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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku 

Primátor 
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3. 

Určenie  návrhovej a volebnej komisie, overovateľov 

zápisnice a zapisovateľky a schválenie programu 

Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 

. Dôvodová   správa. 

Návrh na uznesenie. 

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 
  

 žiadne 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
Primátor mesta  Kežmarok 
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Pre   potreby  rokovania  MsZ je potrebné  zvoliť  alebo určiť  dočasné   orgány  a

program rokovania. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

v o l í       do návrhovej komisie   
 p. poslanca  Andreja Zreľaka  za člena komisie

 p. poslanca  Jána Holovu  za člena komisie

 

v o l í  do volebnej komisie 
 p. poslanca  Jozefa Matiu   za predsedu  komisie

 p. poslankyňu   Janu Majorovú Garstkovú  za člena  komisie

 p. poslanca  Matúša Poláka

 

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

-  primátorom  určených  overovateľov  zápisnice
 p. poslanca  Jána  Hencela

 p. poslankyňu  Eleonóru Levickú

-  primátorom  určenú  zapsovateľku
 p. Moniku Jesenskú 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 
S c h v a ľ u j e      program rokovania  mestského zastupiteľstva    v
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potreby  rokovania  MsZ je potrebné  zvoliť  alebo určiť  dočasné   orgány  a

Kežmarku  

l í       do návrhovej komisie    
poslanca  Andreja Zreľaka  za člena komisie  

p. poslanca  Jána Holovu  za člena komisie 

p. poslanca  Jozefa Matiu   za predsedu  komisie 

p. poslankyňu   Janu Majorovú Garstkovú  za člena  komisie 

p. poslanca  Matúša Poláka  za  člena komisie 

e     

primátorom  určených  overovateľov  zápisnice 
p. poslanca  Jána  Hencela 

p. poslankyňu  Eleonóru Levickú 

primátorom  určenú  zapsovateľku 

Kežmarku  

program rokovania  mestského zastupiteľstva    v Kežmarku   

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

Kežmarku   takto: 
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Program: 
 

 

1. Otvorenie. 

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

3. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

4. Voľba hlavného kontrolóra  mesta. 

5. Zmena  termínu  zasadnutia  mestského zastupiteľstva. 

6. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č.  .../2016, ktorým sa mení VZN č. 17/2015   v znení 

VZN č.21/2015. 

      Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo 

7. Návrh na schválenie Dohody o účasti vo vlajkovom projekte s názvom „ Historicko – kultúrno 

– prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 

V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 - 2020 a zabezpečenie spolufinancovania. 

8. Záver. 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku 

rimátor   mesta. 

31.05.2016  

Voľba hlavného kontrolóra mesta. 

. Dôvodová   správa. 

Návrh na uznesenie. 

V zmysle platnej legislatívy 
  

Text zápisnice z otvárania obálok  17.05.2016 
znesenie  č. 113/2016 

 
PhDr. Ján Ferenčák 
Primátor              

                                                                                 
                       

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
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Dôvodová správa 
 
Deň konania voľby hlavného kontrolóra 
zriadení v znení neskorších predpisov  
spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa
vykonala do  60 dní odo dňa skončenia  výkonu funkcie bývalého 
Na  mimoriadnom zasadnutí dňa 20.04.2016  Mestské zastupiteľstvo v
voľbu  hlavného kontrolóra  uznesením č. 113/2016  na deň 31.05.2016 s
podávania prihlášok  do 16.05.2016
predpoklady uchádzačov,  spôsob 
prezentáciou  jednotlivých kandidátov  
prihlášky doručené  na  Mestský  úrad v
 
V termíne podávania prihlášok bolo primátorovi doručených 
menoval primátor mesta komisiu v zložení: 
 
Ing. Miroslav Perignáth   
Ing. Vladimír  Škára   
Ján Holova    
Mgr. Miroslava Muncnerová  
Mgr. Ladislav Jendrejčák   
PhDr. Marta Sabolová   
Ing. Veronika Havírová   
Ing. Vojtech Wagner   
Ing. Matúš Polák   
Mgr. Bc. Jozef Matia   
Ing. Silvia Rusnačiková     
 
Otváranie obálok sa uskutočnilo 
konštatovala, že na funkciu hlavného ko
15.00 hod sa  prihlásili títo uchádzači:
 
1. Ing. Vladimír Matfiak, Spišská Belá
2. Ivana Kaprálová, Kežmarok 
3. RNDr. Ján Ščurka, Kežmarok
4. Ing. Ľudovít Budzák, Nový Smokovec
5. Ing. Radoslava Havlíková, Svit
6. Bc. Martin Hoffman, Ľubica 
7. Mgr. Jaroslav Maitner, Kežmarok 
8. JUDr. Mgr. Ondrej Teraj, Poprad 

 
Zoznam uchádzačov  je uvedený v
MsÚ  doručené. 
 
Komisia skontrolovala priložené doklady 
z otvárania obálok. 
Po kontrole jednotlivých prihlášok komisia konštatovala, že požadované kritéria spĺňajú
budú prizvaní na voľbu hlavného kontrolóra 
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Deň konania voľby hlavného kontrolóra v zmysle par. 18a  zákona  č. 369/1990 o
znení neskorších predpisov  vyhlási mestské zastupiteľstvo na úradnej

spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa
odo dňa skončenia  výkonu funkcie bývalého hlavného

Na  mimoriadnom zasadnutí dňa 20.04.2016  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  vyhlásilo  
voľbu  hlavného kontrolóra  uznesením č. 113/2016  na deň 31.05.2016 s
podávania prihlášok  do 16.05.2016 do 15:00.  V uvedenom uznesení MsZ určilo kvalifikačné 

spôsob vykonania  voľby  verejným hlasovaním s
jednotlivých kandidátov  v  rozsahu   maximálne 5 minút v

prihlášky doručené  na  Mestský  úrad v Kežmarku. 

V termíne podávania prihlášok bolo primátorovi doručených 8 prihlášok. Na otváranie
menoval primátor mesta komisiu v zložení:  

 - predseda komisie 
 - člen komisie 
 - člen komisie 
 - člen komisie 
 - člen komisie 
 - člen komisie 
 - člen komisie 
 - člen komisie 
 - člen komisie 
 - člen komisie 
 -   zapisovateľ  komisie 

Otváranie obálok sa uskutočnilo 17. mája 2016 v zasadačke  MsÚ, pri ktorom komisia 
na funkciu hlavného kontrolóra do stanoveného termínu t.j. 

prihlásili títo uchádzači: 

Ing. Vladimír Matfiak, Spišská Belá 

RNDr. Ján Ščurka, Kežmarok 
Ing. Ľudovít Budzák, Nový Smokovec 
Ing. Radoslava Havlíková, Svit 

 
Mgr. Jaroslav Maitner, Kežmarok  
JUDr. Mgr. Ondrej Teraj, Poprad – Matejovce 

Zoznam uchádzačov  je uvedený v poradí  , ako  boli jednotlivé  žiadosti  v

Komisia skontrolovala priložené doklady jednotlivých uchádzačov a tie sú prílohou zápisnice 

Po kontrole jednotlivých prihlášok komisia konštatovala, že požadované kritéria spĺňajú
budú prizvaní na voľbu hlavného kontrolóra všetci  uchádzači. 

369/1990 o obecnom 
vyhlási mestské zastupiteľstvo na úradnej tabuli a 

spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba 
hlavného  kontrolóra. 

Kežmarku  vyhlásilo  
voľbu  hlavného kontrolóra  uznesením č. 113/2016  na deň 31.05.2016 s uzávierkou   

uvedenom uznesení MsZ určilo kvalifikačné 
vykonania  voľby  verejným hlasovaním s predchádzajúcou 

nút v poradí  ako boli 

prihlášok. Na otváranie obálok 

pri ktorom komisia 
ntrolóra do stanoveného termínu t.j. 16.05.2016 do 

poradí  , ako  boli jednotlivé  žiadosti  v časovom slede  na 

sú prílohou zápisnice 

Po kontrole jednotlivých prihlášok komisia konštatovala, že požadované kritéria spĺňajú a 
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Na zvolenie hlavného kontrolór
zriadení v znení neskorších predpisov
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej
istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia  
prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.
volieb postupujú všetci kandidáti s
je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší
počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa
začína dňom, ktorý je určený a
 
1/   Zápisnicu  z otvárania obálok prednesie predseda  komisie  na otváranie obálok  
Ing. Miroslav  Perignáth. 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

a/  b e r i e   na   v e d o m i e
zápisnicu komisie pre otváranie  obálok
 

b/  k o n š t a t u j e,  že kandidáti 
1. Ing. Vladimír Matfiak, Spišská Belá
2. Ivana Kaprálová, Kežmarok
3. RNDr. Ján Ščurka, Kežmarok
4. Ing. Ľudovít Budzák, Nový Smokovec
5. Ing. Radoslava Havlíková, Svit
6. Bc. Martin Hoffman, Ľubica
7. Mgr. Jaroslav Maitner, Kežmarok 
8. JUDr. Mgr. Ondrej Teraj, Poprad 
splnili podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra

 
 
2/  Prezentácia  kandidátov  v 

 
- Kandidáti predstúpia pred  Mestské zastupiteľstvo v

predsedajúceho  v poradí  ako je uvedené v
v stanovenom časovom limite

3/  Voľbu hlavného kontrolóra vykoná  volebná komisia.
vykonala voľbu. 

Postup  verejnej  voľb

1. Predseda volebnej komisie  dáva hlasovať  o
tak, že v poradí v akom vystúpili, poslanci o
Predseda  komisie   dáva hl
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Na zvolenie hlavného kontrolóra podľa par. 18a ods. 3  zákona č. 369/1990  Zb. 

znení neskorších predpisov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej

vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia  dvaja kandidáti, ktorí získali v
prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola 
volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole 
je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší 

Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa
začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 

otvárania obálok prednesie predseda  komisie  na otváranie obálok  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
a/  b e r i e   na   v e d o m i e     

komisie pre otváranie  obálok z otvárania obálok. 

,  že kandidáti  
Ing. Vladimír Matfiak, Spišská Belá 
Ivana Kaprálová, Kežmarok 
RNDr. Ján Ščurka, Kežmarok 
Ing. Ľudovít Budzák, Nový Smokovec 
Ing. Radoslava Havlíková, Svit 

n Hoffman, Ľubica 
Mgr. Jaroslav Maitner, Kežmarok  
JUDr. Mgr. Ondrej Teraj, Poprad – Matejovce 

splnili podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra 

 schválenom časovom rozsahu 5 min.   

Kandidáti predstúpia pred  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  na základe vyzvania 
poradí  ako je uvedené v materiáli  a konštatácii  

stanovenom časovom limite. 

3/  Voľbu hlavného kontrolóra vykoná  volebná komisia. Predsedajúci  vyzve  komisi

voľby: 

1. Predseda volebnej komisie  dáva hlasovať  o jednotlivých kandidátoch  samostatne 
akom vystúpili, poslanci o jednotlivých uchádzačoch

e   dáva hlasovať  len   časť, kto je  za  daného kandidáta.

podľa par. 18a ods. 3  zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom 
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej  
kandidáti, ktorí získali v 

V prípade rovnosti hlasov do druhého kola 
počtom platných hlasov. V druhom kole volieb 

Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.  
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa 

otvárania obálok prednesie predseda  komisie  na otváranie obálok   

na základe vyzvania 
konštatácii  a prezentujú sa  

Predsedajúci  vyzve  komisiu, aby 

jednotlivých kandidátoch  samostatne 
jednotlivých uchádzačoch hlasujú. 

asovať  len   časť, kto je  za  daného kandidáta. 
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2. Určený člen komisie  eviduje  hlasovanie jednotlivých poslancov. Každý poslanec  
môže hlasovať len  za jedného z
upozorní   predsedu volebnej komisie na duplicitu.  
3. Ak v prvom kole nebud
všetkých poslancov, vykoná sa druhé kolo volieb.
4. Ak v druhom kole nebude zvolený hlavný kontrolór, voľba sa uskutoční žrebom z 
kandidátov, ktorí v druhom kole získali rovnaký 
5. Meno úspešného kandidáta oznámi predseda voleb
mestského zastupiteľstva. 
6. Návrhová komisia prečíta návrh uznesenia k voľbe hlavného kontrolóra. 

 
 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

 
a/  v o l í   za  hlavného   kontrolóra 
ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
  .............................................................................................
na funkčné obdobie  6  rokov  začínajúce odo   dňa  určeného  ako deň  nástupu do práce.
 
b/  u r č u j e   deň nástupu do práce  zvolen
06. jún 2016. 
 
c/   s c h v a ľ u j e     v zmysle § 18c ods. 1, písm. f
zriadení v znení neskorších predpis
1.731,- €.  
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rčený člen komisie  eviduje  hlasovanie jednotlivých poslancov. Každý poslanec  
môže hlasovať len  za jedného z kandidátov.  V prípade duplicity  člen komisie 
upozorní   predsedu volebnej komisie na duplicitu.  Duplicitný hlas  je  neplatný.

kole nebude zvolený hlavný kontrolór nadpolovičnou väčšinou 
vykoná sa druhé kolo volieb. 

4. Ak v druhom kole nebude zvolený hlavný kontrolór, voľba sa uskutoční žrebom z 
kandidátov, ktorí v druhom kole získali rovnaký najväčší počet hlasov. 

Meno úspešného kandidáta oznámi predseda volebnej komisie poslancom 
zastupiteľstva.  

prečíta návrh uznesenia k voľbe hlavného kontrolóra. 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

kontrolóra Mesta Kežmarok v súlade s §18 ods. 1, § 18a ods. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

............................................................................................. 
čné obdobie  6  rokov  začínajúce odo   dňa  určeného  ako deň  nástupu do práce.

deň nástupu do práce  zvoleného hlavného kontrolóra  Mesta K

v zmysle § 18c ods. 1, písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok

rčený člen komisie  eviduje  hlasovanie jednotlivých poslancov. Každý poslanec  
prípade duplicity  člen komisie 

Duplicitný hlas  je  neplatný. 
e zvolený hlavný kontrolór nadpolovičnou väčšinou 

4. Ak v druhom kole nebude zvolený hlavný kontrolór, voľba sa uskutoční žrebom z 
sov.  

nej komisie poslancom 

prečíta návrh uznesenia k voľbe hlavného kontrolóra.  

§18 ods. 1, § 18a ods. 3 a 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

čné obdobie  6  rokov  začínajúce odo   dňa  určeného  ako deň  nástupu do práce. 

ého hlavného kontrolóra  Mesta Kežmarok na  

369/1990 Zb. o obecnom 
Mesta Kežmarok vo výške   
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Príloha č.1 

 

Záznam z otvárania obálok na pozíciu hlavného kontrolóra v Kežmarku  

konaného dňa 17.05.2016 o 14.00 hod. v zasadačke  Mestského úradu v Kežmarku 
 
Prítomní: 
Ing. Miroslav Perignáth – predseda komisie  
Ing. Vladimír Škára  – člen komisie 
Ján Holova – člen komisie 
Mgr. Miroslava Műncnerová – členka komisie  
Mgr. Ladislav Jendrejčák – člen komisie  
PhDr. Marta Sabolová – členka komisie 
Ing. Veronika Havírová – členka komisie  
Ing. Vojtech Wagner – člen komisie  
Ing. Matúš Polák – člen komisie  
Mgr. Bc. Jozef Matia – člen komisie  
Ing. Silvia Rusnačíková – zapisovateľ komisie  
 

Predseda komisie Ing. Miroslav Perignáth  privítal prítomných členov komisie, ktorú 
menoval PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok menovacím dekrétom zo dňa 
16.05.2016. Dňa 20.04.2016 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na mimoriadnom zasadnutí 
prijalo uznesenie č. 113/2016, ktorým sa vyhlásil deň konania voľby hlavného kontrolóra, 
ustanovil sa spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra a určili sa kvalifikačné 
predpoklady a požiadavky na uchádzačov. Termín doručenia prihlášok na pozíciu hlavného 
kontrolóra v Kežmarku  bol stanovený    do  16.05.2016 do 15.00 hod. Do uvedeného termínu 
bolo doručených osem obálok, ktoré boli usporiadané podľa časového záznamu v evidovanej 
doručenej pošte, a to nasledovne: 

 
1. Ing. Vladimír Matfiak, Spišská Belá 
2. Ivana Kaprálová, Kežmarok 
3. RNDr. Ján Ščurka, Kežmarok 
4. Ing. Ľudovít Budzák, Nový Smokovec 
5. Ing. Radoslava Havlíková, Svit 
6. Bc. Martin Hoffman, Ľubica 
7. Mgr. Jaroslav Maitner, Kežmarok  
8. JUDr. Mgr. Ondrej Teraj, Poprad – Matejovce 

 
Všetci uchádzači, ktorí podali prihlášky na voľbu hlavného kontrolóra mesta Kežmarok 
splnili požadované náležitosti podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 
113/2016 zo dňa 20.4.2016. 
 

V Kežmarku 17.05.2016 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

 

 

 

 

Predkladá   :  

 
 

Prednosta
 

 

Na rokovanie dňa: 31.05.2016
 
 

K bodu programu: 5. 

Názov materiálu: Návrh na 
zastupiteľstva

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa.
2. Návrh na uznesenie.
 

  
Potrebné k schváleniu: nadpolovičná väčšina prítomných

Počet strán materiálu:   2 
 

Prílohy  k ZM:  

 
 

- 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

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

Prednosta 

31.05.2016  

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. 

zasadnutie bolo určené  na  16

prítomný  Primátor   navrhujeme  zmenu termínu  na  23.06.2016

 

 

 
  

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
zastupiteľstva v kežmarku  zo 1
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Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Kežmarku 15. Decembra 2015  bolo prijaté

kalendárnom pláne zasadnutí  MsZ  na rok 2016.  Júnové

16.06.2016. Nakoľko  v danom  termíne  nie  je  v

prítomný  Primátor   navrhujeme  zmenu termínu  na  23.06.2016 . 

Návrh na uznesenie: 
Kežmarku schvaľuje zmenu termínu  zasadnutia Mestského 

kežmarku  zo 16. júna 2016  na  23.júna 2016.   
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Decembra 2015  bolo prijaté 

Júnové 

danom  termíne  nie  je  v Kežmarku 

zmenu termínu  zasadnutia Mestského 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
 
Predkladá:  
 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   

Na rokovanie dňa: 31.5.2016  
 
 

K bodu programu:   6 
 

Názov materiálu: Návrh  VZN č. .../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
17/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival 
Európske ľudové remeslo 
 
 

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

  
Potrebné 

na schválenie: 

 
trojpätinová väčšina prítomných poslancov 

 
Počet strán materiálu:  5 

 
Prílohy  k ZM:  
 

 

 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia  
 majetkovoprávneho a správy majetku 
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Dôvodová správa    
Súčasný stav: 
 
 

    
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len „MsZ“) dňa 
26.3.2015 prijalo  všeobecne záväzné nariadenie č.  17/2015, 
a 4.6.2015 všeobecne záväzné nariadenie trhy (ďalej len 
„VZN“) č. 21/2015, ktorými bol schválený trhový  poriadok 
pre príležitosné trhy festival Európske ľudové remeslo. 
   
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Organizačný výbor EĽRO na svojom zasadnutí prerokoval 
informáciu  o stave majetku, ktorý je používaný pre potreby  
festivalu, a to stánky, vrátane drevených pre remeselníkov,  
hradby a vstupné brány do areálu festivalu, javiská, 
prestrešenie javísk. Tento majetok je používaný v prevažnej 
miere od r. 1992 a jeho opotrebenie je primerané dobe jeho 
používania. Jeho obnova je preto v najbližšej dobe 
nevyhnutná.  Mesto zároveň nevlastní prestrešenie javiska 
používaného pri hrade a je nútené ho každoročne požičiavať. 
Z uvedených dôvodov organizačný výbor EĽRO skonštatoval, 
že na zabezpečenie obnovy majetku a prípadný nákup  
prestrešenia javiska je potrebné vyčleniť v rozpočte mesta 
finančné prostriedky, ktoré navrhuje získať úpravou 
vstupného na festival EĽRO.  
Doterajšie vstupné stanovené VZN č.17/2015 bolo 
nasledovné:  
Vstupné pre návštevníkov príležitostného trhu – festival 
Európske ľudové remeslo 
Dospelí     5 eur/vstup 
Deti a mládež od 9 rokov do 18 rokov 3 eurá/vstup 
Dospelí nad 70 rokov a deti do 9 rokov 0 eur 
V predpredaji     3 eurá/vstup 
Trojdňový neobmedzený vstup  8 eur 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je 
  
Pripomienky 

subjektov: 
Neboli vznesené 

 
Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 
 
 
Právne stanovisko: 

 
Organizačný výbor EĽRO odporúča mestskému 
zastupiteľstvu predložený návrh schváliť. 
 
 
 
Predložený návrh je v súlade s legislatívou. 
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Vlastný návrh  materiálu: 
  
v návrhu na uznesenie 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. ...../2016, ktorým sa mení VZN 
č. 17/2015 v znení VZN č. 21/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske 
ľudové remeslo 
 

.   
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N á v r h 
 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  .../2016, 

ktorým sa mení VZN č. 17/2015   v znení VZN č.21/2015 

Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 
68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa  § 6 ods. 1  a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 5 ods.1 zákona č.178/1998 Z.z. o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach predaja“ a o zmene a doplnení zákona  
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“): 
 

Čl. I. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2015 v znení VZN č. 21/2015 Trhový poriadok – 
príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo sa mení takto: 
 
 
V Článku 4 ods. 3  znie: 
„3. Vstupné pre návštevníkov príležitostného trhu- – festival Európske ľudové remeslo 
Dospelí        8 eur/deň/osoba 
Deti a mládež od 120 cm výšky do 18 rokov   5 eur/deň/osoba 
Dospelí nad 62 rokov, ŤZP-S  a osoby do 120 cm výšky  0 eur 
Dospelí v predpredaji       5 eur/deň/osoba  
Trojdňový neobmedzený vstup     8 eur/osoba 
Vstupné pri hromadnom zakúpení    

- viac ako  1000 ks      zľava 20 % z ceny vstupného 
- viac ako 300 ks       zľava 10 % z ceny 

vstupného“ 
      

 
Čl. II. 

 
1) Návrh VZN  č. ........./2016, ktorým sa mení   VZN č. 17/2015 v znení VZN č.21/2015, bol 
vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Kežmarok  na pripomienkovanie dňa  
12.05.2016 a zvesený dňa .....................  
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa ................ uznesením  č. 
......../2016.  
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3) VZN č. ....../2016, ktorým sa mení VZN č. 17/2015 v znení VZN č.21/2015, nadobúda 
účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli. 
 
 
 
 
 
4) VZN  č. ......./2016, ktorým sa mení VZN č. 17/2015 v znení VZN č. 21/2015, bolo vyvesené 
na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Kežmarok  dňa..................... a zvesené dňa 
..........................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Oddelenie projektov a verejného obstarávania

31.05.2016  
 
 
7 

Návrh na schválenie Dohody o účasti vo vlajkovom 

projekte s názvom „ Historicko – kultúrno 

cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko 

republika 2014 - 2020 a zabezpečenie spolu

projektu. 

1. Dôvodová   správa. 

2. Návrhová časť rokovaného materiálu. 

3. Návrh na uznesenie 

 

 
 

− viac ako 
1
/2 prítomných poslancov 

 
 

13 

 
 

1. Dohoda o účasti vo vlajkovom projekte s
s názvom „ Historicko – kultúrno 
okolo Tatier – II. etapa“ v 
cezhraničnej spolupráce Interreg V
Slovenská republika 2014 - 2020  

 
 

 
Ing. Monika Rontová   
vedúca oddelenia projektov a verejného obstarávania 
          

K 

 

estského zastupiteľstva 

verejného obstarávania 

účasti vo vlajkovom 

kultúrno – prírodná 

rámci Programu 

A Poľsko – Slovenská 

polufinancovania 

 

 

  

jkovom projekte s názvom 
kultúrno – prírodná cesta 

 rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – 

verejného obstarávania  



M E S
 

 

 

Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 

 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Varianty 1-popis: 

 

 

 
 
 
Pripomienky 

subjektov: 

 

 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 
 -odborný  útvar MsÚ:       
 
 
 
 
- právne stanovisko:              
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Monitorovací výbor Programu Interreg V – A
2020 schválil koncepciu vlajkového projektu Historicko
kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v
výzvy na koncepcie Vlajkových projektov v
Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020, ktorá bola predložená 
Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY s.r.o., 
ako vedúcim partnerom projektu na Spoločný technický 
sekretariát dňa 31.8.2015. 
Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok na svojom zasadnutí 
dňa 10.09.2015 uznesením č. 256/2015 schválilo účasť mesta 
Kežmarok vo vlajkovom projekte „Historicko
prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa.  
 
 
Materiál bol vypracovaný na základe schválenia návrhu 
vlajkového projektu Historicko – kultúrno 
okolo Tatier – II. etapa, ktorí získal najvyššie hodnotenie z
návrhov schválených Monitorovacím výborom Programu 
Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020 dňa 31.03.2016.
 
Variantnosť nie je. 

 

 
 
 
 
 
Nevyvesuje sa     
 
 
 
 
 
Oddelenie projektov a VO odporúča
zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť Dohodu 
vlajkovom projekte s názvom Historicko 
prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa a
spolufinancovanie uvedeného projektu. 
 
Nevyžaduje sa 
 

K 

 

                                                                                               

A PL – SK 2014 – 
schválil koncepciu vlajkového projektu Historicko – 

II. etapa“ v rámci 
výzvy na koncepcie Vlajkových projektov v Programe 

2020, ktorá bola predložená 
Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY s.r.o., 

na Spoločný technický 

mesta Kežmarok na svojom zasadnutí 
uznesením č. 256/2015 schválilo účasť mesta 

Kežmarok vo vlajkovom projekte „Historicko-kultúrno-

Materiál bol vypracovaný na základe schválenia návrhu 
kultúrno – prírodná cesta 

II. etapa, ktorí získal najvyššie hodnotenie z 5 
návrhov schválených Monitorovacím výborom Programu 

2020 dňa 31.03.2016. 

odporúča mestskému 
Kežmarku schváliť Dohodu o účasti vo 

názvom Historicko – kultúrno – 
II. etapa a zabezpečiť 
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- Komisia MsZ: Nezaujala stanovisko 
Vlastný návrh materiálu: 
 
Dňa 31.3.2016 Monitorovací výbor Programu Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020 
schválil návrh vlajkového projektu Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier 
– II. etapa, ktorý získal najvyššie hodnotenie z 5 návrhov schválených Monitorovacím 
výborom. 
Podmienkou realizácie vlajkového projektu bude predloženie formálnej žiadosti 
o financovanie projektu so všetkými prílohami v termíne do 30.06.2016 a jeho 
schválenie Monitorovacím výborom. 
Zároveň  je  potrebné  podpísanie   Dohody   o účasti vo vlajkovom projekte s názvom 
„ Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 
medzi Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY s.r.o. so sídlom v Nowom 
Targu ako vedúcim partnerom projektu, poľskými projektovými partnermi 
a slovenskými projektovými partnermi, ktorú v zmysle  § 11 ods. 4 písm. h)  zákona 
SNR  č. 369/1990  Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako dohodu 
o medzinárodnej spolupráci schvaľuje  mestské zastupiteľstvo.   
 
 
Predpokladaný termín schválenia vlajkových projektov je naplánovaný na september 
2016. Plánovaný termín podpísania zmlúv o financovanie je október 2016 začiatok 
realizácie na január 2017. 
 
Poľský partneri projektu: Mesto Nowy Targ, Obec Nowy Targ, Obec Szaflary, Obec 
Lapsze Nižne 
Slovenskí partneri projektu: Mesto Kežmarok, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto 
Spišská Belá, Mesto Stará Ľubovňa, Mesto Trstená 
 
Dĺžka vybudovanej trasy cyklochodníka: 61,25 km, z toho na slovenskej strane 18,10 
km. 
Doba realizácie projektu: 10/2016 – 09/2018 
Mesto Kežmarok má zámer v rámci predkladaného projektu zrealizovať cyklochodník  
– prieťah mestom v dĺžke 5,1 km. 
 
 
Celkové výdavky projektu (spolu 10 partnerov):                                       5 882 352,94 
€ 
z toho investičné výdavky slovenských partnerov projektu                      2 207 941,18 € 
z toho celkové oprávnené výdavky projektu pre mesto Kežmarok       641 075,10 € 
Predpokladané výdavky projektu podľa rozpočtu PD                           750 000,00 € 
 
Financovanie projektu: 
- ERDF 85%  z COV (NFP)                                                                         544 913,83 € 
- ŠR      10%  z COV (NFP)                                                                           64 107,51 €  
- vlastné zdroje žiadateľa: 
                 - 5 % COV:                                                                                    32 053,76 € 
                   (predpoklad, že bude znížené o 2,5 % - príspevok PSK) 
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               - rozdiel medzi COV a rozpočtom projektovej dokumentácie     
                   (bude upravené po verejnom obstarávaní)                                 108 924,90 €  
                - spolufinancovanie nákladov na riadenie a publicitu projektu        5 449,14 € 
                - spolufinancovanie nákladov na finančnú analýzu                          2 300,00 € 
                  (oprávnený výdavok ktorý bude refundovaný) 
                - spolufinancovanie nákladov vyplývajúcich z prípravy  
                 koncepcie vlajkového projektu, vypracovania a predloženia 
                   konečnej žiadosti o finančný príspevok projektu.                         1 000,00 € 
 
 
Projekt bude financovaný formou nenávratného finančného príspevku v max. 
výške 609 021, 35 € kapitálových výdavkov (85 % ERDF, 10 % ŠR), v max. výške 
kapitálových výdavkov 16 026,88 € (po schválení 2,5 % príspevok PSK) a v max. 
výške 2 300,00 € bežných výdavkov (spolufinancovanie finančnej analýzy), ktoré 
budú mestu poskytnuté formou refundácie oprávnených nákladov ktoré však 
mesto najskôr uhradí z vlastných zdrojov + rozdiel nákladov na realizáciu po 
verejnom obstarávaní a nákladov na spolufinancovanie riadenia, publicity 
a nákladov vyplývajúcich z prípravy koncepcie vlajkového projektu, vypracovania 
a predloženia konenčnej žiadosti o finančný príspevok projektu (vlastné zdroje). 
Z uvedeného vyplýva, že je potrebné, aby v rozpočte mesta na rok 2017 boli 
rozpočtované: 
- kapitálové výdavky na celkovú výšku projektu v zmysle projektovej 
dokumentácie vo výške 750 000,00 €.  
- bežné výdavky na spolufinancovanie riadenia, publicity, finančnej analýzy 
a nákladov vyplývajúcich z prípravy koncepcie vlajkového projektu, vypracovania 
a predloženia konenčnej žiadosti o finančný príspevok projektu vo výške 8 750,00 
€. 
 
Použité skratky: 
ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja 
ŠR - štátny rozpočet 
COV - celkové oprávnené náklady 
PD - projektová dokumentácia 
NFP - nenávratný finančný prostriedok 
PSK - Prešovský samosprávny kraj 
 
 

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

 
Uznesenie č. ................... 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
schvaľuje  

Dohodu o účasti vo vlajkovom projekte s názvom „ Historicko – kultúrno – 
prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 uzavretú 
medzi Európskym zoskúpením územnej spolupráce TATRY s.r.o. so sídlom 
v Nowom Targu ako vedúcim partnerom projektu, poľskými projektovými 
partnermi a slovenskými projektovými partnermi. 
  
a 
 
žiada  

primátora mesta vyčleniť v rozpočte mesta na rok 2017 finančné prostriedky vo 
výške 758 750,00 € z toho 750 000,00 € na kapitálové výdavky a 8 750,00 € na bežné 
výdavky, na zabezpečenie spolufinancovania projektu s názvom „ Historicko – 
kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“. 
 


















