného zostatku podniku Tatranský podnik MP štátny podnik 
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60 526,76 €

1 790,92 €

4 354,09 €

1 362,08 €

100,00 €

52 919,67 €
* nepoužitý zostatok bude prevedený na zakladateľa Mesto Kežmarok

Rozdelenie likvidačného zostatku podniku:

Prevod na zakladateľa Mesto Kežmarok

Daň z príjmov právnických osôb

Odmena likvidátora

Odvody z odmeny likvidátora za podnik ako zamestnávateľa

Výdavky súvisiace s výmazom podniku z obchodného registra*

 



Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“ 
Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok 

Korešpondenčná adresa: Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

Organizácia zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 

Oddiel: Pšn, Vložka č. 14/P IČO: 00 186 686� ���������

 

 
Konečná správa likvidátora podniku o priebehu likvidácie podniku 
a návrh likvidátora podniku na rozdelenie likvidačného zostatku podniku 
 
1. Organizácia 
 
Organizácia Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“, so sídlom 

Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, IČO: 00 186 686, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Prešov, oddiel: Pšn, vložka: 14/P, bola založená zakladateľom Okresný 
národný výbor v Poprade zakladacou listinou číslo 331/1988-sekr. zo dňa 13. 12. 1988. Na 
základe zákona č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie 
národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy 
prešla zakladateľská funkcia na Mesto Kežmarok. 
 
Aktuálny zakladateľ: 
Mesto Kežmarok  
Sídlo: Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
IČO: 00326283 
 
Výška základného imania: 5 465 411,94 eur  
  
Štátny podnik navonok zastupuje likvidátor. Likvidátor podpisuje za štátny podnik písomnosti 
zakladajúce práva a povinnosti podniku. 
 
Predmet činnosti: 

- kovovýroba, rádio-televízna služba,  
- rádioopravovňa, 
- drevovýroba,   
- výroba pečiatok,  
- čalúnnictvo,  
- natieračstvo, 
- brusiareň,  
- plniareň sifónových bombičiek, 
- sklenárstvo,   
- vzorkovňa nábytku,  
- projekčná činnosť horských dopravných zariadení,  
- projekčná činnosť nábytku a interiérov,  
- závodná jedáleň,  
- montáž propán-butánových zariadení,  
- výroba sódovej vody,  
- výroba obrazových líšt,  
- rekonštrukcie, opravy, 
- údržba a revízie zdvíhacích zariadení,  
- licenčná výroba lanoviek a lyžiarskych vlekov s výrobným označením TATRAPOMA,   
- výroba obalov z plastických hmôt,  
- gestorská činnosť servisu pre celé územie ČSSR výlučne na horské dopravné 

zariadenia vyrábané v licenčnej výrobe lanoviek a lyžiarskych vlekov s výrobným 
označením TATRAPOMA,  

- predaj plynu propán-bután,  
- montáž a servis vysielacieho a prijímacieho systému SELECTIC I.,  
- chladiarenstvo, 
- veľkokuchyniarstvo.  



Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“ 
Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok 

Korešpondenčná adresa: Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

Organizácia zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 

Oddiel: Pšn, Vložka č. 14/P IČO: 00 186 686� ���������

 

2. Prehľad výšky a vysporiadania záväzkov 
 
Veľká časť záväzkov bola splatená v rokoch 1993-1997. Išlo o tieto záväzky: splátky 

bankových úverov a úrokov 175 805 eur, splátky odborovým zväzom 105 931 eur, mzdy 
a odvody 36 906 eur, nájomné 15 421 eur, iné záväzky vzniknuté dôsledkom realizácie 
33 194 eur. V tomto období prebiehala zároveň veľmi zložitá delimitácia záväzkov, nakoľko 
mnoho prevádzok bolo delimitovaných na mestá a obce, v ktorých sa prevádzky nachádzali 
(spolu s delimitovaným majetkom boli delimitované aj súvisiace záväzky). Na Mesto 
Kežmarok boli delimitované aj dve najväčšie prevádzky nachádzajúce sa v Kežmarku – 
drevovýroba a kovovýroba. Niektoré prevádzky však neboli odovzdané mestám a obciam, 
ale boli sprivatizované – išlo o prevádzky Kovo Poprad, Stolárstvo Poprad, Výroba 
obaľovacej techniky, Rádiotelevízna služba. Záväzky z týchto prevádzok ostali na 
vysporiadanie v podniku. K 31. 12. 1994 bola celková výška záväzkov na vysporiadanie 
z likvidácie v sume 72 141 eur. K 30. 06. 1998 sa výška týchto záväzkov upresnila na 58 156 
eur. 

 
V roku 2004 boli záväzky zvýšené o sumu 13 941 eur z dôvodu rozsudku Okresného 

súdu v Kežmarku ohľadom neplatnosti kúpnej zmluvy (majetok bol vrátený podniku). 
 
K 31. 12. 2004 (k dátumu zmeny likvidátora) bola suma záväzkov (mimo bežných 

záväzkov vzniknutých dôsledkom realizácie likvidácie) upresnená na 68 364,88 eur. 
 
V roku 2009 bol úspešne ukončený súdny spor o nehnuteľnosť na Baštovej ul., 

otvorený ale ostal spor o budovu na Hviezdoslavovej ulici. Ten však už nemohol mať 
negatívny vplyv na výsledok likvidácie, preto sa počas roka 2011 uskutočnilo vyhľadávanie 
veriteľov za účelom dohody o vysporiadaní záväzkov. Pri tejto príležitosti bolo zistené, že 
niektorí veritelia už neexistovali a nemali ani právnych nástupcov. Spolu tak boli odpísané 
záväzky vo výške 7 766,41 eur. 

 
V roku 2012 boli všetkým známym veriteľom zaslané výzvy na odsúhlasenie 

záväzkov podniku. Odpísané boli záväzky vo výške 2 389,01 eur voči subjektom, ktorým sa 
nepodarilo doručiť výzvu z dôvodu, že subjekt bol neznámy a subjektom, ktoré odpísali, že 
neevidujú žiadne pohľadávky voči podniku.  

 
V roku 2013 došlo k dohode so subjektami, ktoré pristúpili na dohodu o vyplatení 

celej istiny ich pohľadávok za podmienky, že si nebudú uplatňovať príslušenstvo pohľadávky 
(úroky z omeškania, súdne poplatky, trovy právneho zastúpenia, odmena exekútora). Spolu 
boli takto vyplatené záväzky vo výške 23 563,84 eur. Zároveň boli odpísané záväzky, ktoré 
veritelia neevidovali (v sume 3 833,90 eur). V roku 2013 bol vyriešený aj právny spor z roku 
2004 ohľadom budovy na Hviezdoslavovej ulici – budova bola vrátená kupujúcemu z roku 
1997 a zároveň bol stornovaný príslušný záväzok vo výške 13 941,45 eur. 

 
V roku 2014 boli odpísané záväzky voči veriteľom, ktorí nevykonali žiaden právny 

úkon smerujúci k vymáhaniu pohľadávok a zároveň ani nereagovali na opakovanú výzvu na 
odsúhlasenie záväzkov. Odpis záväzkov bol uskutočnený vo výške 4 359,89 eur. 

 
Dňa 8.6. 2016 bola zverejnená výzva na prihlásenie pohľadávok voči organizácii 

Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok "v likvidácii" v obchodnom vestníku č. 
110/2016 pod značkou L000913. Lehota na prihlásenie pohľadávok uplynula 08. 09. 2016. 
Prihlásené neboli žiadne pohľadávky, preto boli odpísané aj zostávajúce záväzky podniku vo 
výške 12 510,42 eur.   
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Počas likvidácie boli uhrádzané aj záväzky, ktoré vznikli dôsledkom realizácie 
likvidácie (mzdy a odvody likvidátora a likvidačnej skupiny (do februára 2015), nájom 
priestorov a služby spojené s týmto nájmom, vedenie účtovníctva, uloženie registratúrnych 
záznamov do archívu, poštové náklady, bankové poplatky...).  

 
Z daňového priznania za rok 2016 k dátumu 30. 09. 2016 (k dátumu ukončenia 

likvidácie) bola vyčíslená daňová povinnosť na dani z príjmov právnických osôb vo výške 
1 790,92 eur. Túto daň bude potrebné uhradiť do 30. 10. 2016. 

 
 
3. Proces likvidácie podniku 
 
Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“ vstúpil do likvidácie 11. 12. 

1992. Prvým likvidátorom bol Ing. Marián Tropp. Likvidátorom bol do 4.8. 1993. Od 05. 08. 
1993 do 08. 03. 2005 bol likvidátorom Ing. Ján Paugsch. Od 09. 03. 2005 je likvidátorom Ing. 
Miroslav Karpiš. 

 
Komunikácia s veriteľmi prebiehala priebežne od roku 1992. Do roku 2013 boli 

vysporiadané vzťahy so všetkými veriteľmi, ktorí evidovali svoje pohľadávky. Napriek tomu 
bola dňa 08. 06. 2016 zverejnená výzva na prihlásenie pohľadávok voči organizácii 
Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok "v likvidácii" v obchodnom vestníku č. 
110/2016 pod značkou L000913. Do lehoty na prihlásenie pohľadávok (08. 09. 2016) sa 
neprihlásil žiaden veriteľ ani iná osoba alebo orgán, ktorý by bol likvidáciou dotknutý, takže 
k 30. 09. 2016 bolo možné proces likvidácie ukončiť.  

 
Speňaženie majetku bolo veľmi zložité, nakoľko veľká časť majetku bola delimitovaná 

na mestá a obce, v ktorých sa nachádzali prevádzky podniku (vrátane Mesta Kežmarok). Na 
Mesto Kežmarok tak bol delimitovaný celý areál, ktorý v súčasnosti patrí spoločnosti Tatralift 
a.s. a celý areál na Slavkovskej 19 (vrátane budovy terajšej Strednej umeleckej školy). 
Okrem toho boli na časť majetku uplatnené reštitučné nároky.  
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Podniku sa nepodarilo predať niektoré pozemky v Kežmarku. Vzhľadom k tomu, že 

išlo o pozemky, ktoré sa nachádzajú pod miestnymi komunikáciami, resp. inými verejnými 
priestranstvami, Ministerstvo hospodárstva súhlasilo s bezodplatným prevodom na Mesto 
Kežmarok. Účtovná hodnota týchto pozemkov bola 8 004 eur. 

 
Podnik evidoval k 30. 09. 2016 pokladničnú hotovosť vo výške 97,87 eur. Bežný  

bankový účet vedený vo VÚB, a.s. bol 28. 09. 2016 zrušený a zostatok finančných 
prostriedkov vo výške 60 428,09 eur bol prevedený na depozitný (termínovaný) účet vedený 
vo VÚB, a.s..  

 
Podnik evidoval ku dňu vstupu do likvidácie pohľadávky, ktoré priebežne vymáhal. 

Pohľadávky neboli evidované len z obchodnej spolupráce, ale aj z pôžičiek zamestnancom 
(z Fondu kultúrnych a spoločenských potrieb). Väčšina pohľadávok však bola delimitovaná 
spolu s delimitáciou majetku na mestá a obce, v ktorých sa nachádzali prevádzky podniku. 
V roku 2004 boli odpísané nevymožiteľné pohľadávky vo výške 4 979 eur. 

 
Na začiatku likvidácie (v rokoch 1992-1993) podnik prevádzkoval ešte jednu 

prevádzku – Vzorkovňu. V ďalších rokoch už len prenajímal majetok, ktorý nebol odpredaný. 
Od roku 2009 podnik nevykonával žiadnu podnikateľskú činnosť, z ktorej by dosahoval 
príjem a robil len úkony smerujúce k likvidácii podniku. 

 
V rámci procesu archivácie boli v rokoch 1994-1995 v spolupráci so štátnym 

archívom v Poprade skartované písomnosti do roku 1989, ktorým uplynula lehota uloženia. 
Okrem toho bola podstatná časť dokumentov trvalého charakteru odovzdaná do štátneho 
archívu v Poprade. Skartácia v spolupráci so štátnym archívom v Poprade bola uskutočnená 
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aj v roku 1998 – skartovaných bolo 180 bm spisov. Okrem toho boli zarchivované osobné 
karty a mzdové listy, ktoré prevzala do dlhodobej úschovy spoločnosť SLOVARCH, 
spoločnosť s ručením obmedzeným, Seberíniho 1, Bratislava. Táto spoločnosť sa 10. 11. 
1998 presťahovala na Račiansku 188, Bratislava, no v roku 2004 ukončila činnosť a 07. 09. 
2004 bola vymazaná z obchodného registra. Podľa dostupných informácií boli uložené 
písomnosti premiestnené do dlhodobej úschovy spoločnosti SLÁVIA ARCH, s.r.o., 
Mraziarenska 6, Bratislava. 

 
Ďalšie usporiadanie archívu bolo uskutočnené až v roku 2016 – 39 položiek bolo 

odovzdaných Štátnemu archívu v Levoči, pobočke Poprad a 147 položiek bolo so súhlasom 
Štátneho archívu v Levoči, pobočky Poprad skartovaných spoločnosťou Green Wave 
Recykling, s.r.o.. 

 
Písomnosti, ktoré zatiaľ neboli skartované ani uložené v štátnom archíve, prevezme 

Mesto Kežmarok (cca 5 bm). 
 
Výpočet likvidačného zostatku podniku: 
 

97,87 €
60 428,89 €
60 526,76 €

Pokladnica
Depozitný (termínovaný) účet vo VÚB, a.s.
Likvidačný zostatok:  

 
Z mimoriadnej účtovnej závierky podniku zostavenej k 30. 09. 2016, t.j. k dátumu 

ukončenia likvidácie podniku, vyplýva, že majetkový zostatok, ktorý vyplynul z likvidácie 
podniku predstavuje sumu 60 526,76 eur, pričom likvidačný zostatok podniku pozostáva 
z pokladničnej hotovosti vo výške 97,87, ktorá je v držbe likvidátora a peňažných 
prostriedkov vo výške 60 428,89 eur, ktoré boli prevedené na samostatný depozitný 
(termínovaný) účet vedený vo VÚB, a.s..  

 
 
4. Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku 
 
Rozdelenie likvidačného zostatku organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik 

Kežmarok „v likvidácii“ bude schvaľovať Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku. Zakladateľom 
podniku bol Okresný národný výbor v Poprade, pričom na základe §2, ods. 1 zákona č. 
518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na 
obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy prešla zakladateľská 
funkcia na Mesto Kežmarok. V zmysle § 15c, ods. 3, písm. a) zákona č. 111/1990 Zb. 
o štátnom podniku likvidátor (ďalej len „zákona“) odvedie daň z príjmov právnických osôb 
a so zvyšným zostatkom naloží podľa pokynov zakladateľa. Výšku odmeny likvidátora určuje 
zakladateľ v zmysle § 15a, ods. 5 zákona. Keďže v zákone nie je špecifikovaný výpočet 
odmeny likvidátora a ani Mesto Kežmarok nedisponuje žiadnou internou normou na výpočet 
výšky odmeny likvidátora, najvhodnejšie je použiť výpočet odmeny podľa vyhlášky MS SR č. 
526/2004 Z.z. o určení výšky výdavkov a odmeny na výkon funkcie likvidátora. Odmena 
likvidátora sa týka len posledného likvidátora, nakoľko predchádzajúci likvidátori mali na 
činnosť likvidátora dohodnuté pracovné zmluvy a za svoju činnosť dostávali pravidelný plat. 
Posledný likvidátor však nemal pracovnú zmluvu a za svoju činnosť od 01. 01. 2005 (podľa 
obchodného registra od 09. 03. 2005) nedostával žiaden plat ani odmeny. 
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Návrh na výpočet odmeny likvidátora: 

 
Výška likvidačného zostatku 60 526,76 €  Odmena

497,91 €     

1 327,76 €  

1 161,79 €  

1 366,64 €  

4 354,09 €  

od 0,00 € do 3 319,39 € - 15%

od 3 319,39 € do 16 596,96 € - 10%

od 16 596,96 € do 33 193,92 € - 7%

od 33 193,92 € - 5%

spolu  
 
Podľa stanoviska Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a Union ZP, a.s. sa odmena 

likvidátora posudzuje ako príjem zo závislej činnosti podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b)  
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a to aj keď nie je 
povinný pri výkone práce dodržiavať príkazy inej osoby. Okrem odmeny likvidátora musí 
preto podnik pripočítať odmene likvidátora aj odvody zamestnávateľa (daň z príjmov 
a odvody za likvidátora ako „zamestnanca“ zrazí a odvedie podnik z hrubej odmeny 
likvidátora).   

 
Výpočet odvodov zamestnávateľa: 

 
Navrhnutá výška odmeny* 4 354,09 €   Odvod

zdravotné poistenie 10,00% 429,00 €     

starobné poistenie 14,00% 600,60 €     

invalidné poistenie 3,00% 128,70 €     

rezervný fond solidarity 4,75% 203,78 €     

1 362,08 €  spolu
* pre rok 2016 je maximálny vymeriavaci základ 4 290 €  

 
Z likvidačného zostatku je potrebné uhradiť aj výdavky súvisiace s výmazom podniku 

z obchodného registra. Navrhnutá je suma 100 eur s tým, že nepoužitý zostatok bude 
prevedený na zakladateľa Mesto Kežmarok. 
 

Celý nepoužitý likvidačný zostatok je navrhnutý na prevod na zakladateľa Mesto 
Kežmarok. 

 
60 526,76 €

1 790,92 €

4 354,09 €

1 362,08 €

100,00 €

52 919,67 €
* nepoužitý zostatok bude prevedený na zakladateľa Mesto Kežmarok

Rozdelenie likvidačného zostatku podniku:

Prevod na zakladateľa Mesto Kežmarok

Daň z príjmov právnických osôb

Odmena likvidátora

Odvody z odmeny likvidátora za podnik ako zamestnávateľa

Výdavky súvisiace s výmazom podniku z obchodného registra*
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5. Zánik podniku 
 
Po schválení mimoriadnej účtovnej závierky podniku, konečnej správy likvidátora 

podniku o priebehu likvidácie podniku a návrhu likvidátora podniku na rozdelenie 
likvidačného zostatku podniku likvidátor podá na príslušný registrový súd návrh na výmaz 
podniku Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“ z obchodného registra. 

 
 
 
V Kežmarku 07. 10. 2016  
 

         Ing. Miroslav Karpiš 
              likvidátor 
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Konečná správa likvidátora podniku o priebehu likvidácie podniku 
a návrh likvidátora podniku na rozdelenie likvidačného zostatku podniku 
 
1. Organizácia 
 
Organizácia Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“, so sídlom 

Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, IČO: 00 186 686, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Prešov, oddiel: Pšn, vložka: 14/P, bola založená zakladateľom Okresný 
národný výbor v Poprade zakladacou listinou číslo 331/1988-sekr. zo dňa 13. 12. 1988. Na 
základe zákona č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie 
národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy 
prešla zakladateľská funkcia na Mesto Kežmarok. 
 
Aktuálny zakladateľ: 
Mesto Kežmarok  
Sídlo: Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
IČO: 00326283 
 
Výška základného imania: 5 465 411,94 eur  
  
Štátny podnik navonok zastupuje likvidátor. Likvidátor podpisuje za štátny podnik písomnosti 
zakladajúce práva a povinnosti podniku. 
 
Predmet činnosti: 

- kovovýroba, rádio-televízna služba,  
- rádioopravovňa, 
- drevovýroba,   
- výroba pečiatok,  
- čalúnnictvo,  
- natieračstvo, 
- brusiareň,  
- plniareň sifónových bombičiek, 
- sklenárstvo,   
- vzorkovňa nábytku,  
- projekčná činnosť horských dopravných zariadení,  
- projekčná činnosť nábytku a interiérov,  
- závodná jedáleň,  
- montáž propán-butánových zariadení,  
- výroba sódovej vody,  
- výroba obrazových líšt,  
- rekonštrukcie, opravy, 
- údržba a revízie zdvíhacích zariadení,  
- licenčná výroba lanoviek a lyžiarskych vlekov s výrobným označením TATRAPOMA,   
- výroba obalov z plastických hmôt,  
- gestorská činnosť servisu pre celé územie ČSSR výlučne na horské dopravné 

zariadenia vyrábané v licenčnej výrobe lanoviek a lyžiarskych vlekov s výrobným 
označením TATRAPOMA,  

- predaj plynu propán-bután,  
- montáž a servis vysielacieho a prijímacieho systému SELECTIC I.,  
- chladiarenstvo, 
- veľkokuchyniarstvo.  
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2. Prehľad výšky a vysporiadania záväzkov 
 
Veľká časť záväzkov bola splatená v rokoch 1993-1997. Išlo o tieto záväzky: splátky 

bankových úverov a úrokov 175 805 eur, splátky odborovým zväzom 105 931 eur, mzdy 
a odvody 36 906 eur, nájomné 15 421 eur, iné záväzky vzniknuté dôsledkom realizácie 
33 194 eur. V tomto období prebiehala zároveň veľmi zložitá delimitácia záväzkov, nakoľko 
mnoho prevádzok bolo delimitovaných na mestá a obce, v ktorých sa prevádzky nachádzali 
(spolu s delimitovaným majetkom boli delimitované aj súvisiace záväzky). Na Mesto 
Kežmarok boli delimitované aj dve najväčšie prevádzky nachádzajúce sa v Kežmarku – 
drevovýroba a kovovýroba. Niektoré prevádzky však neboli odovzdané mestám a obciam, 
ale boli sprivatizované – išlo o prevádzky Kovo Poprad, Stolárstvo Poprad, Výroba 
obaľovacej techniky, Rádiotelevízna služba. Záväzky z týchto prevádzok ostali na 
vysporiadanie v podniku. K 31. 12. 1994 bola celková výška záväzkov na vysporiadanie 
z likvidácie v sume 72 141 eur. K 30. 06. 1998 sa výška týchto záväzkov upresnila na 58 156 
eur. 

 
V roku 2004 boli záväzky zvýšené o sumu 13 941 eur z dôvodu rozsudku Okresného 

súdu v Kežmarku ohľadom neplatnosti kúpnej zmluvy (majetok bol vrátený podniku). 
 
K 31. 12. 2004 (k dátumu zmeny likvidátora) bola suma záväzkov (mimo bežných 

záväzkov vzniknutých dôsledkom realizácie likvidácie) upresnená na 68 364,88 eur. 
 
V roku 2009 bol úspešne ukončený súdny spor o nehnuteľnosť na Baštovej ul., 

otvorený ale ostal spor o budovu na Hviezdoslavovej ulici. Ten však už nemohol mať 
negatívny vplyv na výsledok likvidácie, preto sa počas roka 2011 uskutočnilo vyhľadávanie 
veriteľov za účelom dohody o vysporiadaní záväzkov. Pri tejto príležitosti bolo zistené, že 
niektorí veritelia už neexistovali a nemali ani právnych nástupcov. Spolu tak boli odpísané 
záväzky vo výške 7 766,41 eur. 

 
V roku 2012 boli všetkým známym veriteľom zaslané výzvy na odsúhlasenie 

záväzkov podniku. Odpísané boli záväzky vo výške 2 389,01 eur voči subjektom, ktorým sa 
nepodarilo doručiť výzvu z dôvodu, že subjekt bol neznámy a subjektom, ktoré odpísali, že 
neevidujú žiadne pohľadávky voči podniku.  

 
V roku 2013 došlo k dohode so subjektami, ktoré pristúpili na dohodu o vyplatení 

celej istiny ich pohľadávok za podmienky, že si nebudú uplatňovať príslušenstvo pohľadávky 
(úroky z omeškania, súdne poplatky, trovy právneho zastúpenia, odmena exekútora). Spolu 
boli takto vyplatené záväzky vo výške 23 563,84 eur. Zároveň boli odpísané záväzky, ktoré 
veritelia neevidovali (v sume 3 833,90 eur). V roku 2013 bol vyriešený aj právny spor z roku 
2004 ohľadom budovy na Hviezdoslavovej ulici – budova bola vrátená kupujúcemu z roku 
1997 a zároveň bol stornovaný príslušný záväzok vo výške 13 941,45 eur. 

 
V roku 2014 boli odpísané záväzky voči veriteľom, ktorí nevykonali žiaden právny 

úkon smerujúci k vymáhaniu pohľadávok a zároveň ani nereagovali na opakovanú výzvu na 
odsúhlasenie záväzkov. Odpis záväzkov bol uskutočnený vo výške 4 359,89 eur. 

 
Dňa 8.6. 2016 bola zverejnená výzva na prihlásenie pohľadávok voči organizácii 

Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok "v likvidácii" v obchodnom vestníku č. 
110/2016 pod značkou L000913. Lehota na prihlásenie pohľadávok uplynula 08. 09. 2016. 
Prihlásené neboli žiadne pohľadávky, preto boli odpísané aj zostávajúce záväzky podniku vo 
výške 12 510,42 eur.   
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Počas likvidácie boli uhrádzané aj záväzky, ktoré vznikli dôsledkom realizácie 
likvidácie (mzdy a odvody likvidátora a likvidačnej skupiny (do februára 2015), nájom 
priestorov a služby spojené s týmto nájmom, vedenie účtovníctva, uloženie registratúrnych 
záznamov do archívu, poštové náklady, bankové poplatky...).  

 
Z daňového priznania za rok 2016 k dátumu 30. 09. 2016 (k dátumu ukončenia 

likvidácie) bola vyčíslená daňová povinnosť na dani z príjmov právnických osôb vo výške 
1 790,92 eur. Túto daň bude potrebné uhradiť do 30. 10. 2016. 

 
 
3. Proces likvidácie podniku 
 
Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“ vstúpil do likvidácie 11. 12. 

1992. Prvým likvidátorom bol Ing. Marián Tropp. Likvidátorom bol do 4.8. 1993. Od 05. 08. 
1993 do 08. 03. 2005 bol likvidátorom Ing. Ján Paugsch. Od 09. 03. 2005 je likvidátorom Ing. 
Miroslav Karpiš. 

 
Komunikácia s veriteľmi prebiehala priebežne od roku 1992. Do roku 2013 boli 

vysporiadané vzťahy so všetkými veriteľmi, ktorí evidovali svoje pohľadávky. Napriek tomu 
bola dňa 08. 06. 2016 zverejnená výzva na prihlásenie pohľadávok voči organizácii 
Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok "v likvidácii" v obchodnom vestníku č. 
110/2016 pod značkou L000913. Do lehoty na prihlásenie pohľadávok (08. 09. 2016) sa 
neprihlásil žiaden veriteľ ani iná osoba alebo orgán, ktorý by bol likvidáciou dotknutý, takže 
k 30. 09. 2016 bolo možné proces likvidácie ukončiť.  

 
Speňaženie majetku bolo veľmi zložité, nakoľko veľká časť majetku bola delimitovaná 

na mestá a obce, v ktorých sa nachádzali prevádzky podniku (vrátane Mesta Kežmarok). Na 
Mesto Kežmarok tak bol delimitovaný celý areál, ktorý v súčasnosti patrí spoločnosti Tatralift 
a.s. a celý areál na Slavkovskej 19 (vrátane budovy terajšej Strednej umeleckej školy). 
Okrem toho boli na časť majetku uplatnené reštitučné nároky.  
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Prehľad predaja majetku: 

Rok Majetok Znal. posudok Kúpna cena Spôsob predaja

1993 Pioniersky tábor Hrabušice 296 056,56 € 296 056,56 € dražba

1993 Pozemok v Poprade 15 003,65 €    18 621,79 €    dražba

1994 Chatky Červený Kláštor 11 949,81 €    11 949,81 €    dražba

1994 Pozemok Červený Kláštor 2 721,90 €      9 958,18 €      dražba

1994 Chatka Vyšné Ružbachy 3 253,00 €      5 012,28 €      dražba

1994 Vysokozdvižný vozík 254,07 €         564,30 €         dražba

1995 Pozemok v Poprade 622,39 €         2 323,57 €      dražba

1995 Pozemok v Poprade 23 235,74 €    26 223,20 €    dražba

1997 Dom Hviezdoslavova 6, Kežmarok 13 377,15 €    13 941,45 €    priamy predaj*

2004 Pozemky v Poprade 17 811,86 €    17 811,86 €    dražba

2004 Stroje Stolárstvo 2 4 680,34 €      4 680,34 €      dražba

2005 Pozemok v Kežmarku 2 423,16 €      5 045,48 €      dražba

2009 Pozemok v Kežmarku 110,00 €         110,00 €         dražba

2009

Objekt Baštova ul. 357 s pozemkom a 

cyklonom s odsávaním 96 100,00 €    96 200,00 €    dražba

2014 Pozemok v Poprade 250,00 €         300,00 €         priamy predaj**

Spolu 487 849,63 € 508 798,82 € 
* priamy predaj odsúhlasený Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku

* priamy predaj odsúhlasený Ministerstvom hospodárstva

 
Podniku sa nepodarilo predať niektoré pozemky v Kežmarku. Vzhľadom k tomu, že 

išlo o pozemky, ktoré sa nachádzajú pod miestnymi komunikáciami, resp. inými verejnými 
priestranstvami, Ministerstvo hospodárstva súhlasilo s bezodplatným prevodom na Mesto 
Kežmarok. Účtovná hodnota týchto pozemkov bola 8 004 eur. 

 
Podnik evidoval k 30. 09. 2016 pokladničnú hotovosť vo výške 97,87 eur. Bežný  

bankový účet vedený vo VÚB, a.s. bol 28. 09. 2016 zrušený a zostatok finančných 
prostriedkov vo výške 60 428,09 eur bol prevedený na depozitný (termínovaný) účet vedený 
vo VÚB, a.s..  

 
Podnik evidoval ku dňu vstupu do likvidácie pohľadávky, ktoré priebežne vymáhal. 

Pohľadávky neboli evidované len z obchodnej spolupráce, ale aj z pôžičiek zamestnancom 
(z Fondu kultúrnych a spoločenských potrieb). Väčšina pohľadávok však bola delimitovaná 
spolu s delimitáciou majetku na mestá a obce, v ktorých sa nachádzali prevádzky podniku. 
V roku 2004 boli odpísané nevymožiteľné pohľadávky vo výške 4 979 eur. 

 
Na začiatku likvidácie (v rokoch 1992-1993) podnik prevádzkoval ešte jednu 

prevádzku – Vzorkovňu. V ďalších rokoch už len prenajímal majetok, ktorý nebol odpredaný. 
Od roku 2009 podnik nevykonával žiadnu podnikateľskú činnosť, z ktorej by dosahoval 
príjem a robil len úkony smerujúce k likvidácii podniku. 

 
V rámci procesu archivácie boli v rokoch 1994-1995 v spolupráci so štátnym 

archívom v Poprade skartované písomnosti do roku 1989, ktorým uplynula lehota uloženia. 
Okrem toho bola podstatná časť dokumentov trvalého charakteru odovzdaná do štátneho 
archívu v Poprade. Skartácia v spolupráci so štátnym archívom v Poprade bola uskutočnená 
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aj v roku 1998 – skartovaných bolo 180 bm spisov. Okrem toho boli zarchivované osobné 
karty a mzdové listy, ktoré prevzala do dlhodobej úschovy spoločnosť SLOVARCH, 
spoločnosť s ručením obmedzeným, Seberíniho 1, Bratislava. Táto spoločnosť sa 10. 11. 
1998 presťahovala na Račiansku 188, Bratislava, no v roku 2004 ukončila činnosť a 07. 09. 
2004 bola vymazaná z obchodného registra. Podľa dostupných informácií boli uložené 
písomnosti premiestnené do dlhodobej úschovy spoločnosti SLÁVIA ARCH, s.r.o., 
Mraziarenska 6, Bratislava. 

 
Ďalšie usporiadanie archívu bolo uskutočnené až v roku 2016 – 39 položiek bolo 

odovzdaných Štátnemu archívu v Levoči, pobočke Poprad a 147 položiek bolo so súhlasom 
Štátneho archívu v Levoči, pobočky Poprad skartovaných spoločnosťou Green Wave 
Recykling, s.r.o.. 

 
Písomnosti, ktoré zatiaľ neboli skartované ani uložené v štátnom archíve, prevezme 

Mesto Kežmarok (cca 5 bm). 
 
Výpočet likvidačného zostatku podniku: 
 

97,87 €
60 428,89 €
60 526,76 €

Pokladnica
Depozitný (termínovaný) účet vo VÚB, a.s.
Likvidačný zostatok:  

 
Z mimoriadnej účtovnej závierky podniku zostavenej k 30. 09. 2016, t.j. k dátumu 

ukončenia likvidácie podniku, vyplýva, že majetkový zostatok, ktorý vyplynul z likvidácie 
podniku predstavuje sumu 60 526,76 eur, pričom likvidačný zostatok podniku pozostáva 
z pokladničnej hotovosti vo výške 97,87, ktorá je v držbe likvidátora a peňažných 
prostriedkov vo výške 60 428,89 eur, ktoré boli prevedené na samostatný depozitný 
(termínovaný) účet vedený vo VÚB, a.s..  

 
 
4. Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku 
 
Rozdelenie likvidačného zostatku organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik 

Kežmarok „v likvidácii“ bude schvaľovať Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku. Zakladateľom 
podniku bol Okresný národný výbor v Poprade, pričom na základe §2, ods. 1 zákona č. 
518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na 
obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy prešla zakladateľská 
funkcia na Mesto Kežmarok. V zmysle § 15c, ods. 3, písm. a) zákona č. 111/1990 Zb. 
o štátnom podniku likvidátor (ďalej len „zákona“) odvedie daň z príjmov právnických osôb 
a so zvyšným zostatkom naloží podľa pokynov zakladateľa. Výšku odmeny likvidátora určuje 
zakladateľ v zmysle § 15a, ods. 5 zákona. Keďže v zákone nie je špecifikovaný výpočet 
odmeny likvidátora a ani Mesto Kežmarok nedisponuje žiadnou internou normou na výpočet 
výšky odmeny likvidátora, najvhodnejšie je použiť výpočet odmeny podľa vyhlášky MS SR č. 
526/2004 Z.z. o určení výšky výdavkov a odmeny na výkon funkcie likvidátora. Odmena 
likvidátora sa týka len posledného likvidátora, nakoľko predchádzajúci likvidátori mali na 
činnosť likvidátora dohodnuté pracovné zmluvy a za svoju činnosť dostávali pravidelný plat. 
Posledný likvidátor však nemal pracovnú zmluvu a za svoju činnosť od 01. 01. 2005 (podľa 
obchodného registra od 09. 03. 2005) nedostával žiaden plat ani odmeny. 
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Návrh na výpočet odmeny likvidátora: 

 
Výška likvidačného zostatku 60 526,76 €  Odmena

497,91 €     

1 327,76 €  

1 161,79 €  

1 366,64 €  

4 354,09 €  

od 0,00 € do 3 319,39 € - 15%

od 3 319,39 € do 16 596,96 € - 10%

od 16 596,96 € do 33 193,92 € - 7%

od 33 193,92 € - 5%

spolu  
 
Podľa stanoviska Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a Union ZP, a.s. sa odmena 

likvidátora posudzuje ako príjem zo závislej činnosti podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b)  
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a to aj keď nie je 
povinný pri výkone práce dodržiavať príkazy inej osoby. Okrem odmeny likvidátora musí 
preto podnik pripočítať odmene likvidátora aj odvody zamestnávateľa (daň z príjmov 
a odvody za likvidátora ako „zamestnanca“ zrazí a odvedie podnik z hrubej odmeny 
likvidátora).   

 
Výpočet odvodov zamestnávateľa: 

 
Navrhnutá výška odmeny* 4 354,09 €   Odvod

zdravotné poistenie 10,00% 429,00 €     

starobné poistenie 14,00% 600,60 €     

invalidné poistenie 3,00% 128,70 €     

rezervný fond solidarity 4,75% 203,78 €     

1 362,08 €  spolu
* pre rok 2016 je maximálny vymeriavaci základ 4 290 €  

 
Z likvidačného zostatku je potrebné uhradiť aj výdavky súvisiace s výmazom podniku 

z obchodného registra. Navrhnutá je suma 100 eur s tým, že nepoužitý zostatok bude 
prevedený na zakladateľa Mesto Kežmarok. 
 

Celý nepoužitý likvidačný zostatok je navrhnutý na prevod na zakladateľa Mesto 
Kežmarok. 

 
60 526,76 €

1 790,92 €

4 354,09 €

1 362,08 €

100,00 €

52 919,67 €
* nepoužitý zostatok bude prevedený na zakladateľa Mesto Kežmarok

Rozdelenie likvidačného zostatku podniku:

Prevod na zakladateľa Mesto Kežmarok

Daň z príjmov právnických osôb

Odmena likvidátora

Odvody z odmeny likvidátora za podnik ako zamestnávateľa

Výdavky súvisiace s výmazom podniku z obchodného registra*

 
 

 
 
 
 
 
 



Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“ 
Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok 

Korešpondenčná adresa: Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

Organizácia zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 

Oddiel: Pšn, Vložka č. 14/P IČO: 00 186 686 Strana 7 

 

 
 
 
 
5. Zánik podniku 
 
Po schválení mimoriadnej účtovnej závierky podniku, konečnej správy likvidátora 

podniku o priebehu likvidácie podniku a návrhu likvidátora podniku na rozdelenie 
likvidačného zostatku podniku likvidátor podá na príslušný registrový súd návrh na výmaz 
podniku Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“ z obchodného registra. 

 
 
 
V Kežmarku 07. 10. 2016  
 

         Ing. Miroslav Karpiš 
              likvidátor 
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Správa hospodárenia z priebehu likvidácie 

za rok 2016 (k dátumu ukončenia likvidácie 30.9. 2016) 

Hlavné údaje z výkazu ziskov a strát (v eurách): 
 

P.č. Položka I.Q 16 II.Q 16 III.Q 16 rok 2016

* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 0 0 12 511 12 511

I. Tržby z predaja tovaru 0 0 0 0

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0

III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0 0 0 0

IV. Aktivácia 0 0 0 0

V. Tržby z predaja dlhodobého nehm. a hm. majetku a materiálu 0 0 0 0

VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 12 511 12 511

* Náklady na hospodársku činnosť spolu 93 179 100 372

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0 0 0 0

B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok36 85 0 121

C. Opravné položky k zásobám 0 0 0 0

D. Služby 57 74 100 231

E. Osobné náklady 0 0 0 0

F. Dane a poplatky 0 20 0 20

G. Odpisy a opravné položky k dlhodobého nehm. a hm. majetku 0 0 0 0

H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu 0 0 0 0

I. Opravné položky k pohľadávkam 0 0 0 0

J. Ostatné náklady na hospodárskuj činnosť 0 0 0 0

** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -93 -179 12 411 12 139

* Pridaná hodnota -93 -159 -100 -352

* Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 014 60 798 -1 61 811

* Náklady na finančnú činnosť spolu 1 026 60 837 16 61 879

** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -12 -39 -17 -68

** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -105 -218 12 394 12 071

P. Daň z príjmov 0 0 2 634 2 634

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -105 -218 9 760 9 437  
 
Jediným výnosom je odpis záväzkov voči subjektom, ktoré nezareagovali nielen na 

priamo adresované výzvy na odsúhlasenie svojich pohľadávok, ale ani na výzvu zverejnenú 
v obchodnom vestníku. S veľkou pravdepodobnosťou tieto svoje pohľadávky už odpísali. 
Odpis záväzkov bol zaúčtovaný do III. štvrťroku. 

 
Náklady na energie a služby sú tvorené nájmom priestorov archívu a službami 

spojenými s týmto nájmom (vrátane energií). Nájom bol ukončený k 31.5. 2016, časť 
dokumentov umiestnených v archíve bola odovzdaná Štátnemu archívu v Levoči, pobočke 
Poprad, zvyšok bol skartovaný spoločnosťou Green Wave Recykling, s.r.o.. Z ostatných 
služieb sú v nákladoch zahrnuté aj účtovnícke služby. Tieto náklady boli zaúčtované v III. 
štvrťroku. 

 
V daniach a poplatkoch je zahrnutý poplatok za zverejnenie výzvy v obchodnom 

vestníku na prihlásenie pohľadávok.  
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Finančné výnosy a súvisiace finančné náklady boli dosiahnuté predajom podielových 

listov. Vo finančných nákladoch sú okrem toho účtované bankové poplatky. 
 
Vplyvom odpisu záväzkov bol dosiahnutý zisk po zdanení vo výške 9 437 eur. 

  
 

Základné finančné údaje o priebehu likvidácie (v eurách) 
 

Finančný majetok k 1.1. 2016 61 957,00 €     

Príjem zo speňaženia dlhodobého majetku -  €                

Vymožené pohľadávky -  €                

Výdavky na likvidáciu netto 587,00 €          

Vyplatenie záväzkov evidovaných ku dňu vstupu do likvidácie: -  €                

Zaplatená daň z príjmu právnických osôb 843,00 €          

Likvidačný zostatok k termínu účtovnej závierky 31.12. 2015 60 527,00 €      
 

V roku 2015 neboli dosiahnuté žiadne príjmy zo speňaženia majetku, nakoľko 
k 31.12. 2015 bol už všetok majetok speňažený. 

 
Výdavky na likvidáciu boli tvorené nájmom priestorov archívu a službami spojenými 

s týmto nájmom (vrátane energií). Z ostatných služieb sú v nákladoch zahrnuté aj účtovnícke 
služby. Okrem toho boli hradené bankové poplatky. V roku 2016 bola zaplatené zrážková 
daň z predaja podielových listov. Po vykonaní účtovnej závierky ostáva na zaplatenie daň 
z príjmov právnických osôb vo výške 1 791 eur. 
 
 
 
 
       Ing. Miroslav Karpiš 
               likvidátor 
 
 
V Kežmarku 5.10. 2016 
 
 
Rozdeľovník: 

- Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“ 
- Ministerstvo hospodárstva SR 
- primátor Mesta Kežmarok 
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Správa hospodárenia z priebehu likvidácie 

za rok 2016 (k dátumu ukončenia likvidácie 30.9. 2016) 

Hlavné údaje z výkazu ziskov a strát (v eurách): 
 

P.č. Položka I.Q 16 II.Q 16 III.Q 16 rok 2016

* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 0 0 12 511 12 511

I. Tržby z predaja tovaru 0 0 0 0

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0

III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0 0 0 0

IV. Aktivácia 0 0 0 0

V. Tržby z predaja dlhodobého nehm. a hm. majetku a materiálu 0 0 0 0

VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 12 511 12 511

* Náklady na hospodársku činnosť spolu 93 179 100 372

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0 0 0 0

B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok36 85 0 121

C. Opravné položky k zásobám 0 0 0 0

D. Služby 57 74 100 231

E. Osobné náklady 0 0 0 0

F. Dane a poplatky 0 20 0 20

G. Odpisy a opravné položky k dlhodobého nehm. a hm. majetku 0 0 0 0

H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu 0 0 0 0

I. Opravné položky k pohľadávkam 0 0 0 0

J. Ostatné náklady na hospodárskuj činnosť 0 0 0 0

** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -93 -179 12 411 12 139

* Pridaná hodnota -93 -159 -100 -352

* Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 014 60 798 -1 61 811

* Náklady na finančnú činnosť spolu 1 026 60 837 16 61 879

** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -12 -39 -17 -68

** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -105 -218 12 394 12 071

P. Daň z príjmov 0 0 2 634 2 634

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -105 -218 9 760 9 437  
 
Jediným výnosom je odpis záväzkov voči subjektom, ktoré nezareagovali nielen na 

priamo adresované výzvy na odsúhlasenie svojich pohľadávok, ale ani na výzvu zverejnenú 
v obchodnom vestníku. S veľkou pravdepodobnosťou tieto svoje pohľadávky už odpísali. 
Odpis záväzkov bol zaúčtovaný do III. štvrťroku. 

 
Náklady na energie a služby sú tvorené nájmom priestorov archívu a službami 

spojenými s týmto nájmom (vrátane energií). Nájom bol ukončený k 31.5. 2016, časť 
dokumentov umiestnených v archíve bola odovzdaná Štátnemu archívu v Levoči, pobočke 
Poprad, zvyšok bol skartovaný spoločnosťou Green Wave Recykling, s.r.o.. Z ostatných 
služieb sú v nákladoch zahrnuté aj účtovnícke služby. Tieto náklady boli zaúčtované v III. 
štvrťroku. 

 
V daniach a poplatkoch je zahrnutý poplatok za zverejnenie výzvy v obchodnom 

vestníku na prihlásenie pohľadávok.  
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Finančné výnosy a súvisiace finančné náklady boli dosiahnuté predajom podielových 

listov. Vo finančných nákladoch sú okrem toho účtované bankové poplatky. 
 
Vplyvom odpisu záväzkov bol dosiahnutý zisk po zdanení vo výške 9 437 eur. 

  
 

Základné finančné údaje o priebehu likvidácie (v eurách) 
 

Finančný majetok k 1.1. 2016 61 957,00 €     

Príjem zo speňaženia dlhodobého majetku -  €                

Vymožené pohľadávky -  €                

Výdavky na likvidáciu netto 587,00 €          

Vyplatenie záväzkov evidovaných ku dňu vstupu do likvidácie: -  €                

Zaplatená daň z príjmu právnických osôb 843,00 €          

Likvidačný zostatok k termínu účtovnej závierky 31.12. 2015 60 527,00 €      
 

V roku 2015 neboli dosiahnuté žiadne príjmy zo speňaženia majetku, nakoľko 
k 31.12. 2015 bol už všetok majetok speňažený. 

 
Výdavky na likvidáciu boli tvorené nájmom priestorov archívu a službami spojenými 

s týmto nájmom (vrátane energií). Z ostatných služieb sú v nákladoch zahrnuté aj účtovnícke 
služby. Okrem toho boli hradené bankové poplatky. V roku 2016 bola zaplatené zrážková 
daň z predaja podielových listov. Po vykonaní účtovnej závierky ostáva na zaplatenie daň 
z príjmov právnických osôb vo výške 1 791 eur. 
 
 
 
 
       Ing. Miroslav Karpiš 
               likvidátor 
 
 
V Kežmarku 5.10. 2016 
 
 
Rozdeľovník: 

- Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“ 
- Ministerstvo hospodárstva SR 
- primátor Mesta Kežmarok 
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82 5465412 -o + os 411
2. 83
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_+_r.q7l r.!q + r.93 + r.97 + 1. 191 + r. 141)

100 9437 -8149
B

Z6v'dzky r.102 + r.118 + r.121 + r. 1|22
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

't 01 1791 12659
B

Dfhodobe zavazky
sfdet (r. 103 + r. 107 ai r. 117) 102
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12i )dloZen! dariov,i zAv dzok (4Bl A) 117

MF SR i. 18009t2014
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UZPODvI4 9

SIvaha
udPoDl-01 trde2020515640 rco001g66g6 l]ilil||il ilililt1

Ozna.
cente

a

STRANA PASiV

b

Cislo
riadku

c

Bein6 [Etovn6 obdobie
4

Bezprostredne predch6dzajrice 0dtovn6
obdobie

5

8.il. Dfhodob6 rezervy r.119 + r.120 1',t8

Bil1 Zdkonne rezervy (45'1 A) 119

2 Ostatn6 rezervy (4594, 45XA) 120

8.ilt. Dlhodob6 bankov6 tvery (461A, 46XA) 121

B.IV.
Kr6tkodob6 zttv'dzky
sfiet (r. 123 + r. 127 ai r. 1 35] 122 1791 12659

B.tv.1 ZAvdzky z obchodn6ho stvku
srldet (r. 124 ai r. 126\ 123 12659

124

1b
tetove.l

3254, 125

1,c
obchodn6ho styku
, 3254, 3264, 32XA,
47XA)

tzo 12659
2 Cistd hodnota zAkazky (316A1 127

3
Ostatne zavdzky vodi prepojenJim ridtovn5Tm
tednotkam (361A. 36XA, 471A,4TXA.I 128

4
Ostatne zavdzky
okrem zAvdzkov
jednotk6m (36'lA

129

5i ZavezRy vodi spolodnikom a zdru2enir-r (364
365. 366. 367, 368, 3984, 478A, 4794) 130

6
Zav ?tzky vodi zamestnancom
(331,333,33X,479A) 131

7 i ZAviizky zo soci6lneho poistenia (336A) tJz

8
Dafrov6 zitvdzky a dotdcie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1331 1 7 g 1

I ZAvazky z derivdtovlTch operdcii
(3734, 3774) 134

10
he zevi;zky
(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135

l'" Kr6tkodobd rezervy r.137 + r.138 136

8.V.1. i Zakonn6 rezervy (3234, 451A) 137

2 Oslatne rezervy (3234, 32X, 4594, 45XA) 138

B.VI. BeZn6 bankov6 0very
(22',t A, 231, 232, 23X, 461 A, 46XA) 139

B.VII Kr;5tkodob6 finandn6 v!pomoci
(241, 249, 24X, 47 3 A, t -t 25s A\ 140

c Casovri rozli$enie
suiet (r. 142 aZ | 1451 141

V5Tdavky buducich obdobi dlhodobe
(383A) 142

2
Vlidavky buducich obdobi krdtkodobe
(3834) 143

3
Vfnosy bud0cich obdobi dlhodob6
(3844) 144

A Vynosy buducich obdobi krdtkodobe
(384A) 145

N/F SR r. 18009t2014
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UZPODvI4

Vykaz ziskov a striit
uiPoD2-01 Dft2 020515640 rco001g66g6 | il |ililtiltl

Ozna-
den te

a

Text

o

Skut rdnost'

riadku

c

beln6 (dtovn6 obdobie

1

bezprostredne predchSdzajrice [6tovn6
obdobie

2

eisty obrat (6ast'ridt. tr. 6 podl,a
z6kona)

01

Vinosy z hospoddrskej dinnosti spolu
sil6et (r. 03 ai r. 09) 02 12511 300
fr2by zpredaja tovaru (604, 607) 03

fr2by z predaja vlastnich virobkov (601 ) 04

Tr2by z predaja sluZieb (602, 606) 05

Zmeny stavu vn0troorganizacnlch zdsob
(+/-) (tjdtovd skupina 61 )

06

Aktivacia ([dtovd skupina 621 07

trzay z p nehmotn6homajetku, eho majetku a
materidlu

08 300
Ostatnd vynosy z hospoddrskej dinnosti
(644, 645, 646, 648, 65s, 657) 09 12511
NaKlacly na hospodSrsku Einnost, spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 2b +
1,2'l \_!, ]4 !_!J_5_1.!.j. 26 . _

10 37 2 87 44
A Ndklady vynalo2ene na obstarante

predan6ho tovaru (504, 507) 11

B
Spotreba materi6lu, energie a ostatnlich
neskladovatel'niich doddvok (S01, 502, 903

12 121 124
c Opravne polo2ky k z6sobdnr (+i-) (505) 13

D Sluiby (udtov6 skupina 5 1 ) 14 231 321
E Osobnd ndklady (r 16 aZ r 19) 15

EI Mzdov6 ndklady (521, 522) 16

2

2 9 3

2
Odmeny dlenom orgdnov spolodnosti a
druZstva (523) 17

183
N6klady na socidlne poistenie
(524,525,526)

4 Soci6lne n6klady (527, 528) 19

20

12139

F Dane a poplatky (ridtova skupina 53) 20

ky k dlhodobemu
dlhodobemu
2 + r.23)

zl

Odpisy dlhodobdho nehmotneho majetku
a dlhodobdho hmotneho majetku (551)

2
opravne potozky k dlhodobemu
nehmotnemu majetku a dlhodobemu
hmotn6mu majetku (+/-) (553)

23

n Zostatkova cena predaneho dlhodobeho
majetku a predaneho materitilu (541 .542\ 24

Opravn6 polo2ky k pohl'addvkam (+/-)
(547\ 25

J
Ostatne n6klady na hospoddrsku dinnost'
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

zo 8004
Vyisledok hospoclS renia z hospoddrskej
dinnosti (+/-) (r.02 - r. 10) 27 -8444

lvF sR d. 18009t2014
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UZPODvI4 '11

V1i kaz ziskov a str6l
u6POD2-01 ote2020515640 rco001g66g6 iltlt||1||illll]|ltiltll

Ozna-
ielie

a

Text

b

Cislo
riadku

Skul

beZn6 udtovn6 obdobie
,|

odnost'

T bezerostt edntpredc11AUzairice Eeto-vn,iI obdobie

-i -- -2-
I

-445
431

I Pridana hodnota (r. 03 + r, 04 + r. 05 +
i r. 06 + r. 07], - (t. 1j + t.,12 + r. 13 + r. 14)

i Vfnosy z finaninej iinnosti spolu r. 30
I + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

28 -352
29 61811

fr2by z predaja cennlich paprerov a
podielov (661 ) 30 61810

X
V)7nosy z dlhodob6ho finan6neho majetku
sLldet (rJ2 a2 r. 34)

V\;,nosy z cennSich papierov apoil;-
od prepojenlich rjdtovnych jednotiek (66SA)

.tl

X1

2
vynosy,z cennycn papterov a podielov
v podielovej Jldasti okrem vVnosov

3,

X

Ostatne vynosy z cennfch paprerov a
podielov (665A)

;tt ;; y 
1 ; *rr."o"Liln ;;;n",,, 

"r 
;ir,

sudet (r. 36 a2 r. 38)

34

35

X1 Vlnosy z kr6tkodob6ho flnandn6ho maietku
od prepojenlich ridtovn!ch jednotiek (666A) 36

2
naneneho majetku
v!'rrosov

-{rylrg!_@Qea)_
JI

3
Ostatn6 vlinosy z krdtkodob6ho finandn6ho
majetku (666A) 38

X 39Vlnosove 0roky (r 4O + 1 411
1

xt 1

Vlnosov6 uroky od prepojerrlich
0dtovnlich jednotiek (662A) 40

2 Ostatne vynosove riroky (662A) 41
1

431

136

X Kurzove zisky (663) 42

Xlll ' Vlinosy z precenenia cennlch papierov a
i vynosy z derivatovich operacii (664.667) 43

XIV i Ostatn6 vlinosy z finandnej dinnosti (668) 44

i Nriklady na finanEnf dinnost,spolu r, 46
i + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52+ r. 53 + r. 54

45 6 187 9

K 
i Predane cenn6 papiere a podiely (56.1 ) 46 61836

, Ndklady na krdtkodr- i (566)

;; iod;il;r"a' (+^) (56s)
--"-1 ----

N j Nakladov6 uroky (r

tb! finan6nf majetok

finandn6mu majetku

;;.,-;- - -

r prepojen6 fdtovn6

roky (s62A)

47

48

49

50

51

52

N1

2.

N6kladov6 riroky pre

f.'",kL?Tl_

:::l::i"'1"""_:
Kurzove straty (563)o,

P,

o.

t\aKraoy na precenente cennych papierov a

l1kr"dl1d*l_19v6 operacie (564 s67)

Ostatn6 n6klady na finandnu dinnost
(568, 569)

53i 89
54 43 47

lvF sR d. 18009t2014
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ue2020515640 tco00186686Vlikaz ziskov a strdt

Text

b

-68j 295
12071i -8149

Vfsledok hospodfrenia z finan6nej
cinnosti (+/-) (r. 29 . r. 45)

Vlisledok hospod6renia za u6tovn6
obdobie pred zdanenim (+l-) (r.27 + r.

R r Dari z prijmov (r. 58 + r. 59)

R 1 Dari z prijmov splatna (591, S9S)

2 Dai' z prijmov odlo2end (+L) (S92)

Prevod podielov na vfsledku hospod6renia
spolodnikom (+/- 596)

V1i sl e O-o n n- oi-p-o J a-re n ila ;; ri-dtothE--
obdobie po zdaneni (+/-)
r.56-r.57-r,

il]]|fllilil]il]ililil|t -l
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Poznámky Úč POD 3-01 IČO DIČ00186686 2020515640

(a)   Základné informácie o účtovnej jednotke

(c)    Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Tatranský podnik MP
š.p. v likvidácií

Slavkovská 19
06001 Kežmarok

Obchodné meno a sídlo

Účtovná jednotka nevykonáva žiadnu činnosť, uskutočňuje len úkony smerujúce k ukončeniu likvidácie

Dátum založenia 13.12.1988

Dátum vzniku

Zapísaná v

03.01.1989

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Pš

Priemerný počet zamestnancov

Stav zamestnancov ku dňu zostavenia účtovnej závierky, z toho

počet vedúcich zamestnancov

Názov položky Bežné účtovné
obdobie

predchádzajúce
účtovné obdobie

Bezprostredne

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:  nie je

(e)    Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Mimoriadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od
01.01.2016 do 30.09.2016 z dôvodu ukončenia likvidácie

Účtovná závierka za predcháídzajúce účtovné obdobie nebola schválená, schválená bude po skončení likvidácie

(f)    Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie príslušným orgánom
účtovnej jednotky : .  .

(b)    Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

A. Informácie o účtovnej jednotke

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2016

1



Poznámky Úč POD 3-01 IČO DIČ00186686 2020515640

Obstarávacou cenou

1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou

3. podiely na ZI obchodných spoločností, cenné papiere

4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobnuté vkladom do ZI

5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

6. záväzky pri ich prevzatí

svojej činnosti.

E. Informácie o použitých zásadách a účtovných metódach

(1)   Účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo

Vlastnými nákladmi

1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

4. príchovky a prírastky zvierat

Menovitou hodnotou

1. penažné prostriedky a ceniny

2. pohľadávky pri ich vzniku

3. záväzky pri ich vzniku

(2)  Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov.

x

x

x

C. Informácie o konsolidovanom celku

2



Poznámky Úč POD 3-01 IČO DIČ00186686 2020515640

Dlhodobý nehmotný majetok = doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je

viac ako:

Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná

na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych

rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení

rovnajúcom sa istine a náklady súvisiace s obstaraním.

Daň z príjmov splatná - daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením, po úpravách na daňové účely

podľa zákona o daniach z príjmov pri sadzbe 22 %.

Náklady a výnosy sa časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný

a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov

posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.

Na účte časového rozlíšenia sa neúčtuje ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad,

ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o

účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót.

(ak má ÚJ náplň pre jednotlivú položku= X)

nehmotného majetku, doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.
(3)  Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého

Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej

spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa

odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou

činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi
účtovania.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúcej bežným

podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet

výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku.

Účtovné a daňové odpisy sa

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúcej bežným

podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet

výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku.

Účtovné a daňové odpisy sa

2400,-eur

Samostatné hnuteľné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti

je viac ako rok a vstupná cena viac ako:

1700,-eur

nerovnajú.

rovnajú.

x

Reprodukčnou obstarávacou cenou

1. majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín

3. prichovy a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady

5. nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený

a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami

2. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná

obstarávacia cena tohto majetku

4. majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín

a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení

Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom

Metódou FIFO

Obstarávacia cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali

a náklady súvisiace s obstaraním(VON)

Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne: VON (PS zásob + príjem zásob) x výdaj zásob

3



Poznámky Úč POD 3-01 IČO DIČ00186686 2020515640

(6)  Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období

Opravy minulého obdobia Patrí do

obdobia

Účet Účtované na účet HV

min. obdobi (EUR)

Účtované do HV bežného

obdobia(EUR)

Majetok Odpisová Doba Lineárne Zrýchlené
skupina odpisovania odpisy odpisy

Dotácia EUR

(5)  Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve

4



Poznámky Úč POD 3-01 IČO DIČ00186686 2020515640

3. informácie k časti F. písm a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý

nehmotný

majetok

Aktivované

náklady

na vývoj

Softvér Goodwill
Oceniteľné

práva DNM

Ostatný
rávaný preddavky Spolu

DNM

Obsta- Poskytnuté

na DNM

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
účt. obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci

Oprávky

Prírastky

Úbytky

Opravné položky

Prírastky

Úbytky

Zostatková hodnota

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

5



Poznámky Úč POD 3-01 IČO DIČ00186686 2020515640

Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý

nehmotný

majetok

Aktivované

náklady

na vývoj

Softvér Goodwill
Oceniteľné

práva DNM

Ostatný
rávaný preddavky Spolu

DNM

Obsta- Poskytnuté

na DNM

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
účt. obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci

Oprávky

Prírastky

Úbytky

Opravné položky

Prírastky

Úbytky

Zostatková hodnota

účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

4. Informácie k časti F. písm c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok Hodnota za bežné účt. obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý  je zriadené záložné právo

6



Poznámky Úč POD 3-01 IČO DIČ00186686 2020515640

5. informácie k časti F. písm a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý
hmotný
majetok

Pozemky Stavby

Samostatné

vecí

rávaný preddavky Spolu
DHM

Obsta-
Poskyt-

na DHM

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Prírastky

Úbytky

Presuny

Oprávky

Prírastky

Úbytky

Opravné položky

Prírastky

Úbytky

Zostatková hodnota

hnuteľné

a súbory

Pesto-

porastov

celky
trvalých

vateľské Základné

a ťažné
zvieratá

stádo nutéOstatný
DHM

j

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

veci

hnuteľných

7



Poznámky Úč POD 3-01 IČO DIČ00186686 2020515640

5. informácie k časti F. písm a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý
hmotný
majetok

Pozemky Stavby

Samostatné

vecí

rávaný preddavky Spolu
DHM

Obsta-
Poskyt-

na DHM

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Prírastky

Úbytky

Presuny

Oprávky

Prírastky

Úbytky

Opravné položky

Prírastky

Úbytky

Zostatková hodnota

hnuteľné

a súbory

Pesto-

porastov

celky
trvalých

vateľské Základné

a ťažné
zvieratá

stádo nutéOstatný
DHM

j

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

veci

hnuteľných

8297.00 8297.00

8297.00 8297.00

8297.00 8297.00

6. Informácie k časti F. písm c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účt. obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý  je zriadené záložné právo

š.p. odpredal pozemky vo výške 300,- eur obst.cena  293,- eur
a  daroval Mestu Kežmarok vo výške 8004,- eur.

8
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7. informácie k časti F. písm i),j),l),m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

11. Informácie k časti F. písm j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky
Zvýšenie

Stav na začiatku
účtovného

hodnoty

pôžičky Stav na konci
Zníženie

Vyradenie

z účtovníctva v

a b c d e f

Do splatnosti viac ako päť rokov

Do splatnosti od troch rokov do

účtovného
obdobiaobdobia

Do splatnosti od jedného roka do
troch rokov vrátane

Do splatnosti jedného roka
vrátane

Dlhodobé pôžičky spolu

hodnoty v účtovnom
období

piatich rokov vrátane

9
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14. informácie k časti F. písm q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností

 neúčtuje

určených na predaj

Názov položky
Za bezprostredne

Za bežné účtovné
Sumár od začiatku zákazkovej

a b c d

Výnosy zo zákazkovej výroby

Náklady na zákazkovú výrobu

výroby až do konca
bežného účtovného obdobiaobdobia

predchádzajúce účtovné

Hrubý zisk / hrubá mzda

obdobie

Tabuľka č. 1

10
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Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku

Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu

Iné pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky spolu

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

jednotke a materskej účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej

a združeniu
Pohľadávky voči spoločníkom, členom

Sociálne poistenie

Daňové pohľadávky a dotácie

Iné pohľadávky a dotácie

Krátkodobé pohľadávky spolu

konsolidovaného celku

15. Informácie k časti F. písm r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Bežné účtovné obdobie

Pohľadávky
Tvorba OP

Stav OP
na začiatku

z dôvodu zániku
z dôvodu vyradenia

Stav OP

opodstatnenosti

Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP

majetku

a b c d f g

Pohľadávky
z obchodného styku

na konci

účtovného

obdobia

účtovného
obdobia

Pohľadávky voči
dcérskej účtovnej
a materskej účtovnej
jednotke

Ostatné pohľadávky
v rámci kons. celku

Pohľadávky voči
spoločníkom, členom

Iné pohľadávky

Pohľadávky spolu

a združeniu

16. Informácie k časti F. písm s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu

a b c d

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

z účtovníctva

11
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Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

doby splatnosti účtovné obdobie

a

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
jedného roka

Kŕatkodobé pohľadávky spolu

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden až päť rokov

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako päť rokov

Dlhodobé pohľadávky spolu

b c

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou

Opis predmetu záložného práva
Bežné účtovné obdobie

Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky

inou formou zabezpečenia

Hodnota pohľadávok,na ktoré sa zriadilo záložné právo

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo
s nimi nakladať

Pohľadávky kryté záložným právom alebo

zabezpečenia

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

Názov položky
účtovné obdobie

Pokladnica ceniny

Bežné bankové účty

Bankové účty terminované

Peniaze na ceste

Spolu

18. Informácie k časti F. písm.  w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

x

x

97.87 73.00

48.76

60428.89

60526.76 121.76

12
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Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

Opis položky časového rozlíšenia
účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

22. Informácie k časti F. písm.  zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

22. Informácie k časti F. písm.  zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Bežné účtovné obdobie

Názov

do jedného roka
rokov do piatich rokov

viac ako päť od jedného roka

vrátane
b c d f g

Istina

viac ako päť
rokovvrátane

Finančný výnos

Spolu

položky

a

do piatich rokov
vrátane

od jedného roka do jedného
roka vrátane

e

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Splatnosť Splatnosť

Š.P. neúčtovala o NBO,PBO

Š.P. nemá prenajatý majetok

13
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G. informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Bezprostredne predchádzajúce
Názov položky

účtovné obdobie

Účtovný zisk

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov

Úhrada straty minulých období

Iné

24. Informácie k časti G. písm.  a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do zákonného rezervného fondu

Prídel do sociálneho fondu

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom

Prídel na zvýšenie základného imania

Spolu

Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie

-8149.10
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Bezprostredne predchádzajúce
Názov položky

účtovné obdobie

Účtovná strata

Zo štatutárnych a ostatných fondov

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

Vysporiadanie účtovnej straty

Zo zákonného rezervného fondu

Z nerozdeleného zisku z minulých rokov

Iné

Spolu

Úhrada straty spoločníkom

Tabuľka č. 2

Bežné účtovné obdobie

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Bežné účtovné obdobie

Názov položky
Tvorba

Stav na začiatku
Použitie Zrušenie

Stav na konci

a b c d e f

Dlhodobé rezervy, z toho:

účtovného
obdobia

účtovného
obdobia

Krátkodobé rezervy, z toho:

nevyčerpané dovolenky

Tabuľka č. 1

-8149.10

8149.10

8149.10

Neúčtuje o rezervách
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky
Tvorba

Stav na začiatku
Použitie Zrušenie

Stav na konci

a b c d e f

Dlhodobé rezervy, z toho:

účtovného
obdobia

účtovného
obdobia

Krátkodobé rezervy, z toho:

nevyčerpané dovolenky

Tabuľka č. 2

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceNázov položky
účtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti

Kŕatkodobé záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden až päť rokov

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu

do jedného roka vrátane

16
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27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f)  prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou, z toho:

odpočitateľné

zdaniteľné

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:

odpočitateľné

zdaniteľné

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

daňovom záväzku

Sadzba dane z príjmov (v %)

Odložená daňová pohľadávka 

Uplatnená daňová pohľadávka

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov

Zaútovaná do vlastného imania

Odložený daňový záväzok

Zmena odloženého daňového záväzku

Zaúčtovaná ako náklad

Zaúčtovaná do vlastného imania

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceNázov položky
účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

Ostatná tvorba sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu spolu

Čerpanie sociálneho fondu

Konečný zostatok sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

17
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30. Informácie k časti G. písm i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky
Úrok

Mena
splatnosti

v príslušnej mene
Suma istiny v príslušnej

Dátum
Suma istiny

za bežné účtovné

a b c d e f

Dlhodobé bankové úvery

mene za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

p. a.
v %

obdobie

29. Informácie k časti G. písm. h prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Krátkodobé bankové úvery

Názov položky

Úrok

Mena
splatnosti

v príslušnej mene
Suma istiny v príslušnej

Dátum
Suma listiny

za bežné účtovné

a b c d e f

Dlhodobé pôžičky

mene za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tabuľka č. 2

p. a.
v %

obdobie

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci

neúčtuje

18
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š.p. neúčtuje o prenajatom majetku

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Bežné účtovné obdobie

Názov

do jedného roka
rokov

do piatich rokov
viac ako päť

od jedného roka

vrátane

b c d f g

Istina

viac ako päť
rokovvrátane

Finančný náklad

Spolu

položky

a

do piatich rokov
vrátane

od jedného roka
do jedného

roka vrátane

e

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Splatnosť Splatnosť

19
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š.p.  neúčtuje o tržbách

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Typ výrobkov, tovarov, služieb

Oblasť
Bežné

b c d f g

účtovné

Spolu

odbytu

a

predchádzajúce
účt. obdobie

Bezprostredne

e

obdobie

Typ výrobkov, tovarov, služieb Typ výrobkov, tovarov, služieb

Bežné
účtovné
obdobie

predchádzajúce
účt. obdobie

Bezprostredne Bežné
účtovné
obdobie

predchádzajúce
účt. obdobie

Bezprostredne

H.  Informácie o výnosoch

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky
Konečný

b c e f

zostatok

Nedokončená výroba

Spolu

a

predchádzajúce
účtovné obdobie

Bezprostredne

d

Bežné
účtovné
obdobie

predchádzajúce
účt. obdobie

Bezprostredne

Bežné
účtovné
obdobie

Konečný
zostatok

Začiatočný
stav

a polotovary vlastnej výroby

zásob

Zmena stavu

Výrobky

Zvieratá

Manká a škody

Reprezentačné

Dary

Iné

Zmena stavu vnútroorga-
nizačných zásob vo výkaze
ziskov a strát

vnútroorganizačných

neúčtuje o zásobách

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Bežné účtovné
Názov položky

Tržby za vlastné výrobky

Výnosy zo zákazky

Čistý obrat celkom

38. Informácie k časti H. písm.  g) prílohy č. 3 o čistom obrate

obdobie

Tržby z predaja služieb

Tržby za tovar

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

Bežné účtovné
Bezprostredne

Názov položky predchádzajúce

Náklady za poskystnuté služby, z toho:

Iné uisťovacie audítorské služby

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

obdobie

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

Súvisiace audítorské služby

Daňové poradenstvo

I. Informácie o nákladoch

účtovné obdobie

ostatné neaudítorské služby

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

Finančné náklady, z toho:

Kurzové straty, z toho:

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

91.99 221.00najom

bankové poplatky

300.00

300.00

47.00 46.00
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Bežné účtovné Bezprostredne
Názov položky predchádzajúce

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

obdobie

výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty,
nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných

J. Informácie o daniach z príjmov

účtovné obdobie

rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým

priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované

Suma odloženej daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov

sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová
pohľadávka neúčtovala

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej
časti odloženej daňového pohľadávky  v bežnom účtovnom období, o ktorej
sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočitateľných dočasných rozdielov, ku ktorým
nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

41. Informácie k časti J písm. f),g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Bežné účtovné obdobie

Názov

Základ dane
v %
Daň

Daň

b c d f g

zdanením , z toho:

Daň
v %

Teoretická daň

Ďaňovo neuznané náklady

položky

a

Daň Základ dane

e

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Splatnosť Splatnosť

Výsledok hospodárenia pred

Umorenie daňovej straty

Spolu

Výnosy nepodliehajúce dani

Odložená daň z príjmov

Celková daň z príjmov

Splatná daň z príjmov

x x x x

x x

x

x

x

x

x

x

12071.00 -8149.00

8104.00

101.00

11970.00 -45.00

2656.00 22.00 22.00

22.00 22.001783.00

-1793.00

2634.00 22.00 22.00

2634.00 22.00 22.00

22.00

2634.00 -10.00

22.00

22.00 22.00
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 Š.p. neúčtovala na podsúvahových účtoch

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

L. Informácie o iných aktívach a pasívach

M.  Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov
a iných orgánov účtovnej jednotky
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N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky

24
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P. Prehľad zmien vlastného imania

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania Prírastky
Stav na začiatku

Úbytky Presuny
Stav na konci

a b c d e f

účtovného
obdobia

účtovného
obdobia

Základné imanie

Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely

Zmena základného imania

Pohľadávky za upísané
vlastné imanie

Emisné ážio

Ostatné kapitálové fondy

Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov

Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov

Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín

Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení

5465412.00 5465412.00

47. Informácie k časti P prílohy č. 3 o zmenách vlastníctva

Neuhradená strata minulých rokov

Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia

Vyplatené dividendy

Ostatné položky vlastného imania

Účet 491 - vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa

Nedeliteľný fond

Štautárne fondy a ostatné fondy

Nerozdelený zisk minulých rokov

Zákonný rezervný fond

11687.00 11687.00

5419651.00 8149.00 5427800.00

-8149.00 9437.00 -8149.00 9437.00
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P. Prehľad zmien vlastného imania

R. Prehľad o peňažných tokoch: 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania Prírastky
Stav na začiatku

Úbytky Presuny
Stav na konci

a b c d e f

účtovného
obdobia

účtovného
obdobia

Základné imanie

Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely

Zmena základného imania

Pohľadávky za upísané
vlastné imanie

Emisné ážio

Ostatné kapitálové fondy

Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov

Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov

Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín

Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení

5465412.00 5465412.00

47. Informácie k časti P prílohy č. 3 o zmenách vlastníctva

Neuhradená strata minulých rokov

Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia

Vyplatené dividendy

Ostatné položky vlastného imania

Účet 491 - vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa

Nedeliteľný fond

Štautárne fondy a ostatné fondy

Nerozdelený zisk minulých rokov

Zákonný rezervný fond

11687.00 11687.00

5422708.00 3061.00 5419651.00

3061.00 -8149.00 3061.00 -8149.00
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(a)   Základné informácie o účtovnej jednotke

(c)    Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Tatranský podnik MP
š.p. v likvidácií
Slavkovská 19
06001 Kežmarok

Obchodné meno a sídlo

Účtovná jednotka nevykonáva žiadnu činnosť, uskutočňuje len úkony smerujúce k ukončeniu likvidácie

Dátum založenia 13.12.1988

Dátum vzniku

Zapísaná v

03.01.1989

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Pš

Priemerný počet zamestnancov

Stav zamestnancov ku dňu zostavenia účtovnej závierky, z toho
počet vedúcich zamestnancov

Názov položky Bežné účtovné
obdobie

predchádzajúce
účtovné obdobie

Bezprostredne

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:  nie je

(e)    Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Mimoriadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od
01.01.2016 do 30.09.2016 z dôvodu ukončenia likvidácie

Účtovná závierka za predcháídzajúce účtovné obdobie nebola schválená, schválená bude po skončení likvidácie

(f)    Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie príslušným orgánom
účtovnej jednotky : .  .

(b)    Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

A. Informácie o účtovnej jednotke

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2016

1
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Obstarávacou cenou
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou
3. podiely na ZI obchodných spoločností, cenné papiere
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobnuté vkladom do ZI
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou
6. záväzky pri ich prevzatí

svojej činnosti.

E. Informácie o použitých zásadách a účtovných metódach
(1)   Účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo

Vlastnými nákladmi
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
4. príchovky a prírastky zvierat

Menovitou hodnotou
1. penažné prostriedky a ceniny

2. pohľadávky pri ich vzniku
3. záväzky pri ich vzniku

(2)  Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov.

x

x

x

C. Informácie o konsolidovanom celku

2
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Dlhodobý nehmotný majetok = doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je
viac ako:

Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení
rovnajúcom sa istine a náklady súvisiace s obstaraním.

Daň z príjmov splatná - daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením, po úpravách na daňové účely
podľa zákona o daniach z príjmov pri sadzbe 22 %.

Náklady a výnosy sa časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný
a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov
posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.

Na účte časového rozlíšenia sa neúčtuje ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad,
ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o
účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót.

(ak má ÚJ náplň pre jednotlivú položku= X)

nehmotného majetku, doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.
(3)  Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého

Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej
spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa
odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou
činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi
účtovania.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúcej bežným
podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet
výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku.
Účtovné a daňové odpisy sa

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúcej bežným
podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet
výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku.
Účtovné a daňové odpisy sa

2400,-eur

Samostatné hnuteľné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti
je viac ako rok a vstupná cena viac ako:

1700,-eur

nerovnajú.

rovnajú.

x

Reprodukčnou obstarávacou cenou
1. majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín

3. prichovy a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady

5. nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený

a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami

2. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná
obstarávacia cena tohto majetku

4. majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín
a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení
Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom

Metódou FIFO
Obstarávacia cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali
a náklady súvisiace s obstaraním(VON)

Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne: VON (PS zásob + príjem zásob) x výdaj zásob

3
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(6)  Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období

Opravy minulého obdobia Patrí do
obdobia

Účet Účtované na účet HV
min. obdobi (EUR)

Účtované do HV bežného
obdobia(EUR)

Majetok Odpisová Doba Lineárne Zrýchlené
skupina odpisovania odpisy odpisy

Dotácia EUR

(5)  Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve

4
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3. informácie k časti F. písm a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý

nehmotný

majetok

Aktivované

náklady

na vývoj

Softvér Goodwill
Oceniteľné

práva DNM
Ostatný

rávaný preddavky Spolu

DNM

Obsta- Poskytnuté

na DNM

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
účt. obdobia

Prírastky
Úbytky

Presuny

Stav na konci

Oprávky

Prírastky

Úbytky

Opravné položky

Prírastky

Úbytky

Zostatková hodnota

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

5
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Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý

nehmotný

majetok

Aktivované

náklady

na vývoj

Softvér Goodwill
Oceniteľné

práva DNM
Ostatný

rávaný preddavky Spolu

DNM

Obsta- Poskytnuté

na DNM

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
účt. obdobia

Prírastky
Úbytky

Presuny

Stav na konci

Oprávky

Prírastky

Úbytky

Opravné položky

Prírastky

Úbytky

Zostatková hodnota

účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

4. Informácie k časti F. písm c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Dlhodobý nehmotný majetok Hodnota za bežné účt. obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý  je zriadené záložné právo

6
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5. informácie k časti F. písm a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý
hmotný
majetok Pozemky Stavby

Samostatné

vecí

rávaný preddavky Spolu
DHM

Obsta-
Poskyt-

na DHM

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Prírastky
Úbytky

Presuny

Oprávky

Prírastky

Úbytky

Opravné položky

Prírastky

Úbytky

Zostatková hodnota

hnuteľné

a súbory

Pesto-

porastov

celky
trvalých

vateľské Základné

a ťažné
zvieratá

stádo nutéOstatný
DHM

j

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

veci

hnuteľných

7
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5. informácie k časti F. písm a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý
hmotný
majetok Pozemky Stavby

Samostatné

vecí

rávaný preddavky Spolu
DHM

Obsta-
Poskyt-

na DHM

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Prírastky
Úbytky

Presuny

Oprávky

Prírastky

Úbytky

Opravné položky

Prírastky

Úbytky

Zostatková hodnota

hnuteľné

a súbory

Pesto-

porastov

celky
trvalých

vateľské Základné

a ťažné
zvieratá

stádo nutéOstatný
DHM

j

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na začiatku
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

Stav na konci
účt. obdobia

veci

hnuteľných

8297.00 8297.00

8297.00 8297.00

8297.00 8297.00

6. Informácie k časti F. písm c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účt. obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý  je zriadené záložné právo

š.p. odpredal pozemky vo výške 300,- eur obst.cena  293,- eur
a  daroval Mestu Kežmarok vo výške 8004,- eur.

8
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7. informácie k časti F. písm i),j),l),m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

11. Informácie k časti F. písm j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky
Zvýšenie

Stav na začiatku
účtovného

hodnoty

pôžičky Stav na konci
Zníženie

Vyradenie

z účtovníctva v

a b c d e f

Do splatnosti viac ako päť rokov

Do splatnosti od troch rokov do

účtovného
obdobiaobdobia

Do splatnosti od jedného roka do
troch rokov vrátane

Do splatnosti jedného roka
vrátane

Dlhodobé pôžičky spolu

hodnoty v účtovnom
období

piatich rokov vrátane

9
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14. informácie k časti F. písm q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností

 neúčtuje

určených na predaj

Názov položky
Za bezprostredne

Za bežné účtovné
Sumár od začiatku zákazkovej

a b c d

Výnosy zo zákazkovej výroby

Náklady na zákazkovú výrobu

výroby až do konca
bežného účtovného obdobiaobdobia

predchádzajúce účtovné

Hrubý zisk / hrubá mzda

obdobie

Tabuľka č. 1

10
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Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku

Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky spolu

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

jednotke a materskej účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej

a združeniu
Pohľadávky voči spoločníkom, členom

Sociálne poistenie

Daňové pohľadávky a dotácie

Iné pohľadávky a dotácie

Krátkodobé pohľadávky spolu

konsolidovaného celku

15. Informácie k časti F. písm r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Bežné účtovné obdobie

Pohľadávky
Tvorba OP

Stav OP
na začiatku

z dôvodu zániku
z dôvodu vyradenia

Stav OP

opodstatnenosti

Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP

majetku

a b c d f g

Pohľadávky
z obchodného styku

na konci
účtovného
obdobia

účtovného
obdobia

Pohľadávky voči
dcérskej účtovnej
a materskej účtovnej
jednotke

Ostatné pohľadávky
v rámci kons. celku

Pohľadávky voči
spoločníkom, členom

Iné pohľadávky

Pohľadávky spolu

a združeniu

16. Informácie k časti F. písm s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu

a b c d

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

z účtovníctva

11
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Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
doby splatnosti účtovné obdobie

a

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
jedného roka

Kŕatkodobé pohľadávky spolu

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden až päť rokov

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako päť rokov

Dlhodobé pohľadávky spolu

b c

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou

Opis predmetu záložného práva
Bežné účtovné obdobie

Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky

inou formou zabezpečenia

Hodnota pohľadávok,na ktoré sa zriadilo záložné právo

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo
s nimi nakladať

Pohľadávky kryté záložným právom alebo

zabezpečenia

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

Názov položky účtovné obdobie

Pokladnica ceniny

Bežné bankové účty

Bankové účty terminované

Peniaze na ceste

Spolu

18. Informácie k časti F. písm.  w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

x

x

97.87 73.00

48.76

60428.89

60526.76 121.76

12
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Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

Opis položky časového rozlíšenia
účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

22. Informácie k časti F. písm.  zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

22. Informácie k časti F. písm.  zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Bežné účtovné obdobie

Názov

do jedného roka
rokov do piatich rokov

viac ako päť od jedného roka

vrátane
b c d f g

Istina

viac ako päť
rokovvrátane

Finančný výnos

Spolu

položky

a

do piatich rokov
vrátane

od jedného roka do jedného
roka vrátane

e

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Splatnosť Splatnosť

Š.P. neúčtovala o NBO,PBO

Š.P. nemá prenajatý majetok

13
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G. informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Bezprostredne predchádzajúce
Názov položky

účtovné obdobie

Účtovný zisk

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov

Úhrada straty minulých období

Iné

24. Informácie k časti G. písm.  a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do zákonného rezervného fondu

Prídel do sociálneho fondu

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom

Prídel na zvýšenie základného imania

Spolu

Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie

-8149.10

14
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Bezprostredne predchádzajúce
Názov položky

účtovné obdobie

Účtovná strata

Zo štatutárnych a ostatných fondov

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

Vysporiadanie účtovnej straty

Zo zákonného rezervného fondu

Z nerozdeleného zisku z minulých rokov

Iné

Spolu

Úhrada straty spoločníkom

Tabuľka č. 2

Bežné účtovné obdobie

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Bežné účtovné obdobie

Názov položky
Tvorba

Stav na začiatku
Použitie Zrušenie

Stav na konci

a b c d e f

Dlhodobé rezervy, z toho:

účtovného
obdobia

účtovného
obdobia

Krátkodobé rezervy, z toho:

nevyčerpané dovolenky

Tabuľka č. 1

-8149.10

8149.10

8149.10

Neúčtuje o rezervách

15
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky
Tvorba

Stav na začiatku
Použitie Zrušenie

Stav na konci

a b c d e f

Dlhodobé rezervy, z toho:

účtovného
obdobia

účtovného
obdobia

Krátkodobé rezervy, z toho:

nevyčerpané dovolenky

Tabuľka č. 2

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceNázov položky
účtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti

Kŕatkodobé záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu

do jedného roka vrátane

16
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27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f)  prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou, z toho:

odpočitateľné

zdaniteľné

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:

odpočitateľné

zdaniteľné

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

daňovom záväzku

Sadzba dane z príjmov (v %)

Odložená daňová pohľadávka 

Uplatnená daňová pohľadávka

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov

Zaútovaná do vlastného imania

Odložený daňový záväzok

Zmena odloženého daňového záväzku

Zaúčtovaná ako náklad

Zaúčtovaná do vlastného imania

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceNázov položky
účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

Ostatná tvorba sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu spolu

Čerpanie sociálneho fondu

Konečný zostatok sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

17
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30. Informácie k časti G. písm i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky
Úrok

Mena
splatnosti

v príslušnej mene
Suma istiny v príslušnej

Dátum
Suma istiny

za bežné účtovné

a b c d e f

Dlhodobé bankové úvery

mene za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

p. a.
v %

obdobie

29. Informácie k časti G. písm. h prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Krátkodobé bankové úvery

Názov položky
Úrok

Mena
splatnosti

v príslušnej mene
Suma istiny v príslušnej

Dátum
Suma listiny

za bežné účtovné

a b c d e f

Dlhodobé pôžičky

mene za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tabuľka č. 2

p. a.
v %

obdobie

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci

neúčtuje

18
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š.p. neúčtuje o prenajatom majetku

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Bežné účtovné obdobie

Názov

do jedného roka
rokov

do piatich rokov
viac ako päť od jedného roka

vrátane

b c d f g

Istina

viac ako päť
rokovvrátane

Finančný náklad

Spolu

položky

a

do piatich rokov
vrátane

od jedného roka
do jedného

roka vrátane

e

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Splatnosť Splatnosť

19
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š.p.  neúčtuje o tržbách

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách
Typ výrobkov, tovarov, služieb

Oblasť
Bežné

b c d f g

účtovné

Spolu

odbytu

a

predchádzajúce
účt. obdobie

Bezprostredne

e

obdobie

Typ výrobkov, tovarov, služieb Typ výrobkov, tovarov, služieb

Bežné
účtovné
obdobie

predchádzajúce
účt. obdobie

Bezprostredne Bežné
účtovné
obdobie

predchádzajúce
účt. obdobie

Bezprostredne

H.  Informácie o výnosoch

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky
Konečný

b c e f

zostatok

Nedokončená výroba

Spolu

a

predchádzajúce
účtovné obdobie

Bezprostredne

d

Bežné
účtovné
obdobie

predchádzajúce
účt. obdobie

Bezprostredne

Bežné
účtovné
obdobie

Konečný
zostatok

Začiatočný
stav

a polotovary vlastnej výroby

zásob

Zmena stavu

Výrobky

Zvieratá

Manká a škody

Reprezentačné

Dary
Iné

Zmena stavu vnútroorga-
nizačných zásob vo výkaze
ziskov a strát

vnútroorganizačných

neúčtuje o zásobách

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

20
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Bežné účtovnéNázov položky

Tržby za vlastné výrobky

Výnosy zo zákazky

Čistý obrat celkom

38. Informácie k časti H. písm.  g) prílohy č. 3 o čistom obrate

obdobie

Tržby z predaja služieb

Tržby za tovar

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

Bežné účtovné Bezprostredne
Názov položky predchádzajúce

Náklady za poskystnuté služby, z toho:

Iné uisťovacie audítorské služby

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

obdobie

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

Súvisiace audítorské služby

Daňové poradenstvo

I. Informácie o nákladoch

účtovné obdobie

ostatné neaudítorské služby

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

Finančné náklady, z toho:

Kurzové straty, z toho:

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

91.99 221.00najom

bankové poplatky

300.00

300.00

47.00 46.00
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Bežné účtovné Bezprostredne
Názov položky predchádzajúce

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

obdobie

výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty,
nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných

J. Informácie o daniach z príjmov

účtovné obdobie

rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým

priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované

Suma odloženej daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov

sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová
pohľadávka neúčtovala

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej
časti odloženej daňového pohľadávky  v bežnom účtovnom období, o ktorej
sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočitateľných dočasných rozdielov, ku ktorým
nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

41. Informácie k časti J písm. f),g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Bežné účtovné obdobie

Názov

Základ dane
v %
Daň Daň

b c d f g

zdanením , z toho:

Daň
v %

Teoretická daň

Ďaňovo neuznané náklady

položky

a

Daň Základ dane

e

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Splatnosť Splatnosť

Výsledok hospodárenia pred

Umorenie daňovej straty

Spolu

Výnosy nepodliehajúce dani

Odložená daň z príjmov

Celková daň z príjmov

Splatná daň z príjmov

x x x x

x x

x
x

x

x
x

x

12071.00 -8149.00

8104.00

101.00

11970.00 -45.00

2656.00 22.00 22.00

22.00 22.001783.00

-1793.00

2634.00 22.00 22.00

2634.00 22.00 22.00

22.00

2634.00 -10.00

22.00

22.00 22.00
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 Š.p. neúčtovala na podsúvahových účtoch

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

L. Informácie o iných aktívach a pasívach

M.  Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov
a iných orgánov účtovnej jednotky

23
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N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky

24
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P. Prehľad zmien vlastného imania

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania Prírastky
Stav na začiatku

Úbytky Presuny
Stav na konci

a b c d e f

účtovného
obdobia

účtovného
obdobia

Základné imanie

Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely

Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio

Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení

5465412.00 5465412.00

47. Informácie k časti P prílohy č. 3 o zmenách vlastníctva

Neuhradená strata minulých rokov

Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy

Ostatné položky vlastného imania

Účet 491 - vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa

Nedeliteľný fond

Štautárne fondy a ostatné fondy

Nerozdelený zisk minulých rokov

Zákonný rezervný fond

11687.00 11687.00

5419651.00 8149.00 5427800.00

-8149.00 9437.00 -8149.00 9437.00
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P. Prehľad zmien vlastného imania

R. Prehľad o peňažných tokoch: 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania Prírastky
Stav na začiatku

Úbytky Presuny
Stav na konci

a b c d e f

účtovného
obdobia

účtovného
obdobia

Základné imanie

Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely

Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio

Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení

5465412.00 5465412.00

47. Informácie k časti P prílohy č. 3 o zmenách vlastníctva

Neuhradená strata minulých rokov

Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy

Ostatné položky vlastného imania

Účet 491 - vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa

Nedeliteľný fond

Štautárne fondy a ostatné fondy

Nerozdelený zisk minulých rokov

Zákonný rezervný fond

11687.00 11687.00

5422708.00 3061.00 5419651.00

3061.00 -8149.00 3061.00 -8149.00
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

 
Predkladá   :  Oddelenie majetkovoprávne a

Na rokovanie dňa: 3.11.201

K bodu programu: 
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Názov materiálu: 
 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa: 
 

 

Návrh na prenájom športovísk  v
Fischera 2, Kežmarok  pre Centrum voľného času 
Kežmarok
 
 
 
 
1. Dôvodová správa
2. Návrhová časť prerokovaného materiálu
3. Návrh na uiznesenie

  

Potrebné 
na schválenie: 

min. trojpätinová  väčšina všetkých  poslancov
 
 

Počet strán materiálu: 3 
 

Prílohy  k ZM:  
 

žiadne 
 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

Ing. Agáta Perignáthová 
vedúca oddelenia 
     
                         

  

M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

v Kežmarku 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   

2016  

Návrh na prenájom športovísk  v ZŠ Dr.Daniela 
Fischera 2, Kežmarok  pre Centrum voľného času 
Kežmarok 

Dôvodová správa 
2. Návrhová časť prerokovaného materiálu 
3. Návrh na uiznesenie 

trojpätinová  väčšina všetkých  poslancov 

žiadne  

Ing. Agáta Perignáthová  
vedúca oddelenia  

                    

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

 

ZŠ Dr.Daniela 
Fischera 2, Kežmarok  pre Centrum voľného času 



M E S
 

 

 

                        

Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 

 

                                                                                              
Centrum voľného času Kežmarok, Gen.Štefánika 47, 060 01 
Kežmarok
a hokejbalového ihriska 
Fischera 2, Kežmarok, 
pravidelné záujmové činnosti pre deti a
vykonavanie nemá vo svojom objekte vhodné priestory.
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Podnet na materiál je žiadosť Centra voľného času Kežmarok, 
Gen.Štefánika 47, Kežmarok,  rozpočtovej organizácie mesta 
Kežmarok o
a hokejbalového ihriska v
Fischera 2, Kežmarok. 
pravidelné vykonavanie záujmovej činnosti pre deti a
ktoré navštevujú predmetné centrum.
 
 
 

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

Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli 
  

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

  
-odborný  útvar MsÚ: 
 

 
 
 
Oddelenie majetkovoprávne  a
Mestskému zastupiteľstvu  v
 
 

- právne  stanovisko: Predložený návrh je v
 

 
 
- Komisia  MsZ: 

 
 
 

 

M E S T O    K E Ž M A R O K 

                         

                                                                                              
Centrum voľného času Kežmarok, Gen.Štefánika 47, 060 01 
Kežmarok, požiadalo o prenájom nebytových priestorov 

hokejbalového ihriska v objekte  Základnej školy Dr.Daniela 
Fischera 2, Kežmarok, v ktorých chce zabezpe
pravidelné záujmové činnosti pre deti a mládež a
vykonavanie nemá vo svojom objekte vhodné priestory.

Podnet na materiál je žiadosť Centra voľného času Kežmarok, 
Gen.Štefánika 47, Kežmarok,  rozpočtovej organizácie mesta 
Kežmarok o prenájom veľkej a malej telocvične 

hokejbalového ihriska v areáli Základnej školy Dr.Daniela 
Fischera 2, Kežmarok. Cieľom je umožniť a zabezpečiť 
pravidelné vykonavanie záujmovej činnosti pre deti a
ktoré navštevujú predmetné centrum. 

Variantnosť nie je. 

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli 

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

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou 
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Centrum voľného času Kežmarok, Gen.Štefánika 47, 060 01 

nebytových priestorov 
Základnej školy Dr.Daniela 

zabezpeečovať 
mládež a na ich 

vykonavanie nemá vo svojom objekte vhodné priestory. 

Podnet na materiál je žiadosť Centra voľného času Kežmarok, 
Gen.Štefánika 47, Kežmarok,  rozpočtovej organizácie mesta 

malej telocvične 
areáli Základnej školy Dr.Daniela 

umožniť a zabezpečiť 
pravidelné vykonavanie záujmovej činnosti pre deti a mládež, 

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli  

správy majetku  odporúča   
Kežmarku   materiál  schváliť.  

 



M E S
 

 

Vlastný návrh  materiálu: 
 
V návrhu na uznesenie 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: 
 
.............................................................................................................................
 
Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov 
a športovísk v objekte Základnej školy Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok
voľného času Kežmarok, Gen.Štefánika
organizáciu mesta Kežmarok
o prenájom nebytových priestorov a
zabezpečuje pravidelné záujmové činnosti 
ich vakonávanie nemá vhodné priestory
 
s ch v a ľ u j e  
 
prenájom nebytových priestorov a
v objekte Základnej školy Dr.D.Fischera 2, 

- veľká telocvičňa s použitím spŕch 
pondelok a streda v čase od 14.30

 
- malá telocvičňa s použitím spŕch

pondelok a štvrtok od 15.30 do 17.30 hod. 
utorok   od 16.00 do 18.00 hod. (2hod/týždeň)
piatok   od 16.00 do 18.00 hod. 

 
- hokejbalové ihrisko bez príslušenstva

pondelok od 15.00 do 17.00 hod. 
utorok  od 16.30 do 17.30 hod. 
štvrtok od 15.00 do 18.00 hod. 
piatok  od 15.00 do 18.00 hod. 

 
pre Centrum voľného času v
37938096,  za nájomné podľa platných 
Kežmarok, na dobu určitú do 30.06.2017.

M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

materiálu  počas  MsZ:  

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

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 
znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov 
Základnej školy Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok

voľného času Kežmarok, Gen.Štefánika 47, Kežmarok, IČO 37938096
organizáciu mesta Kežmarok, je prípad hodný osobitného zreteľa, z

prenájom nebytových priestorov a športových zariadení pre nájomcu,  ktorý 
pravidelné záujmové činnosti pre deti a mládež Centra voľného času 

ich vakonávanie nemá vhodné priestory,  

prenájom nebytových priestorov a športových zariadení  
Základnej školy Dr.D.Fischera 2, Kežmarok 

použitím spŕch : 
14.30 do 17.00 hod.   (5hod/týždeň),  

použitím spŕch:  
od 15.30 do 17.30 hod. (4hod/týždeň) 
od 16.00 do 18.00 hod. (2hod/týždeň) 

.00 do 18.00 hod. (2hod/týždeň) 

bez príslušenstva: 
od 15.00 do 17.00 hod. (2hod./týždeň) 
od 16.30 do 17.30 hod. (1hod./týždeň) 
od 15.00 do 18.00 hod. (3hod./týždeň) 
od 15.00 do 18.00 hod. (3hod./týždeň) 

Centrum voľného času v Kežmarku, Gen.Štefánika 47, 060 01 Kežmarok, 
za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s

na dobu určitú do 30.06.2017. 
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............................................................................................................................................. 

pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 
znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov 
Základnej školy Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok, pre Centrum 

37938096 – rozpočtovú 
, je prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide 

športových zariadení pre nájomcu,  ktorý 
mládež Centra voľného času a na 

47, 060 01 Kežmarok, IČO 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
Predkladá   :  
 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku 
 
 

Na rokovanie dňa: 3.11.2016  
 
 

K bodu programu: 13 

 
Názov materiálu: 

 

Návrh na nájom bytu č. 31, Weilburská 2550/13 

                           
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 

2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu. 

3. Návrhy na uznesenia.   

 

  
 

Potrebné k schváleniu: trojpätinová väčšina všetkých  poslancov 
 
 

Počet strán materiálu: 3 

 

Prílohy  k ZM:  
 

 

žiadne 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta Perignáthová 
 vedúca oddelenia 
                                                                                              
                  
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

                                     
 

 

Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 

 

 

                                                                                              
Ing. Jaroslav Bonk, trvale bytom  Novomeského 3394/15, 058 01 
Poprad požiadal mesto Kežmarok o prenájom  nájomného bytu. Ide 
o žiadateľa, ktorý býva v spoločnej domácnosti s rodičmi a snaží sa 
vyriešiť si svoju bytovú situáciu. Dlhodobo pracuje v meste 
Kežmarok. 

 
Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Materiál  bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Ing. 
Jaroslava Bonka o prenájom nájomného bytu.  
 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
  

  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa 
  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 

 

 

 

 

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa. 
 

 
- Komisia  MsZ: 

 
Komisia sociálna a bytová  17.10.2016 : Komisia po prerokovaní  
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom 
bytu č. 31 v bytovom dome Weilburská 2550/13 v Kežmarku na 
dobu troch rokov pre Ing. Jaroslava Bonka, trvale bytom 
Novomeského 3394/15, 058 01 Poprad, z dôvodu, že o ide 
o žiadateľa, ktorý býva v spoločnej domácnosti s rodičmi a snaží sa 
vyriešiť si svoju bytovú situáciu. Dlhodobo pracuje v meste 
Kežmarok. 
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Vlastný návrh  materiálu: 

 
  V návrhu na uznesenie.  
 
 
 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  
 
............................................................................................................................................. 
 
 
Návrh  na  uznesenie. 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 31 v bytovom dome Weilburská  2550/13 

v Kežmarku Ing. Jaroslavovi Bonkovi, trvale bytom Novomeského 3394/15, 058 01 Poprad 

je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že o ide o žiadateľa, ktorý býva 

v spoločnej domácnosti s rodičmi a snaží sa vyriešiť si svoju bytovú situáciu. Dlhodobo 

pracuje v meste Kežmarok. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 31 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok Ing. Jaroslavovi 

Bonkovi, trvale bytom Novomeského 3394/15, 058 01 Poprad, na dobu troch rokov. 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 

Predkladá   :  
 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 
 

Na rokovanie dňa: 3.11.2016  
 
 

K bodu programu:  14 
 

Názov materiálu: Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14 
                                                               Lanškrounská 1B  
                                                                
                                                               
                                                                                                                
                                                          
 
 
 

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

  
 

Potrebné k schváleniu: trojpätinová väčšina všetkých  poslancov 
 

 
Počet strán materiálu: 9 

 

Prílohy  k ZM:  
 

 

žiadne 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta Perignáthová  
 vedúca oddelenia                                                                                          
                      
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

                                            
 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 

 

         
Dňa 30.11.2016 končí nájomná zmluva na dobu určitú 
nájomcom bytov č. 2,13,16,17,21 a 24 v bytovom dome Gen. 
Štefánika 1049/14 v Kežmarku. Dňa 31.12.2016 končí nájomná 
zmluva na dobu určitú nájomcov bytov č. 14,20,26 v bytovom 
dome Gen. Štefánika 1049/14 a nájomcovi bytu č. 1 v bytovom 
dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku. 
Podľa zákona č. 443/2010 Z. z. §12, ods. 3 má nájomca  právo 
na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri 
dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a zákone č. 
443/2010 Z. z.. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní v platnom znení  (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) 
 
Gen. Štefánika 1049/14         č. bytu                                nedoplatok                                        
Gustáv Gábor                             2                             0 
Marcela Gáborová                   13                             0 
Monika Lhotová                      16                             0  
Iveta Dolláková                       17                             0 
Martina Škovranová                21                             0 
Mária Kalafutová                    24                              0 
Peter Lizák                              14                              0 
Radoslav Výrostek                  20                              0 
Marcela Jánovská                    26                              0 
 
Lanškrounská 2527/1B 
Ivana Šlosárová                   1    0 
 
 

 
Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

 
Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti nájomcov 
o opakovaný nájom. 
 
                           

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je  
  

  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa 
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MESTO KEŽMAROK 

 

 
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 

 

 

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

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

- Komisia  MsZ: 
 
Komisia sociálna a bytová 17.10.2016 : Komisia po 
prerokovaní odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku 
schváliť opakovaný nájom nájomcom bytov v bytovom dome 
Gen. Štefánika 1049/14  a nájomcovi bytu č. 1 v bytovom dome 
Lanškrounská 2527/1B  v Kežmarku na dobu jedného roka. 
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Vlastný návrh  materiálu: 
 
 V návrhu na uznesenie. 
 
 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  
............................................................................................................................................. 
                                                                            
 
1. 
 

Návrh  na  uznesenie . 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
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 Gen. Štefánika 1049/14 
Gustávovi Gáborovi s manželkou Janou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok 
je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 2 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Gustávovi 
Gáborovi s manželkou Janou,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok,  na dobu 
jedného roka. 
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MESTO KEŽMAROK 

 

 
 
2. 
 

Návrh  na  uznesenie. 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 13 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Marcele 
Gáborovej s manželom Dušanom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 13 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Marcele 
Gáborovej s manželom Dušanom,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok,  na 
dobu jedného roka. 
 
 
 
 
3. 
 

Návrh  na  uznesenie. 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 16 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Monike 
Lhotovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle 
zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 16 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Monike 
Lhotovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14,  Kežmarok,  na dobu jedného roka. 
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MESTO KEŽMAROK 

 

 
 
4. 
 

Návrh  na  uznesenie. 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Ivete 
Dollákovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 17 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ivete 
Dollákovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok,  na dobu jedného roka. 
 
 
 

 
5. 
 

Návrh  na  uznesenie. 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
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. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Martine 
Škovranovej s manželom Petrom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Martine 
Škovranovej s manželom Petrom,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok,  na 
dobu jedného roka. 
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6. 
 

Návrh  na  uznesenie. 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 24 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Márii 
Kalafutovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 24 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Márii 
Kalafutovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok,  na dobu jedného roka. 

 
 
 
 

7. 

 

Návrh na uznesenie. 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
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 Gen. Štefánika 1049/14 Petrovi 
Lizákovi, trvale bytom Karola Kuzmányho 1587/37, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 14 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Petrovi 
Lizákovi,  trvale bytom  Karola Kuzmányho 1587/37, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
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8. 
 
Návrh na uznesenie. 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
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. 20 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 
Radoslavovi Výrostekovi s manželkou Slavomírou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, 
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované 
uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 20 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Radoslavovi Výrostekovi s manželkou Slavomírou,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, 
Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

 
 
9. 
 
Návrh na uznesenie. 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 26 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Marcele 
Jánovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 26 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Marcele 
Jánovskej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
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MESTO KEŽMAROK 

 

 
 
10. 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B Ivane 
Šlosárovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi Ivane 
Šlosárovej,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 

 
 
Predkladá :  
 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 
 

Na rokovanie dňa: 3.11.2016  
 
 

K bodu programu: 15 
 

Názov materiálu: Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 9, Lanškrounská 1651/21 
                                                          
                                                          
                                                     

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

  
Potrebné k schváleniu: trojpätinová väčšina všetkých  poslancov 

 
 

Počet strán materiálu: 3 

 

Prílohy  k ZM:  
 

 

žiadne 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

Ing. Agáta Perignáthová 
vedúca oddelenia 
                                                                                              
              
                      
 
 
 
 
                                    



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

                                  
 

 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 

 

                                                                                               
Dňa 31.12.2016 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi bytu č. 
9 v bytovom dome v bytovom dome Lanškrounská 1651/21 v Kežmarku.  
                          

                                                       č. bytu:                  Nedoplatok: 
Lanškrounská 1651/21 
Dana Želonková   9  0 
 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál bol vypracovaný na základe  žiadosti nájomcov o predĺženie 
nájmu.  
 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
  

  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa 
  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 

 

 

 

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

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

- Komisia  MsZ: Komisia sociálna a bytová  17.10.2016 : Komisia po prerokovaní 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť predĺženie 
nájmu doterajšiemu nájomcovi bytu č. 9, Lanškrounská 1651/21, 
Kežmarok Dane Želonkovej na dobu jedného roka, z dôvodu, že ide 
o osamelú matku so štyrmi nezaopatrenými deťmi a z dôvodu zložitej 
rodinnej situácie. 
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Vlastný návrh  materiálu: 
 
 V návrhu na uznesenie. 
  

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

Návrh  na  uznesenie.  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 1651/21 Dane 
Želonkovej, trvale bytom Lanškrounská 1651/21, Kežmarok je prípadom  hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku so štyrmi nezaopatrenými deťmi 
a z dôvodu zložitej rodinnej situácie. 
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 1651/21, Kežmarok nájomcovi Dane 
Želonkovej, trvale bytom  Lanškrounská 1651/21, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
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   Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

Predkladá   :  
 

 

Majetkovoprávne oddelenie   
 
 

Na rokovanie dňa: 3. november 2016 
 
 

K bodu programu: 16 

Názov materiálu: Návrh na zriadenie vecného bremena  
 
G Systems Spiš s.r.o., Klčov 148, 
 
- vodovodná prípojka 

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

  
Potrebné na 

 schválenie: 

  -   viac ako  ½ prítomných poslancov 
 

Počet strán materiálu:     3 
Prílohy  k ZM:  
 

 

    1 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

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

 

                                                                                               
Prívod  vody  pre  objekt  s.č. 2498   na  parcele KN-C 18/2 je 
riešený v súčasnej dobe  cez susedný objekt na parcele 18/1 . 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

G Systems Spiš s.r.o., Klčov  ako vlastník objektu s.č. 2498 
z dôvodu realizácie  rozšírenia  prívodu  vody pre uvedený 
objekt požiadal  mesto o súhlas k vedeniu  vodovodnej 
prípojky   cez pozemok  mesta a zároveň zriadiť na pozemok 
vecné bremeno.. Presná trasa  vodovodnej  prípojky  bude 
zrejmá po realizácii stavby a vypracovaní geometrického 
plánu na zriadenie vecného bremena. . 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je.  
  

  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa  

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 

Oddelenia územného plánovania, ŽP a SP 
 Totožné so stanoviskom komisie 
 
Oddelenie  majetkovoprávne a správy majetku odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku  materiál schváliť. 
 

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa   
 
Komisia  MsZ: 
 

 
Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, 
dopravy a verejných služieb : dňa 17.10.2016 : Komisia 
odporúča Mestu Kežmarok, aby pre G Systems Spiš s.r.o., 
Klčov povolilo zriadenie vecného bremena na pozemkoch 
mesta Kežmarok pre realizáciu elektrickej prípojky – varianta 
č.2. Tiež odporúča zriadenie vecného bremena pre zriadenie 
vodovodnej prípojky.  
 
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva: 18.10.2016  Komisia financií, správy 
mestského majetku a lesného hospodárstva  odporúča MsZ  
v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na časť 
parcely  KN-C 26/1, KN-E 448/2, KN-E 6606/1 a KN-E 508 
k.ú. Kežmarok  bezplatne  v prospech vlastníka   el.prípojky  
VSD a.s. Košice  a vlastníka vodovodnej prípojky  na 
slúžiacich  pozemkoch  G Systems Spiš s.r.o., Klčov 148 za 
jednorazovú odplatu 3,- eur/m dĺžky vedenia.  
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Vlastný návrh  materiálu: 
 

V návrhu na uznesenie  
 

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

 

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

 

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

Návrh  na  uznesenie  
 

            

 

Návrh  na  uznesenie  
 

 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
 
s c h v a ľ u j e 
 
zriadenie vecného bremena na časť parcely  KN-E 508 k.ú. Kežmarok v prospech 
vlastníka stavby vodovodnej prípojky na slúžiacom pozemku :  G Systems Spiš s.r.o., 
Klčov 148 ( IČO 45 461 961 )  v súvislosti s napojením objektu s.č. 2498  s  povinnosťou 
povinného  Mesta Kežmarok  : 
 

- trpieť umiestnenie  vodovodnej prípojky na slúžiacom pozemku, tak ako to bude 
zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,   

 
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
stavby a to dĺžkou  vodovodnej prípojky a jeho ochranným pásmom  na slúžiacom 
pozemku.  Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 3,-eur/m dĺžky 
vedenia.                                             
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