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

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
volí

do návrhovej komisie
p. poslankyňu Martu Sabolovú za člena komisie
p. poslanca Matúša Poláka za člena komisie

v o l í do volebnej komisie
p. poslanca Jána Hencela za predsedu komisie
p. poslanca Vladimíra Škáru za člena komisie
p. poslanca Jána Holovu za člena komisie
berie na vedomie
- primátorom určených overovateľov zápisnice
p. poslanca Andreja Zreľaka
p. poslanca Jozefa Matiu
- primátorom určenú zapisovateľku
zap
p. Moniku Jesenskú
Pre potreby rokovania MsZ je potrebné schváliť program zasadnuti MsZ.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
Schvaľuje

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 mesta Kežmarok
č. 29/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských
materských škôl a školských
zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.
5. Návrh na schválenie zmeny zriaďovacej listiny a rozšírenie podnikateľských aktivít
príspevkovej organizácii.
6. Zmena územného plánu CMZ Mesta Kežmarok.
7. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok
Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 8/2016
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8. Informácia o prijatých žiadostiach o dotácie na rok 2017.
9. Návrh na zverenie športovísk do správy
- atletický ovál a rozbežisko – ZŠ, Nižná brána 8 Kežmarok
- multifunkčné ihrisko – ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2 Kežmarok
10. Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok
- návrh na prenájom pozemkov
- návrh na zámenu pozemkov
11. Návrh na prenájom nebytových priestorov pre MsKS Kežmarok.
12. Bytový dom Weilburská 2550/9,11,13
- návrh na určenie výšky nájomného
- návrh na zmenu uznesení
- návrh na zrušenie uznesenia
13. Návrh na prenájom časti pozemkov pod reklamnými zariadeniami Media representative,
s.r.o., Bratislava
14. Návrh na nájom bytov č. 24, Weilburská 2550/13; č. 2, Hlavné námestie 114/11; č. 18,
Gen. Štefánika 1049/14
15. Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14, Košická 2374/1
16. Návrh na predĺženie nájmu bytov – Weilburská 2396/1
- Weilburská 2396/3
17. Návrh na zmenu uznesenia - zriadenie vecného bremena pre VSD, a.s. Košice
18. Rôzne
19. Interpelácie
20. Záver
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VYHODNOTENIE
Stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku ku dňu 20.09.2016
______________________________________________________________________

Rok 2009 :
Stav k 20.09.2016 :
- V priebežnom plnení zostáva 1 uznesenie: č. 23
V tomto prípade bola uznesenímMsZ
uznesením
schválená kúpa pozemku evidovaného v k.ú.
Kežmarok na LV č. 204 do majetku
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 zákaze
scudzovania predmetu kúpy a to v dôsledku prebiehajúceho súdneho
údneho sporu.
Rok 2010 :
Stav k 20.09.2016 :
- V priebežnom plnení zostáva 1 uznesenie: č. 247
V tomto prípade bol z 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
doposiaľ ukončená.
Rok 2011 :
Stav k 20.09.2016 :
- V priebežnom plnení zostávajú 2 uznesenia: č. 209, 348
Rok 2012 :
Stav k 20.09.2016 :
- Od posledného zasadnutia MsZ bolo splnené posledné uznesenie
uzneseni z roku 2012
a to uznesenie č. 237
Rok 2013 :
Stav k 20.09.2016 :
- V priebežnom plnení zostávajú 3 uznesenia: č. 14,150,199
Rok 2014 :
Stav k 20.09.2016 :
- V priebežnom plnení zostáva 14 uzneseni: č. 80, 86, 87, 88, 96 , 206, 207,
208, 209, 225, 283, 311, 327, 328.
328
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Rok 2015 :
Stav k 20.09.2016 :
- V priebežnom plnení zostáva 26 uzneseni: č.
19,20,119,120,129,130,131,132,134,135,137,138,139,172,173,174,
19,20,119,120,129,130,131,132,134,135,137,138,139,172,173,174,175,198,
199,223,224,225, 256,308, 356, 357.
Od posledného zasadnutia MsZ boli splnené 3 uznesenia.

Rok 2016 :
Stav k 20.09.2016 :
- V priebežnom plnení zostáva 40 uzneseni: č. 13, 19, 27, 39, 41, 52, 53, 54,
55, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 76, 83, 85, 111, 140, 141, 144, 176, 183, 184,
188,189, 193, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210.
Od posledného zasadnutia MsZ bolo splnených 6 skôr prijatých uznesení,
v priebežnom plnení ostáva aj časť uznesení prijatých na poslednom zasadnutí
MsZ.
Aj priebežne
ežne plnenie ostatných uznesení MsZ od roku 2011 je podmienené
objektívnymi okolnosťami, ktoré musia nastať, aby mohli byť tieto uznesenia
splnené. Jedná sa o uznesenia najmä oddelenia majetkoprávneho a správy
majetku, oddelenia územného plánu,
plánu, životného prostredia a stavebného
poriadku, oddelenia projektov a verejného obstarávania a ekonomického
oddelenia,, ktoré sú často vzájomne podmienené a spolu súvisia, ich plnenie
závisí v mnohých prípadoch okrem iného aj od právoplatných rozhodnutí iných
orgánov štátnej správy, ako aj iných subjektov a ich plnenie ovplyvňujú taktiež
časté zmeny právnych predpisov a z toho vyplývajúce rôzne obmedzenia
a povinnosti vyplývajúce z týchto zmien, ktoré priamo súvisia s plnením
prijatých uznesení.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku
u dňu 20.09.2016, za
kontrolované obdobia roka 2016 a predchádzajúce obdobia.

V Kežmarku, dňa 20.09.2016
.2016
JUDr. Mgr. Ondrej Teraj
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Dôvodová správa. Podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
Súčasný stav:

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec určí
všeobecne záväzným nariadením podrobnosti financovania
základnej umeleckej školy, materskej školy a školského
zariadenia, ktorého zriaďovateľom je obec, štátom uznaná
cirkev alebo náboženská spoločnosť, alebo iná právnická
alebo fyzická osoba, ktorej škola alebo školské zariadenie má
prevádzku na území danej obce.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Podnetom na vypracovanie tohto materiálu je zákon
č. 217/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003
Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskroších predpisov, ktorým sa s účinnosťou od
1. septembra 2016 upravujú platové tarify pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov. Z toho dôvodu
upravujeme výšku finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na kalendárny rok 2016 na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského
zariadenia, ktorého zriaďovateľom je mesto Kežmarok
a upravujeme výšku finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na kalendárny rok 2016 na dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia cirkevného a súkromného
zriaďovateľa, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok .

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

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

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

- komisia MsZ:

Stanovisko komisie školstva, mládeže a športu zo dňa
19.09.2016 – komisia školstva, mládeže a športu odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložené VZN
schváliť

-právne stanovisko:

Návrh je v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vlastný návrh materiálu:
Na základe § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a na základe zákona č. 127/2016 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov predkladáme návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 29/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne
záväznom nariadení mesta Kežmarok č. /2016, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 29/2015
o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl
a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.
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Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../ 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/2015 o financovaní základných
umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú
zriadené na území mesta Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12
písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto Všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len "VZN" ):
I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 29/2015 o financovaní základných
umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území
mesta Kežmarok sa mení a dopĺňa takto:
1. V Čl. 4 ods. 1 znie :
Výška finančných prostriedkov na dieťa/žiaka určených na mzdy a prevádzku
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok na kalendárny rok 2016
je v daných kategóriách nasledujúca :
a) dieťa materskej školy

2 000,- €

b) dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení

2 850,- €

c) žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme

980,- €

d) žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme

428,- €

e) dieťa školského klubu detí

475,- €

f) dieťa / žiak centra voľného času

263,- €

g) stravník - žiak základnej školy

171,- €
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2. V Čl. 4 ods. 2 znie:
Výška finančných prostriedkov na dieťa/žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku
na mzdy a prevádzku pre cirkevného zriaďovateľa na kalendárny rok 2016
je nasledujúca :
a) dieťa materskej školy

1 760,- €

b) dieťa školského klubu detí

418,- €

c) stravník - žiak základnej školy

151,- €

3. V Čl. 4 ods. 3 znie:
Výška finančných prostriedkov na dieťa do dovŕšenia 15 rokov veku na mzdy
a prevádzku pre súkromného zriaďovateľa na kalendárny rok 2016
je nasledujúca:
a) dieťa materskej školy

1 760,-€

b) dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení

2 508,-€

II.
1. Návrh VZN mesta Kežmarok č. ...../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 29/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok bol vyvesený na úradnej tabuli
mesta Kežmarok a na internetovej stránke mesta Kežmarok na pripomienkovanie dňa
20. 09. 2016 a zvesený dňa ............... 2016.
2. VZN mesta Kežmarok č. ....../ 2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/2015
o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení,
ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok bolo schválené na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva mesta Kežmarok dňa ................ Uznesením č. ....../2016.
3. VZN mesta Kežmarok č. ...../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/2015
o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení,
ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta
Kežmarok dňa .........2016 v zvesené dňa .............2016.
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4. VZN mesta Kežmarok č. ....../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/2015
o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení,
ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
nadobúda účinnosť dňom
1. novembra 2016.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
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Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Predmetom činnosti Mestského kultúrneho strediska,
príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok v súlade
so Zriaďovacou listinou zo dňa 19. 12. 1996 v znení Dodatku
č. 1 zo dňa 30. 08. 2004 je:
- spoločenská zábava a kultúrny oddych,
- estetická a etická výchova,
- klubová a záujmovo-umelecká činnosť,
- mimoškolská výchova a vzdelávanie,
- sprostredkovanie kultúrno-umeleckých hodnôt rôznych
foriem, najmä divadelného, filmového a výtvarného
umenia, pohybového umenia, hudby, spevu, literatúry,
hovoreného slova a pod.,
- reklama a propagácia vlastnej činnosti,
- organizovanie rôznych prehliadok, súťaží a festivalov,
- poskytovanie
služieb
propagačno-reklamných,
knižničných, informačných, výpožičných a iných,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- vydavateľské činnosti.
Mestské kultúrne stredisko má živnostenské oprávnenie na
vykonávanie živností:
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- vydavateľské činnosti,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi
(maloobchod)
alebo
iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení
s predajom na priamu konzumáciu.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe potreby rozšírenia
predmetu
hlavnej
činnosti
a udelenia
súhlasu
s rozšírením vykonávania
podnikateľskej
činnosti
príspevkovej organizácie zriadenej Mestom Kežmarok.
Cieľom je zmena zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie
zriadenej Mestom Kežmarok a udelenie súhlasu s rozšírením
vykonávania podnikateľskej činnosti.
Variantnosť nie je.

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

Nevyvesuje sa.
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Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:
Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu
v Kežmarku predložený materiál schváliť, nakoľko návrh
zmeny zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie a udelenie
súhlasu s rozšírením vykonávania podnikateľskej činnosti
zabezpečí jej výkon činnosti.
-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 zriaďovacej listiny
príspevkovej
organizácie
a udeliť
súhlas
s rozšírením vykonávania podnikateľskej činnosti, tak
ako je uvedené v návrhu na uznesenie

Vlastný návrh materiálu:
Mestské kultúrne stredisko bolo zriadené ako príspevková organizácia Mesta Kežmarok
k 01. 01. 1985.
V súvislosti s plánovaným poskytovaním služieb pre obyvateľov, turistickej
klientele či obchodným cestujúcim Mestom Kežmarok zameraných na rozvoj
cestovného ruchu prostredníctvom príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko
o činnosť Kežmarskej informačnej agentúry, ako hlavnej činnosti príspevkovej
organizácie a rozšírením podnikateľských aktivít príspevkovej organizácie predkladáme
návrh na schválenie rozšírenie predmetu hlavnej činnosti a udelenie súhlasu
s vykonávaním podnikateľskej činnosti.
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
5/3

MESTO KEŽMAROK

Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok
schvaľuje
rozšírenie predmetu činnosti Mestského kultúrneho strediska, príspevkovej
organizácie Mesta Kežmarok o nasledovné hlavné činnosti:
- bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych,
spoločenských
a športových podujatiach všetkým subjektom, ktoré o to budú žiadať a pôsobia
v tejto oblasti na území mesta,
- bezplatné poskytovanie komplexnej a stále aktuálnej ponuky cestovného ruchu
v oblasti svojho pôsobenia domácemu obyvateľstvu, turistickej klientele či
obchodným cestujúcim (napr. o prírodnom, kultúrno-historickom a folklórnom
potenciáli, o ubytovacích, stravovacích, rekreačných, športových a kultúrnospoločenských zariadeniach, o možnosti rekreačných činností, o podujatiach v
meste a pod.),
- spolupracovanie na tvorbe propagačných materiálov,
- zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
- bezplatné poskytovanie predaja vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské
podujatia organizované mestom,
- zhromažďovanie, spracovávanie a vytváranie komplexnej databázy informácií
v oblasti cestovného ruchu,
- bezplatné poskytovanie informácií o možnostiach dopravného spojenia v meste
i mimo neho,
- napĺňanie a aktualizácia informácií na svojej internetovej stránke, internetovej
stránke mesta Kežmarok, a ďalších regionálnych, celoštátnych a
medzinárodných internetových stránkach,
- komplexná správa informácií na webovom sídle Mesta Kežmarok.
súhlasí
podľa § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení s rozšírením
vykonávania podnikateľskej činnosti príspevkovou organizáciou Mestské kultúrne
stredisko v rozsahu oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti vydaných
príslušných orgánom štátnej správy. Táto činnosť je definovaná ako vedľajšia
hospodárska činnosť príspevkovej organizácie. Podnikateľská činnosť
príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku sa rozširuje
o tieto činnosti:
- informačná činnosť,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- administratívne služby,
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá:

Oddelenie ÚPŽPSP

Na rokovanie dňa:

6.10.2016

K bodu programu:

6.

Názov materiálu:

Zmena Územného plánu CMZ Kežmarok
-súhlas na začatie procesu obstarania zmeny ÚPN CMZ

Obsah materiálu:

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

Potrebné
na schválenie:

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán materiálu:

4

Prílohy k ZM:

situácia

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Eva Kelbelová
vedúca oddelenia

Dôvodová správa
Súčasný stav:

Územný plán centrálnej mestskej zóny Kežmarok bol vypracovaný
firmou ARKONA KošiceKošice Ing. arch. Viktorom Malinovským ,
schválený bol mestským zastupiteľstvom dňa 6.11.2008 č. uzn .
200/2008 . Záväzná časť bola vyhlásená VZN č.6/2008 zo dňa
6.11.2008 .Vzhľadom
. hľadom na zmenené majetkové pomery v území
Mesto Kežmarok obdržalo požiadavku od vlastníkov dotknutých
pozemkov v časti areálu bývalých kasární od ulice Nižná brána na
zmenu ÚPN CMZ – zmenu funkčného využitia pozemkov . Zmena
bola odsúhlasená uznesením
uznesen M s Z č.247/2012 dňa 13.12.2012.
Dňa 6.6.2016 podal Ing. Jozef Bachleda s manželkou,Záborského
manželkou,
12, Kežmarok návrh na začatie procesu zmeny územného plánu
Centrálnej mestskej zóny Kežmarok. Ing. Jozef Bachleda
s manželkou majú v súčasnosti
súčas
postavený polyfunkčný objekt
firma + bývanie, na ul. Nižná brána 35 , na pozemku KN-C,
parc.č.1938/62, k.ú. Kežmarok. Vlastníci žiadajú
o udelenie
súhlasu na začatie procesu zmeny funkcie využívania objektu na
rodinný dom.

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

Variantnosť nie je navrhovaná.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa .

Návrhová časť
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

-

Odporúča udeliť súhlas
so
obstarávania zmeny ÚPN CMZ

začatím

procesu

-právne stanovisko:

- nevyžaduje sa

- Komisia MsZ:

- komisia odporúča udeliť súhlas so začatím procesu obstarávania
zmeny ÚPN CMZ

Vlastný návrh materiálu:
- V návrhu na uznesenie.
uznesen
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať
poznamenať kto podal a či prešiel/
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so začatím procesu obstarania zmeny Územného
plánu Centrálnej mestskej zóny Kežmarok - Ing. Jozef Bachleda s manželkou, Záborského 12,
Kežmarok - zmena funkčného využitia pozemku p.č. 1938/42 k.ú. Kežmarok na rodinné
bývanie na náklady žiadateľa.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :

Ekonomické oddelenie

Na rokovanie dňa:

06. 10. 2016

K bodu programu:

07.

Názov materiálu:

Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016
rozpočtovým opatrením č. 8/2016

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Návrhová časť rokovaného materiálu
3. Návrh na uznesenie
4. Tabuľková časť
- viac ako ½ prítomných poslancov

Potrebné k schváleniu:

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

21
- žiadne

Ing. Adriana Sedláková
vedúca ekonomického oddelenia

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

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

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 a č. 7/2016 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
a č. 196/2016.
Materiál bol vypracovaný na základe podnetov z oddelení
Mestského úradu Kežmarok.
Cieľom je zabezpečiť zosúladenie rozpočtu s navrhovanými
podnetmi.
Variantnosť nie je.

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 (hlasovanie prebehlo per rollam):
1) Komisia financií, správy majetku a lesného
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v
Kežmarku schváliť zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok
pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 8/2016.

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. 8/2016 je uvedená podľa požiadaviek jednotlivých subjektov
rozpočtového hospodárenia mesta Kežmarok v prílohe.
Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu navrhujeme
rozpočet príjmov celkovo zvýšiť o čiastku 88 400 € z dôvodu dosiahnutia vyšších
príjmov už k termínu spracovania rozpočtovej zmeny, resp. z dôvodu predpokladaných
vyšších príjmov.
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. 8/2016 podľa predloženého návrhu.
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R O Z P O Č T O V É OPATRENIE č. 8 / 2016 - v €
n á v r h na rokovanie MsZ
Bežné príjmy
11 478 847

Zmena č.1-7
631 492

Zmena č. 8
88 400

Spolu v €
12 198 739

Rozp.org.
673 481

Kapitálové príjmy
1 303 897

Zmena č.1-7
1 278 208

Zmena č. 8
0

Spolu v €
2 582 105

Rozp.org.
0

Finančné príjmy
1 500 245

Zmena č.1-7
1 780 645

Zmena č. 8
0

Spolu v €
3 280 890

0

Spolu
14 282 989

Bežné výdavky
5 958 297

Zmena č.1-7
611 481

Zmena č. 8
24 208

Spolu v €
6 593 986

Rozp. org.
6 200 043

Rozdiel v €
78 191

Kapitálové výdavky Zmena č.1-7
3 059 971
2 509 845

Zmena č. 8
-17 480

Spolu
5 552 336

Rozp. org.
172 650

Rozdiel v €
-3 142 881

Zmena č. 8

Spolu
216 200

0

Rozdiel v €
3 064 690

6 372 693

0

Finančné výdavky
215 700

Zmena č.1-7
500

Spolu
3 690 345

88 400

18 061 734

Kežmarok, 28. 09. 2016
Spracovali: Ing.Adriana Sedláková, Mgr. Marián Soliar

673 481

9 233 968

Spolu
3 121 826

6 728

12 362 522

Rozpočtové organizácie
- n á v r h na rokovanie MsZ

Vlastné príjmy RO,ZPS,ZOS

Zmena č.1-7

Zmena č. 8

Spolu v €

Bežné výdavky RO,ZPS,ZOS,PM

Zmena č.1-7

Zmena č. 8

Spolu v €

634 866

38 615

0

673 481

5 683 887

441 034

75 122

6 200 043

Kapitálové príjmy RO,ZPS,ZOS

Zmena č.1-7

Zmena č. 8

Kapitálové výdavky RO,ZPS,ZOS

Zmena č.1-7

Zmena č. 8

Spolu

0

0

0

166 100

6 550

172 650

38 615

0

5 683 887

607 134

81 672

6 372 693

634 866

Kežmarok, 28. 09. 2016
Spracovali: Ing.Adriana Sedláková, Mgr. Marián Soliar

673 481

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

Rozpočtové opatrenie č. 8 / 2016 v €

- n á v r h na rokovanie
Bežné príjmy
Kód ekonom.
klasifikácie

111003
233001
v tom
v tom
v tom

Názov položky

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb za predaj výrobkov a služieb
Príjem za vyseparované komodity
Príjem príspevku z Recyklačného fondu
Príjem poplatkov za opatrovateľskú službu

Rozpočet pred
zmenou

Návrh zmeny
rozpočtu

Rozpočet
po zmene

5 780 500

50 530

5 831 030

264 300

37 870

302 170

6 000
0
40 000

1 630
32 740
3 500

7 630
32 740
43 500

Spolu

88 400

Bežné príjmy rozpočtových organizácií
Kód ekonom.
klasifikácie

Názov položky

Rozpočet pred
zmenou

Spolu

Návrh zmeny
rozpočtu

Rozpočet
po zmene

0

Kapitálové príjmy
Kód ekonom.
klasifikácie

Názov položky

Rozpočet pred
zmenou

Spolu

Návrh zmeny
rozpočtu

Rozpočet
po zmene

0

Bežné výdavky
Program

Názov položky

Rozpočet pred
zmenou

Návrh zmeny
rozpočtu

Rozpočet
po zmene

1.2.3
2.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových
zámerov
Kežmarské noviny

v tom

Kežmarské noviny - príspevok prísp. organizácii

31 000

5 000

36 000

5.4.2

Bežná údržba a oprava VO
Zvoz a triedenie základných surovín
separovaného zberu
Čistenie mesta
SMŠ, Kušnierska s jedálňou
MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou
ZŠ Svätého kríža s jedálňou a ŠKD

25 000

19 000

44 000

82 000
83 000
70 563
210 048
52 229

-4 000
-10 000
853
2 539
677

78 000
73 000
71 416
212 587
52 906

6.2.1
6.4.1
9.1.5
9.1.7
9.2.4

42 000
53 550

-12 000
5 000

30 000
58 550

9.10.
10.4.1
10.4.3
10.4.4
10.4.5
11.2.3

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo-rezerva OK
Futbalové štadióny
Zimný štadión
Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)
Mestská športová hala
Európske ľudové remeslo, trhy

48 871
38 940
3 000
600
107 510
165 000

-48 261
-2 000
6 000
-600
20 000
25 000

610
36 940
9 000
0
127 510
190 000

v tom

EĽRO - trhy - príspevok prísp. organizácii

160 000

25 000

185 000

13.2.1
13.4.2
16

Starostlivosť o občanov bez prístrešia
Opatrovateľská služba v domácnostiach
Administratíva

37 348
138 150
1 249 481

2 000
7 500
12 500

39 348
145 650
1 261 981

v tom

vecné výdavky

144 780

12 500

157 280

Spolu

24 208

Bežné výdavky rozpočtových organizácií
Program

Názov položky

9.1.1

RO - MŠ Možiarska s jedálňou

v tom
v tom
v tom

projekt
rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.1.2

RO - MŠ Cintorínska s jedálňou

v tom
v tom
v tom
v tom

havarijný stav
projekt
rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.1.3

RO - MŠ K. Kuzmányho s jedálňou

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.1.4

RO - MŠ Severná s jedálňou

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.2.1

RO - ŠKD, Dr. Fischera 2

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.2.1
9.2.2

RO - ŠJ, Dr. Fischera 2- rezerva
RO - ŠKD, Hradné námestie 38

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.2.3

RO - ŠKD Nižná brána 8

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.2.3
9.3.1

RO - ŠJ Nižná brána 8- rezerva
RO - Centrum voľného času

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.4.1

RO - Základná umelecká škola Antona Cígera

v tom
v tom
v tom

projekt
rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.4.2

RO - Základná umelecká škola ul. Petržalská

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

Spolu

Rozpočet pred
zmenou

Návrh zmeny
rozpočtu

Rozpočet
po zmene

189 878

7 451

197 329

0
4 299
0

1 000
4 298
2 153

1 000
8 597
2 153

222 529

10 874

233 403

0
0
5 127
0

2 500
800
5 126
2 448

2 500
800
10 253
2 448

325 153

11 385

336 538

7 713
0

7 713
3 672

15 426
3 672

161 077

5 622

166 699

3 739
0

3 739
1 883

7 478
1 883

60 851

2 589

63 440

1 248
0

1 247
1 342

2 495
1 342

113 599
43 584

2 143
2 016

115 742
45 600

972
0

971
1 045

1 943
1 045

41 396

1 805

43 201

869
0

869
936

1 738
936

92 946
101 520

2 127
4 329

95 073
105 849

2 501
0

2 500
1 829

5 001
1 829

331 405

14 990

346 395

1 810
7 907
0

770
7 906
6 314

2 580
15 813
6 314

295 653

9 791

305 444

7 053
0

7 052
2 739

14 105
2 739

75 122

Kapitálové výdavky
Program

1.2.3
9.10.
13.1.5

Rozpočet pred
zmenou

Názov položky

Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových
zámerov
Účelovo viazané prostriedky pre školstvo
KV
Zariadenie pre seniorov (v rozpočte mesta) KV

13 000
123 372
22 200

Spolu

Návrh zmeny
rozpočtu

20 000
-30 930
-6 550

Rozpočet
po zmene

33 000
92 442
15 650

-17 480

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií
Program

Rozpočet pred
zmenou

Názov položky

13.1.5

Zariadenie pre seniorov

v tom
v tom

Umývačka riadu
Chladiaci box

KV

Návrh zmeny
rozpočtu

Rozpočet
po zmene

0

6 550

6 550

0
0

2 800
3 750

2 800
3 750

SPOLU

6 550

Príjmy finančných operácií
Kód ekonom.
klasifikácie

Názov položky

Rozpočet pred
zmenou

Spolu

Návrh zmeny
rozpočtu

Rozpočet
po zmene

0

Výdavky finančných operácií
Kód ekonom.
klasifikácie

Názov položky

Spolu
Kežmarok, 28. 09. 2016
Spracovali: Ing.Adriana Sedláková, Mgr. Marián Soliar

Rozpočet pred
zmenou

Návrh zmeny
rozpočtu

0

Rozpočet
po zmene

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
ekonomické oddelenie
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Rozpočtové opatrenie č. 8 / 2016 - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení

- návrh na rokovanie
a) Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a
celkové výdavky:
Príjmy:
Kód ekonom.
klasifikácie

Názov položky

Rozpočet pred
zmenou

Spolu

Návrh zmeny
rozpočtu

Rozpočet
po zmene

0

Výdavky:
Program

1.2.3
1.2.3
5.4.2
6.2.1
6.4.1

Názov položky

Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových
zámerov
Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových
zámerov
KV
Bežná údržba a oprava VO
Zvoz a triedenie základných surovín
separovaného zberu
Čistenie mesta

9.1.1

RO - MŠ Možiarska s jedálňou

v tom
v tom
v tom

projekt
rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.1.2

RO - MŠ Cintorínska s jedálňou

v tom
v tom
v tom
v tom

havarijný stav
projekt
rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.1.3

RO - MŠ K. Kuzmányho s jedálňou

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.1.4

RO - MŠ Severná s jedálňou

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.1.5
9.1.7
9.2.1

SMŠ, Kušnierska s jedálňou
MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou
RO - ŠKD, Dr. Fischera 2

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.2.1
9.2.2

RO - ŠJ, Dr. Fischera 2- rezerva
RO - ŠKD, Hradné námestie 38

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.2.3

RO - ŠKD Nižná brána 8

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

Rozpočet pred
zmenou

Návrh zmeny
rozpočtu

Rozpočet
po zmene

42 000

-12 000

30 000

13 000
25 000

12 000
14 000

25 000
39 000

82 000
83 000

-4 000
-10 000

78 000
73 000

189 878

7 451

197 329

0
4 299
0

1 000
4 298
2 153

1 000
8 597
2 153

222 529

10 874

233 403

0
0
5 127
0

2 500
800
5 126
2 448

2 500
800
10 253
2 448

325 153

11 385

336 538

7 713
0

7 713
3 672

15 426
3 672

161 077

5 622

166 699

3 739
0

3 739
1 883

7 478
1 883

70 563
210 048
60 851

853
2 539
2 589

71 416
212 587
63 440

1 248
0

1 247
1 342

2 495
1 342

113 599
43 584

2 143
2 016

115 742
45 600

972
0

971
1 045

1 943
1 045

41 396

1 805

43 201

869
0

869
936

1 738
936

9.2.3
9.2.4
9.3.1

RO - ŠJ Nižná brána 8- rezerva
ZŠ Svätého kríža s jedálňou a ŠKD
RO - Centrum voľného času

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.4.1

RO - Základná umelecká škola Antona Cígera

v tom
v tom
v tom

projekt
rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.4.2

RO - Základná umelecká škola ul. Petržalská

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.10.
9.10.
10.4.1
10.4.3
10.4.4
13.1.5
13.1.5

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo-rezerva OK
Účelovo viazané prostriedky pre školstvo
KV
Futbalové štadióny
Zimný štadión
Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)
Zariadenie pre seniorov (v rozpočte mesta) KV
Zariadenie pre seniorov
KV

v tom
v tom

Umývačka riadu
Chladiaci box

92 946
52 229
101 520

2 127
677
4 329

95 073
52 906
105 849

2 501
0

2 500
1 829

5 001
1 829

331 405

14 990

346 395

1 810
7 907
0

770
7 906
6 314

2 580
15 813
6 314

295 653

9 791

305 444

7 053
0

7 052
2 739

14 105
2 739

48 871
123 372
38 940
3 000
600
22 200
0

-48 261
-30 930
-2 000
2 600
-600
-6 550
6 550

610
92 442
36 940
5 600
0
15 650
6 550

0
0

2 800
3 750

2 800
3 750

Spolu

0

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:
Kód ekonom.
klasifikácie

111003
233001
v tom
v tom
v tom

Názov položky

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a
služieb - za predaj výrobkov a služieb
Príjem za vyseparované komodity
Príjem príspevku z Recyklačného fondu
Príjem poplatkov za opatrovateľskú službu

Schválený
rozpočet

Návrh
úpravy

Upravený
rozpočet

5 780 500

50 530

5 831 030

264 300

37 870

302 170

6 000
0
40 000

1 630
32 740
3 500

7 630
32 740
43 500

Spolu

88 400

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:
Program

Názov položky

Schválený
rozpočet

Návrh
úpravy

Upravený
rozpočet

1.2.3
2.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových
zámerov
KV
Kežmarské noviny

v tom

Kežmarské noviny - príspevok prísp. organizácii

31 000

5 000

36 000

5.4.2
10.4.3
10.4.5
11.2.3

Bežná údržba a oprava VO
Zimný štadión
Mestská športová hala
Európske ľudové remeslo, trhy

39 000
5 600
107 510
165 000

5 000
3 400
20 000
25 000

44 000
9 000
127 510
190 000

160 000

25 000

185 000

37 348
138 150
1 249 481

2 000
7 500
12 500

39 348
145 650
1 261 981

144 780

12 500

157 280

v tom

EĽRO - trhy - príspevok prísp. organizácii

13.2.1
13.4.2
16

Starostlivosť o občanov bez prístrešia
Opatrovateľská služba v domácnostiach
Administratíva

v tom

vecné výdavky

25 000
53 550

8 000
5 000

33 000
58 550

Spolu

88 400

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:
Príjmy:
Kód ekonom.
klasifikácie

Názov položky

Rozpočet pred
zmenou

Spolu

Návrh zmeny
rozpočtu

Rozpočet
po zmene

0

Výdavky:

Program

Názov položky

Rozpočet pred
zmenou

Návrh zmeny
rozpočtu

Rozpočet
po zmene

0

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

Kežmarok, 28. 09. 2016
Spracovali: Ing.Adriana Sedláková, Mgr. Marián Soliar

0
0
88 400
88 400

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie ÚPŽPSP
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Ekonomické oddelenie
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 8 /2016
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Zvoz a triedenie základných surovín separovaného zberu (prvok 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.
Z dôvodu predpokladaných vyšších príjmov - položky 223001 (poplatky a platby z nepriemyselného
a náhodného predaja a služieb - za predaj tovarov a služieb) za vyseparované komodity a z príspevku
z Recyklačného fondu navrhujeme zvýšiť rozpočet príjmov celkom o čiastku 34 370 €.
V prvku 6.2.1 - Zvoz a triedenie základných surovín separovaného zberu predpokladáme úsporu
min. vo výške cca 4 000 € a v prvku 6.4.1 - Čistenie mesta predpokladáme úsporu vo výške
cca 10 000 €.
Zvýšené náklady prvku 5.4.2 - Bežná údržba a oprava verejného osvetlenia sú z dôvodu výmeny
stožiarov verejného osvetlenia na ulici Nižná brána v počte 4 ks a na ulici M. Lányiho v počte 5 ks.
Z rozpočtu tohto prvku bol uhradený výdavok vo výške cca 6 974,10 € za svetelnotechnické
merania po rekonštrukcii VO. Je potrebné vykonať pasportizáciu verejného osvetlenia, zároveň
potrebujem odstrániť 6 ks nefunkčných stožiarov na ulici Tvarožnianska.
Bežné príjmy v €:
Ekonom. klas.

223001
223001

Názov položky

Príjem za vyseparované komodity
Príjem príspevku z Recyklačného fondu

Pred úpravou

Návrh úpravy

6 000
0

Spolu

Upravený rozp.

1 630
32 740

7 630
32 740

34 370

Bežné výdavky v €:
Názov položky

Kód prog. rozp.

5.4.2
6.2.1
6.4.1

Bežná údržba a oprava VO
Zvoz a triedenie základných surovín
separovaného zberu
Čistenie mesta
Spolu

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

25 000

19 000

44 000

82 000
83 000

-4 000
-10 000

78 000
73 000

5 000

Vypracoval: Ing. Roman Huťa
V Kežmarku, 28. 09. 2016
Ing.Eva Kelbelová

vedúca odd.ÚP, ŽP a SP

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie organizačno-správne
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Ekonomické oddelenie
VEC:

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 č. 8/2016
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
BEŽNÉ VÝDAVKY:
INTERIÉROVÉ VYBAVENIE
Mesto Kežmarok začalo s realizáciou rekonštrukčných prác v objekte na ul. MUDr. Alexandra 30 - I. poschodie,
Po rekonštrukcii vznikne v týchto priestoroch 8 kancelárií, rokovacia miestnosť, kuchynka a príručné archívy.
Do novozriadených priestorov budú presťahovaní zamestnanci oddelenia výstavby a oddelenia školstva.
Na základe vyššie uvedeného je potrebné novozniknuté priestory zariadiť kancelárskym nábytkom.
Predpokladaná hodnota kancelárskeho nábytku predstavuje sumu 12.500,- €. Sťahovanie a zariaďovanie
priestorov bude realizované po vydaní kolaudačného rozhodnutia.

Bežné výdavky:
Názov položky

Kód prog. rozp.

16
v tom

Administratíva
vecné výdavky

Spolu

V Kežmarku, dňa 14.09.2016

Schvál. rozp.

1 249 481
144 780

Návrh úpravy

12 500
12 500

Upravený rozp.

1 261 981
157 280

12 500

Predkladá: Ing. Mária Vallušová
vedúca oddelenia organizačno-správneho

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 úpravu rozpočtu č. 8/2016 na rok 2016
Odôvodnenie:
1) Úprava rozpočtu z dôvodu nákupu profesionálnej priechodnej umývačky riadu (cca 2 800 €).
2) Úprava rozpočtu z dôvodu nákupu chladiaceho boxu s objemom do 4,5 m3 (cca 3 750 €).

Kapitálové výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

13.1.5

Pred úpravou

Zariadenie pre seniorov (v rozpočte mesta)

KV

Návrh úpravy

22 200

SPOLU

-6 550

Upravený rozp.

15 650

-6 550

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií
Názov položky

Kód prog. rozp.

13.1.5

Zariadenie pre seniorov

v tom
v tom

Umývačka riadu
Chladiaci box

Pred úpravou

KV

SPOLU

V Kežmarku, dňa 19. 09. 2016

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

6 550

6 550

0
0

2 800
3 750

2 800
3 750

6 550

Predkladá:

Mgr. Marcela Ištocyová

JUDr. Jana Trautmanová

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie sociálnych vecí
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Oddelenie sociálnych vecí
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 8
Odôvodnenie:
Vzhľadom na pomerne vysoké plnenie rozpočtu príjmov za opatrovateľskú službu v domácom prostredí
klintov (t.j. k 31. 08. 2016 vo výške 75,69 %) navrhujeme zvýšiť rozpočet príjmovej položky "Opatrovateľky poplatok za opatrovateľskú službu" o sumu 3 500 Eur, vyššie plnenie rozpočtu príjmov priamo súvisí s
narastajúcim počtom občanov odkázaných na opatrovateľskú službu. V súvislosti s novými žiadosťami o
poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnostiach je potrebné prijímať nové opatrovateľky, prípadne
navyšovať pracovný úväzok. Z uvedeného dôvodu je navrhované zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v
prvku programového rozpočtu 13.4.2 - Opatrovateľská služba v domácnostiach v sume 7 500 Eur.
Rozpočet prvku programového rozpočtu 13.2.1 - Starostlivosť o občanov bez prístrešia navrhujeme zvýšiť
o sumu 2 000 Eur z dôvodu nepredvídaných výdavkov ako je zasklenie rozbitých okien v Nocľahárni,
premiestnenie mobilnej toalety TOI TOI vrátane likvidácie starého podkladu pod prenosnou mobilnou
toaletou TOI TOI, prípravu nového podkladu a oplechovanie nového stanovišťa pod prenosnou mobilnou
toaletou, oprava zatekajúcej strechy na Nocľahárni na ul. Slavkovskej č. 47/A v Kežmarku a revízie komínov
a dymovodov v Nocľahárni na ul. Slavkovskej č. 47/A Kežmarku.

Bežné príjmy v €:
Ekonom. Klas.

223001

Názov položky

Príjem poplatkov za opatrovateľskú službu

Pred úpravou

40 000

SPOLU

Návrh úpravy

3 500

Upravený rozp.

43 500

3 500

Bežné výdavky v €:
Kód prog. rozp.

13.2.1
13.4.2

Názov položky

Starostlivosť o občanov bez prístrešia
Opatrovateľská služba v domácnostiach
SPOLU

V Kežmarku 16.09.2016

Predkladá: JUDr. Jana Trautmanová
vedúca oddelenia sociálnych vecí

Pred úpravou

37 348
138 150

Návrh úpravy

2 000
7 500
9 500

Upravený rozp.

39 348
145 650

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie školstva
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Oddelenie: Školstvo
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 8/2016
Odôvodnenie:
Úprava rozpočtov súvisí :
a) s vyfinancovaním projektov v MŠ Možiarska (1 000 €), MŠ Cintorínska (800 €)
a ZUŠ A.Cígera (770 €), spolu vo výške 2 570 €;
b) s rozpustením druhej polovice rezervy pre OK v celkovej výške 45 691 €;
c)s navrhovanou zmenou VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a škol. zariadení pre rok 2016 (28 430 €);
d) odstránenie havarijného stavu - MŠ Cintorínska, Kežmarok - opravy budovy MŠ (najmä okapové zvody
a schody) v predpokladanej výške 2 500 €.
Bežné výdavky (OK) rozpočtových organizácií v €:
Kód prog. rozp.

Názov položky

9.1.1

RO - MŠ Možiarska s jedálňou

v tom
v tom
v tom

projekt
rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.1.2

RO - MŠ Cintorínska s jedálňou

v tom
v tom
v tom
v tom

havarijný stav
projekt
rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.1.3

RO - MŠ K. Kuzmányho s jedálňou

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.1.4

RO - MŠ Severná s jedálňou

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.2.1

RO - ŠKD, Dr. Fischera 2

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.2.1
9.2.2

RO - ŠJ, Dr. Fischera 2- rezerva
RO - ŠKD, Hradné námestie 38

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.2.3

RO - ŠKD Nižná brána 8

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.2.3
9.3.1

RO - ŠJ Nižná brána 8- rezerva
RO - Centrum voľného času

v tom
v tom

rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.4.1

RO - Základná umelecká škola Antona Cígera

v tom
v tom
v tom

projekt
rezerva OK
zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

9.4.2

RO - Základná umelecká škola ul. Petržalská

v tom

rezerva OK

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

189 878

7 451

197 329

0
4 299
0

1 000
4 298
2 153

1 000
8 597
2 153

222 529

10 874

233 403

0
0
5 127
0

2 500
800
5 126
2 448

2 500
800
10 253
2 448

325 153

11 385

336 538

7 713
0

7 713
3 672

15 426
3 672

161 077

5 622

166 699

3 739
0

3 739
1 883

7 478
1 883

60 851

2 589

63 440

1 248
0

1 247
1 342

2 495
1 342

113 599
43 584

2 143
2 016

115 742
45 600

972
0

971
1 045

1 943
1 045

41 396

1 805

43 201

869
0

869
936

1 738
936

92 946
101 520

2 127
4 329

95 073
105 849

2 501
0

2 500
1 829

5 001
1 829

331 405

14 990

346 395

1 810
7 907
0

770
7 906
6 314

2 580
15 813
6 314

295 653

9 791

305 444

7 053

7 052

14 105

v tom

zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015

0

SPOLU

2 739

2 739

75 122

Bežné výdavky v €:
Kód prog. rozp.

9.1.5
9.1.7
9.2.4
9.10.

Názov položky

SMŠ, Kušnierska s jedálňou
MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou
ZŠ Svätého kríža s jedálňou a ŠKD
Účelovo viazané prostriedky pre školstvo-rezerva OK

Pred úpravou

70 563
210 048
52 229
48 871

SPOLU

Návrh úpravy

853
2 539
677
-48 261

Upravený rozp.

71 416
212 587
52 906
610

-44 192

Kapitálové výdavky v €:
Kód prog. rozp.

9.10.

Názov položky

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

Pred úpravou

123 372

SPOLU
Vypracovala:
Mgr.Iveta Kušmíreková
V Kežmarku, dňa 08.09. 2016

Návrh úpravy

-30 930

Upravený rozp.

92 442

-30 930

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. 8 na rok 2016
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Prvok 10.4.3 - Zimný štadión - zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 6 000 € je potrebné na mzdy pre nočných
strážnikov. Úsporou finančných prostriedkov v prvku 10. 4.4 - viacúčelové ihrisko ( sídlisko Juh) vo výške 600 €
a v prvku 10. 4. 1 - Futbalové štadióny vo výške 2 000 € navrhujeme čiastočne riešiť potrebu bežných výdavkov
prvku 10.4.3 - Zimný štadión.

Prvok 10.4.5. - Mestská športová hala - zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 20 000 € je potrebné na
pokrytie zálohových platieb za energie v roku 2016, spotrebu za rok 2016 predpokladáme približne rovnakú
ako v roku 2015, vyúčtovanie spotreby energií za rok 2016 bude v januári 2017.

Bežné výdavky
Kód prog. rozp.

10.4.1
10.4.3
10.4.4
10.4.5

Názov položky

Futbalové štadióny
Zimný štadión
Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)
Mestská športová hala

Pred úpravou

38 940
3 000
600
107 510

SPOLU

Vypracoval: Ing. Pavol Fejerčák
V Kežmarku, dňa
dňa 24.02.
19.09.2016
2016

Návrh úpravy

-2 000
6 000
-600
20 000

Upravený rozp.

36 940
9 000
0
127 510

23 400

Predkladá:

Mgr. Ivona Staníková
vedúca oddelenia školstva,
mládeže a športu

MESTO KEŽMAROK
Mestské kultúrne stredisko
Starý trh 46, 060 01 kežmarok
Organizácia: Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu č. 8 / 2016
Odôvodnenie:
Žiadame o zvýšenie príspevku pre stredisko EĽRO - trhy nakoľko MsKS okrem festivalu Európske ľudové
remeslo zabezpečuje aj jarný, letný, jesenný a vianočný trh v meste Kežmarok. Príjmy festivalu a trhov sú
príjmom mesta Kežmarok (príjmy zo vstupného na EĽRO a tiež nájomné za trhové miesto). Mestské kultúrne
stredisko hradí náklady spojené s organizovaním týchto podujatí - kultúrny program, mzdy, energie, náklady
spojené s pripojením a odpojením príležitostných odberných miest elektrickej energie, technické
zabzepečenie, čistenie mesta, propagáciu a iné ... V roku 2016 sa z dôvodu rastúceho záujmu o predajné
trhy - jarný, letný a jesenný obohatil o reprodukovanú hudbu a kultúrny program, kde je MsKS povinné
odvádzať poplatky SOZA a hradiť honoráre umelcom. Vianočný predajný trh v trvaní štyroch dní by mal byť
obohatený o pestrý kultúrny program, súťaž vo varení kapustnice, kino premietanie pre deti a sprievodné
podujatia. Príjmy, ktoré sme získali z reklamy na stredisku EĽRO - trhy vo výške 2 810 € je potrebné zahrnúť
do podnikateľskej činnosti MsKS.
Zároveň žiadame o zvýšenie príspevku vo výške 5 000 € pre stredisko Noviny Kežmarok z dôvodu triedenia
príjmov za inzertnú činnosť v rámci podnikateľskej činnosti Mestského kultúrneho strediska a nie v rámci
hlavnej činnosti MsKS.
Bežné výdavky v €:
Program

Názov položky

Rozpočet pred
zmenou

Návrh zmeny
rozpočtu

Rozpočet
po zmene

2.2.3

Kežmarské noviny

53 550

5 000

58 550

v tom

Kežmarské noviny - príspevok prísp. organizácii

31 000

5 000

36 000

11.2.3

Európske ľudové remeslo, trhy

165 000

25 000

190 000

v tom

EĽRO - trhy - príspevok prísp. organizácii

160 000

25 000

185 000

SPOLU

30 000

Predkladá: Mgr. Barbora Kaprálová
riaditeľka príspevkovej organizácie

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie ÚPŽPSP
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Ekonomické oddelenie
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 8/2016
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Dňa 26.07.2016 MsZ na svojom zasadnutí mimoriadneho MsZ schválilo zvýšenie rozpočtu výdavkov prvku
1.2.3 - Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov celkom o čiastku 25 000 €,
konkrétne rozpočet bežných výdavkov o čiastku 12 000 € a rozpočet kapitálových výdavkov o čiastku 13 000
€ na štúdie a projektové dokumentácie súvisiace s prípadným podaním žiadostí o dotácie zo ŠR, alebo
žiadosti o NFP na základe vyhlásených výziev. V rámci investičnej prípravy podkladov pre vypracovanie
štúdii bude potrebné zabezpečiť polohopisné a výškopisné zameranie územia so zakreslením inžinierských
sietí. Polohopisné a výškopisné zamerania a štúdie sú prípravné dokumentácie pre vypracovanie ďaľších
stupňov projektových dokumentácii a to vyhotovenie PD pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné
povolenie poprípade realizačnej PD. Z uvedeného dôvodu preto navrhujeme presun finančných prostriedkov
v rámci prvku 1.2.3 z bežných výdavkov vo výške 12 000 € na kapitálové výdavky pre vypracovanie štúdií a
zároveň žiadame o navýšenie kapitálových výdavkov vo výške 8 000 € na vyhotovenie polohopisného a
výškopisného zamerania území.
Celkovo 33 000 € pričom 12 000 €
na vyhotovenie štúdií, 13 000 € na vyhotovenie ďaľších stupňov projektovej dokumentácie a 8 000 € na
polohopisné a výškopisné zameranie území.

Bežné výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

1.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie

Schvál. rozp.

42 000

Návrh úpravy

Upravený rozp.

-12 000

30 000

projektových zámerov

Spolu

-12 000

Kapitálové výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

1.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie

Schvál. rozp.

13 000

Návrh úpravy

Upravený rozp.

20 000

projektových zámerov

Spolu

20 000

Vypracoval: Ing. Monika Rontová
V Kežmarku dňa 20.09.2016

Ing. Monika Rontová
vedúca odd. projektov a VO

33 000

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie školstva
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Oddelenie: Ekonomické
VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu č. 8 / 2016
Odôvodnenie:

Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu navrhujeme rozpočet príjmov
celkovo zvýšiť o čiastku 50 530 € z dôvodu predpokladaných vyšších príjmov z podielových daní.

Bežné príjmy v €:
Kód ekonom.
klasifikácie

111003

Názov položky

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve
SPOLU

Rozpočet pred
zmenou

5 780 500

Návrh zmeny
rozpočtu

50 530

Rozpočet
po zmene

5 831 030

50 530

Spracovali: Ing.Adriana Sedláková, Mgr. Marián Soliar

Predkladá: Ing. Adriana Sedláková
vedúca ekonomického oddelenia

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :

Ekonomické oddelenie

Na rokovanie dňa:

06.10
0.2016

K bodu programu:

8.

Názov materiálu:

Informácia o prijatých žiadostiach o dotácie na
rok 2017.

Obsah materiálu:

1.. Dôvodová správa.
2. Návrh na uznesenie.

Potrebné k schváleniu:

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán materiálu:
Prílohy k ZM:

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

2
-

žiadne

Ing. Adriana Sedláková
vedúca ekonomického oddelenia

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa:
Dňa 21.6.2016 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schválilo uznesením č. 127/2016 Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 03/2016. V článku 4 predmetného VZN sa uvádza termín
podávania žiadosti na pridelenie dotácie cez programovú štruktúru rozpočtu 30.9.2016.
V uvedenom termíne boli na Mestský úrad v Kežmarku doručené nasledovné žiadosti o dotácie.
Uvedené žiadosti s výnimkou MŠK o.z. sú v rozsahu roka 2016

organizácia

Mestský športový klub
Kežmarok o.z.

ÚTULOK Kežmarok

požiadavka o dotáciu
na činnosť

141 000,00 €

požiadavka o dotáciu
na prenájom
mestských objektov
49 000,00 €

účel

podpora činnosti
športových klubov
podpora starostlivosti o
zvieratká bez domova na
území mesta

3 700,00 €

- €

13 000,00 €

2 900,00 €

Východoslovenské
folklórne združenie o.z.

4 500,00 €

- €

Festival krojovaných
bábik, Festival detských
radostí

Klub priateľov Magury o.z.

9 000,00 €

- €

podpora činnosti
FS Magura, FS Magurák
a DFS Maguráčik

171 200,00 €

51 900,00 €

1.MFK

spolu

podpora činnosti
futbalového klubu

-

Podstatný nárast je len v MŠK v časti činnosť , a je spôsobená zývýšením počtu klubov o 1
a opätovným obnovením činnosti Hokejového klubu MŠK. Nárast v prenájmoch o 4.000,- je
spôsobená jesennou sezónou 2017 pre HK.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku b e r i e n a v e d o m i e informáciu
ekonomického oddelenia o prijatých žiadostiach o dotáciu na rok 2017.

MESTO KEŽMAROK

MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

6.10.2016

K bodu programu:

9

Názov materiálu:

Návrh na zverenie majetku do správy
- Atletický ovál a rozbežisko - ZŠ , Nižná brána 8
Kežmarok
- Multifunkčné ihrisko - ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2
Kežmarok

Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:
Počet strán materiálu:

3

Prílohy k ZM:

žiadne

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa. Mesto Kežmarok zrealizovalo stavby Atletický ovál a
Súčasný stav:

rozbežisko a Multifunkčné ihrisko.
ihrisko

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Predmetné stavby sa nachádzajú v areáloch základných škôl
v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kežmarok: Atletický ovál a
rozbežisko v areáli ZŠ, Nižná brána 8 Kežmarok,
Kežmarok
Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2
Kežmarok Areály škôl vrátane
Kežmarok.
ne pozemkov sú v správe
základných škôl.
Cieľom je zveriť stavby, ktoré sa nachádzajú v oplotených
areáloch škôl do správy rozpočtovej organizácii mesta
Kežmarok, ktorá areál školy spravuje.

Varianty - popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Neboli vznesené.

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

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

- právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou.
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MESTO KEŽMAROK

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

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
bezplatné zverenie majetku mesta Kežmarok - Ateletický ovál a rozbežisko,
rozbežisko s obstarávacou
cenou 114 128,24 eur do správy Základnej školy, Nižná brána 8 Kežmarok IČO 37874268.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
bezplatné zverenie majetku mesta Kežmarok - Multifunkčné ihrisko, s obstarávacou cenou
66 415,56 eur do správy Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2 Kežmarok,
Kežmarok IČO 36158968.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

6.október 2016

K bodu programu:

10

Názov materiálu:

PDP Kežmarok
- Návrh na prenájom pozemkov
- Návrh na zámenu nehnuteľností PDP Kežmarok - mesto
Kežmarok

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Návrhová časť rokovaného materiálu.
3. Návrhy na uznesenia.

Potrebné k schváleniu:

viac ako 3/5 všetkých poslancov

Počet strán materiálu:

4+8

Prílohy k ZM:

8 (príloha č. 1, 2, 3, 4, 5)

Meno, funkcia
a podpis
predkladateľa

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Dôvodová správa. Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok užíva pozemky
Súčasný stav:
Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Pripomienky
subjektov:

vo vlastníctve mesta Kežmarok v k.ú. Kežmarok, Huncovce,
Mlynčeky, Malý Slavkov a Stráne pod Tatrami na základe nájomnej
zmluvy.
V k.ú. Malý Slavkov, Mlynčeky a Kežmarok boli vykonané
pozemkové úpravy, na základe ktorých sa zmenili parcelné čísla
prenajímaných pozemkov. Mesto Kežmarok po pozemkových
úpravách nadobudlo pozemky, ktoré sú súčasťou územia
obhospodarovaného PDP. Mesto navrhuje po rokovaniach s PDP
Kežmarok zvýšenie nájomného za poľnohospodársku pôdu. Zároveň
PDP Kežmarok navrhlo mestu Kežmarok zámenu lesných pozemkov,
ktoré vlastní v k.ú. Kežmarok za poľnohospodárske pozemky vo
vlastníctve mesta nachádzajúce sa v k.ú. Mlynčeky, ktoré PDP
Kežmarok užíva.
Nevyvesuje sa

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ: Stanovisko 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 : 22.08.2016
Komisia berie na vedomie predložený návrh.
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva:
30.08.2016
Stanovisko finančnej komisie : Komisia financií, správy mestského
majetku a lesného
hospodárstva odporúča MsZ
schváliť prenájom pozemkov
poľnohospodárskej pôdy za cenu 50.- eur/ha/rok a všetky ostatné
druhy pozemkov za cenu 10,- eur/ha/rok pre Poľnohospodárske
družstvo podielnikov – Kežmarok. Zároveň odporúča schváliť
zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Kežmarok za
nehnuteľnosti vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva
podielnikov Kežmarok podľa predložených návrhov.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ :
..................................................................................................................................................................................

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a odst.9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom pozemkov v k.ú.
Mlynčeky, Stráne pod Tatrami, Kežmarok, Huncovce, Malý Slavkov
pre
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa z dôvodu vykonaných pozemkových úprav, upresnenia a doplnenia predmetu
nájmu o pozemky, ktoré mesto nadobudlo po pozemkových úpravách a ktoré sú
súčasťou obhospodarovaného územia,
schvaľuje
prenájom pozemkov uvedených v prílohách č.1, 2 a 3, zapísaných na listoch vlastníctva
mesta Kežmarok v katastrálnom území Kežmarok, Malý Slavkov, Mlynčeky, Stráne
pod Tatrami, a Huncovce, pre Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, Nad
traťou 1, 060 01 Kežmarok, IČO 00 199 702, na dobu neurčitú, s účinnosťou od
1.1.2017, za cenu uvedenú v prílohách č. 1,2 a 3.
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MESTO KEŽMAROK
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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že zámena pozemkov v katastrálnom
území Kežmarok, Mlynčeky a Malý Slavkov medzi mestom Kežmarok a
Poľnohospodárskym družstvom podielnikov Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností hospodárskeho dvora v Mlynčekoch a v Malom Slavkove a z dôvodu získania lesných
pozemkov v katastrálnom území mesta Kežmarok
schvaľuje
zámenu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Kežmarok uvedených v prílohe č. 4 za
nehnuteľnosti vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Kežmarok, IČO
00 199 702, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok, uvedených v prílohe č. 5, bez doplatenia
rozdielu vo vecnej hodnote.
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Pozemky - poľnohospodárske plochy
typ
E
E
E
E
C
C
C
E
C
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
E
E
E
E
E
E
E
E
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

číslo parcely
2485/1
2485/2
2887
2888
3661/7
3661/8
3661/9
4180
4238/27
4261/11
4417
4418
4429
4430
4431
4432
4435/1
4436
4437
4438/1
4442
4443
4458/2
4492
4935/1
5304
5364
5392
6697/1
6697/3
6698/3
7233
7244
7260
7261
7288
7361
7487
7501
7561
7587
7618
7641
7647
7648
7651
7653
7689/1
7690
7691
7775
7866
7869
7871
7873/1
7873/2
7882
7982
8055
8056/1

list vlastníctva
4174
4174
2430
2430
1
1
1
2430
1
1
2430
2430
2430
2430
2430
2430
1
2430
1
1
1
1
1
2430
1
2430
2430
2430
1
1
2430
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636

druh pozemku
orná pôda
ostatná plocha
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
ostatná plocha
ostatná plocha
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávnatý porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
trvalý trávnatý porast
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
orná pôda
orná pôda
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
trvalý trávnatý porast
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
orná pôda
ostatná plocha
ostatná plocha

k.ú. Kežmarok
výmera parcely
(m2)
805,0
136,0
3767,0
3574,0
346,0
138,0
247,0
3673,0
3660,0
51,0
1710,0
1340,0
793,0
848,0
1865,0
929,0
399,0
2071,0
1322,0
46,0
815,0
1314,0
44015,0
741,0
3020,0
1621,0
7257,0
4878,0
3769,0
20809,0
1158,0
11038,0
342,0
31813,0
38314,0
7479,0
5460,0
4036,0
2751,0
953,0
11371,0
2795,0
11278,0
11129,0
20572,0
29045,0
20080,0
33542,0
1047,0
3803,0
12055,0
3370,0
56594,0
49961,0
9015,0
4678,0
7357,0
33016,0
3250,0
1571,0

príloha č.1
nájomné /m2
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
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Príloha č. 1
typ
C
C
C
C
C
C
C
C
C

číslo parcely
8056/2
8131
8335
8561/1
8712
8855
8859
8890
9140

list vlastníctva
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636
5636

druh pozemku
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
orná pôda
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
ostatná plocha
ostatná plocha

výmera parcely
(m2)
nájomné /m2
2086,0
8573,0
3127,0
7030,0
5101,0
26333,0
25518,0
342,0
6945,0

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

Poľné cesty + ostatné plochy

k.ú. Kežmarok

príloha č.2

Register KN

číslo parcely

list vlastníctva

druh pozemku

výmera parcely (m2) nájomné/m2

C

7078

5636

ostatná plocha

2951

10,00

C

7082

5636

ostatná plocha

5022

10,00

C

7104

5636

ostatná plocha

1576

10,00

C

7191

5636

ostatná plocha

3501

10,00

C

7203

5636

ostatná plocha

785

10,00

C

7218

5636

ostatná plocha

1243

10,00

C

7234

5636

ostatná plocha

1377

10,00

C

7258

5636

ostatná plocha

3959

10,00

C

7293

5636

ostatná plocha

3615

10,00

C

7345

5636

ostatná plocha

1190

10,00

C

7351

5636

ostatná plocha

2116

10,00

C

7378

5636

ostatná plocha

1735

10,00

C

7413

5636

ostatná plocha

333

10,00

C

7414

5636

ostatná plocha

804

10,00

C

7426

5636

ostatná plocha

1522

10,00

C

7481

5636

ostatná plocha

1095

10,00

C

7500

5636

ostatná plocha

3885

10,00

C

7515

5636

ostatná plocha

1495

10,00

C

7526

5636

ostatná plocha

561

10,00

C

7540

5636

ostatná plocha

4469

10,00

C

7560

5636

ostatná plocha

2579

10,00

C

7577

5636

ostatná plocha

2147

10,00

C

7609

5636

ostatná plocha

696

10,00

C

7634

5636

ostatná plocha

1145

10,00

C

7635

5636

ostatná plocha

948

10,00

C

7637

5636

ostatná plocha

514

10,00

C

7639

5636

ostatná plocha

3530

10,00

C

7642

5636

ostatná plocha

1075

10,00

C

7644

5636

ostatná plocha

353

10,00

C

7645

5636

ostatná plocha

2516

10,00

C

7649

5636

ostatná plocha

7206

10,00

C

7658

5636

ostatná plocha

4386

10,00

C

7676

5636

ostatná plocha

1262

10,00

C

7677

5636

ostatná plocha

2297

10,00

C

7684

5636

ostatná plocha

4010

10,00

C

7687

5636

ostatná plocha

5632

10,00

C

7688

5636

ostatná plocha

971

10,00

C

7714

5636

ostatná plocha

1430

10,00

C

7769

5636

ostatná plocha

2941

10,00

C

7820

5636

ostatná plocha

1777

10,00

C

7821

5636

ostatná plocha

1017

10,00

C

7833

5636

ostatná plocha

3425

10,00

C

7834

5636

ostatná plocha

1936

10,00

C

7867

5636

ostatná plocha

379

10,00

C

7868

5636

ostatná plocha

5788

10,00

C

7872

5636

ostatná plocha

5002

10,00

C

7874

5636

ostatná plocha

3553

10,00

C

7922

5636

ostatná plocha

2401

10,00

C

7932

5636

ostatná plocha

4539

10,00

C

7963

5636

ostatná plocha

734

10,00

C

7998

5636

ostatná plocha

981

10,00

C

8018

5636

ostatná plocha

1185

10,00

C

8019

5636

ostatná plocha

2477

10,00

C

8050

5636

ostatná plocha

1911

10,00

C

8058

5636

ostatná plocha

803

10,00
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Príloha č. 2
Register KN

číslo parcely

list vlastníctva

druh pozemku

C

8082

5636

ostatná plocha

výmera parcely (m2) nájomné/m2
471

10,00

C

8091

5636

ostatná plocha

619

10,00

C

8098

5636

ostatná plocha

681

10,00

C

8102

5636

ostatná plocha

1589

10,00

C

8112

5636

ostatná plocha

954

10,00

C

8122

5636

ostatná plocha

5538

10,00

C

8124

5636

ostatná plocha

482

10,00

C

8125

5636

ostatná plocha

655

10,00

C

8138

5636

ostatná plocha

3609

10,00

C

8173

5636

ostatná plocha

2418

10,00

C

8174

5636

ostatná plocha

4868

10,00

C

8221

5636

ostatná plocha

2406

10,00

C

8226

5636

ostatná plocha

7274

10,00

C

8433

5636

ostatná plocha

179

10,00

C

8441

5636

ostatná plocha

1524

10,00

C

8460

5636

ostatná plocha

4044

10,00

C

8477

5636

ostatná plocha

400

10,00

C

8478

5636

ostatná plocha

2864

10,00

C

8499

5636

ostatná plocha

867

10,00

C

8503

5636

ostatná plocha

631

10,00

C

8519

5636

ostatná plocha

565

10,00

C

8520

5636

ostatná plocha

663

10,00

C

8547

5636

ostatná plocha

1108

10,00

C

8548

5636

ostatná plocha

4979

10,00

C

8570

5636

ostatná plocha

1572

10,00

C

8582

5636

ostatná plocha

1369

10,00

C

8604

5636

ostatná plocha

67

10,00

C

8612

5636

ostatná plocha

2465

10,00

C

8613

5636

ostatná plocha

133

10,00

C

8614

5636

ostatná plocha

309

10,00

C

8615

5636

ostatná plocha

913

10,00

C

8668

5636

ostatná plocha

384

10,00

C

8669

5636

ostatná plocha

203

10,00

C

8690

5636

ostatná plocha

1216

10,00

C

8702

5636

ostatná plocha

2353

10,00

C

8716

5636

ostatná plocha

917

10,00

C

8753

5636

ostatná plocha

5016

10,00

C

8765

5636

ostatná plocha

3350

10,00

C

8783

5636

ostatná plocha

549

10,00

C

8817

5636

ostatná plocha

872

10,00

C

8841

5636

ostatná plocha

1490

10,00

C

8885

5636

ostatná plocha

1247

10,00

C

8887

5636

ostatná plocha

987

10,00

C

8899

5636

ostatná plocha

2829

10,00

C

8915

5636

ostatná plocha

1241

10,00

C

9046

5636

ostatná plocha

347

10,00

C

7079

5636

ostatná plocha

1501

10,00

C

7081

5636

ostatná plocha

1051

10,00

C

7135

5636

ostatná plocha

2175

10,00

C

7259

5636

ostatná plocha

24746

10,00

C

7360

5636

ostatná plocha

483

10,00

C

9152

5636

ostatná plocha

540

10,00

C

9154

5636

ostatná plocha

3846

10,00

C

7864

5636

ostatná plocha

664

10,00

C

8093

5636

ostatná plocha

447

10,00
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Register KN

číslo parcely

list vlastníctva

druh pozemku

C

8624

5636

ostatná plocha

výmera parcely (m2) nájomné/m2
77

10,00

C

8679

5636

ostatná plocha

2644

10,00

C

8811

5636

ostatná plocha

1380

10,00

C

8813

5636

ostatná plocha

322

10,00

C

8814

5636

ostatná plocha

1611

10,00

C

8815

5636

ostatná plocha

97

10,00

C

8227

5636

ostatná plocha

2805

10,00

C

8478

5636

ostatná plocha

2864

10,00

C

8503

5636

ostatná plocha

631

10,00

k.ú.Huncovce, M.Slavkov, Mlynčeky, Stráne pod Tatrami

príloha č.3

Malý Slavkov
Register KN

číslo parcely

list vlastníctva

druh pozemku

výmera parcely nájomné/m2
(m2)

C

228

286

zastavaná plocha

8859,0

50,00

C

229

286

orná pôda

14161,0

50,00

C

505/2

286

trvalý trávnatý porast

382,0

50,00

C

528

556

trvalý trávnatý porast

1511,0

50,00

C

529

556

ostatná plocha

812,0

50,00

C

532

556

trvalý trávnatý porast

154486,0

50,00

C

539

556

trvalý trávnatý porast

57563,0

50,00

C

541

556

orná pôda

60426,0

50,00

C

636

556

orná pôda

49292,0

50,00

C

637

556

ostatná plocha

8978,0

50,00

C

704

556

orná pôda

5714,0

50,00

C

707

556

orná pôda

50877,0

50,00

C

778

556

orná pôda

44969,0

50,00

výmera parcely (m2)

Huncovce
Register KN

číslo parcely

list vlastníctva

druh pozemku

E

165/1

693

orná pôda

1191,0

50,00

C

3099

266

orná pôda

25963,0

50,00

výmera parcely (m2)

Mlynčeky
Register KN

číslo parcely

list vlastníctva

druh pozemku

C

4940

1437

trvalý trávnatý porast

1360,0

50,00

C

7311

1437

ostatná plocha

360,0

50,00

C

7339

1437

trvalý trávnatý porast

33798,0

50,00

C

7376

1437

trvalý trávnatý porast

1703,0

50,00

Stráne pod Tatrami
typ

číslo parcely

list vlastníctva

druh pozemku

výmera parcely (m2)

E

960/1

162

trvalý trávnatý porast

202,0

50,00

E

960/2

162

orná pôda

1335,0

50,00

stráne pod tatrami

Vlastníctvo : PDP Kežmarok

Príloha č. 5

Pozemky k.ú. Kežmarok

Register
C
C
C
C
C
C
C
C

číslo parcely
8746
8823
9107
9205
9206
9211
9214
9222

list vlastníctva
5165
5165
5165
5165
5165
5165
5165
5165

druh pozemku
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok

Spolu

Stavby k.ú. Malý Slavkov
s.č.
na parcele
900
233/2
176
236
173
237
179
240
177
241
170
242
171
243
175
244
180
245
169
247

výmera parcely (m2)
14 609
6 618
81 355
8 864
88 357
76 895
39 593
64 196
380 487

LV
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73

popis stavby
mechan.sklad sena
sklad
maštaľ
sklad
garáž
maštaľ
maštaľ
sklad
váhy
adm.budova

LV parcely
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286

Vlastníctvo : Mesto Kežmarok
k.ú. Mlynčeky
Register KN
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Spolu

Príloha č.4
číslo parcely
6847
7268
7270
7320
7323
7331
7408
7380
7416
7441
7513
7517
7554
7808
8027
8264

druh pozemku
výmera parcely (m2)
orná pôda
11 168
orná pôda
10 037
orná pôda
19 885
trvalý trávnatý porast
58 860
trvalý trávnatý porast
34 968
trvalý trávnatý porast
40 524
ostatná plocha
2 002
trvalý trávnatý porast
10 708
trvalý trávnatý porast
50 807
trvalý trávnatý porast
34 034
trvalý trávnatý porast
5 961
ostatná plocha
5 396
trvalý trávnatý porast
2 453
trvalý trávnatý porast
7 985
trvalý trávnatý porast
5 298
trvalý trávnatý porast
73 212

373 298

k.ú. Kežmarok
Register KN číslo parcely

E
E
C
Spolu

list vlastníctva
1437
1437
1437
1437
1437
1437
1437
1437
1437
1437
1437
1437
1437
1437
1439
1439

4180
6698/3
7882

list vlastníctva

druh pozemku

2430 orná pôda
2430 ostatná plocha
5636 ostatná plochá

výmera parcely (m2)

3 673
1 158
7 357
12 188

k.ú. Mlynčeky - hospodársky dvor PDP
Register KN
E
E
E
E
E
E
Spolu

SPOLU

číslo parcely
3529/8
3529/9
3529/10
3529/11
3529/12
3529/13

list vlastníctva
218
218
218
218
218
218

druh pozemku
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

výmera parcely (m2)
4 398
3 124
3 175
12 671
2 966
7 198

33 532

419 018
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predkladateľa:
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MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa. V súčasnosti je v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka na ul.
Súčasný stav:

Nižná brána 19 a na futbalovom štadióne F1 zabezpečené
poskytovanie občerstvenia prostredníctvom podnikateľského
subjektu, ktorého zriaďovateľom nie je mesto Kežmarok.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Mesto Kežmarok plánuje poskytovanie občerstvovacích
služieb v zariadeniach mesta Kežmarok prostredníctvom
organizácie zriadenej mestom Kežmarok. Mestské kultúrne
stredisko Kežmarok, príspevková organizácia mesta,
v prenajatom nebytovom priestore plánuje zriadiť bufet, ktorý
by poskytoval služby počas podujatí
pod
konaných v mestskej
športovej hale a na futbalovom štadióne F1. Vzhľadom na to,
že nájomcom má byť príspevková organizácia,
organizácia navrhujeme
mestskému zastupiteľstvu znížiť výšku nájmu oproti
minimálnym sadzbám uvedeným v zásadách hospodárenia.

Varianty - popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

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

- právne stanovisko:

Nevyžaduje sa

11/2

MESTO KEŽMAROK

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

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového
nebytov
priestoru
v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána
brán 19
v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne
atastrálne územie Kežmarok
pre Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, Starý trh 47, 060 01 Kežmarok,
Kežmarok IČO
00352179 je prípadom hodným
ým osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytového priestoru príspevkovej organizácii mesta
Kežmarok, ktorá v prenajatom nebytovom priestore zabezpečí prevádzku befetu pre
nájomcov a hostí mestskej športovej haly,
haly
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru
priestor o výmere 8 m2 v objekte Mestskej športovej haly Vlada
Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19
1 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C
KN
1938/20, katastrálne územie
zemie Kežmarok pre Mestské kultúrne stredisko Kežmarok,
príspevkovú organizáciu mesta Kežmarok, Starý trh 47, 060 01 Kežmarok,
Kežmarok IČO
00352179, na dobu neurčitú
určitú, za nájomné 150 eur/rok.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového
nebytov
priestoru
v hospodárskom objekte futbalového štadióna súp. č.1857 v Kežmarku, pozemku p.č.
KN-C 2660/5 , katastrálne
atastrálne územie Kežmarok pre Mestské kultúrne stredisko
Kežmarok, Starý trh 47, 060 01 Kežmarok, IČO 00352179 je prípadom hodným
hodn
osobitného zreteľa.
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Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytového priestoru príspevkovej organizácii mesta
Kežmarok, ktorá v prenajatom nebytovom priestore zabezpečí prevádzku bufetu pre
hostí futbalového štadióna,
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru o výmere 36,33 m2 v hospodárskom objekte futbalového
štadióna súp. č.1857 v Kežmarku, na pozemku p.č. KN-C 2660/5 , katastrálne územie
Kežmarok, pre Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, príspevkovú organizáciu mesta
Kežmarok, Starý trh 47, 060 01 Kežmarok, IČO 00352179, na dobu neurčitú, za
nájomné 150 eur/rok.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie územného plánu, ŽP a stavebného
poriadku
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

6.10.2016

K bodu programu:
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Názov materiálu:

Bytový dom Weilburská 2550/9,11,13
- návrh na určenie výšky nájomného
- návrh na zmenu uznesení
- návrh na zrušenie uznesenia

Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:

Počet strán materiálu:
Prílohy k ZM:

žiadne

Meno, funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Eva Kelbelová, vedúca oddelenia ÚP, ŽP a SP
Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia MPaSM

MESTO KEŽMAROK

Vlastný návrh materiálu:
Dôvodová správa.
Súčasný stav:
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 08.09.2016 odsúhlasilo zoznam budúcich
nájomcov v 32 BJ Bytovom dome na ul. Weilburská 9,11,13. K pokračovaniu procesu
súvisiacim s nájmom bytov je potrebné na uzatvorenie nájomných zmlúv stanoviť výšku
nájomného v jednotlivých bytoch. Táto výška nájomného súvisí aj s povinnou vinkuláciou.
Podnet na materiál a sledovaný cieľ:
Materiál bol vypracovaný na základe uznesenia MsZ a uzavretých zmlúv medzi MDVaRR
Bratislava a ŠFRB Bratislava.

Návrhová časť.
Stanovisko MsÚ:
Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku a oddelenie
majetkovoprávne a správy majetku odporúčajú Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku
predložený materiál schváliť.
Výpočet výšky nájomného v 32 BJ bytovom dome na ul. Weilburská 9,11,13 Kežmarok
Základné údaje :
Oprávnené náklady pre 32 b.j. Weikburská 9,11,13 (účel podľa § 4 odst.1 písm. d) zákona č.443/2010
v znení neskorších zmien s uplatnením definície podľa § 8 odst. (15) toho istého zákona) : 1 556 600,Eur
Povinné mesačné náklady v súvislosti s výstavbou a užívaním bytového domu :
a) Splátky ŠFRB :
1 945,75 Eur mesačne
b) Správa bytov 32 bytov * 6,06 Eur/1 byt :
193,92 Eur mesačne
c) Poistenie budovy (v rámci tzv. „flotily“ - odhad)
50,00 Eur mesačne
d) Povinná tvorba fondu údržby 0,5 % z ON
(podľa § 18 odst. 2 zákona)
1 556 600/100*0,5 = 7 783 /12
648,59 Eur mesačne
Spolu :
2 838,26 Eur mesačne
Vlastný prepočet :
Celková podlahová plocha :
1 820,60 m2 (podlahová plocha je vrátane plochy balkónov)
Minimálna výška nájomného na 1 m2 /mesiac : 2 838,26 Eur /1820,60 = 1,56 Eur/m2
Prepočítavací koeficient pre úpravu výšky nájomného na úrovni prízemia (-10 % z titulu polohy) :
4 byty*63,99*x + 4 byty*76,73*x + 4 byty*52,73*x+4 byty*43,29+4 byty*43,69*x+4 byty*53,04*x+4
byty*69,60*x+1 byt*46,95*0,9*x + 1 byt* 38,58*0,9*x + 1 byt*56,42*0,9*x + 1 byt*66,37*0,9*x =
255,96*x+306,92*x+210,92*x+173,16*x+174,76*x+212,16*x+278,40*x+42,26*x+34,72*x+50,78*x
++59,73*x =1612,28+187,49 = 1799,77
Celková plocha = 1 820,60
X = 1820,60/1799,77 = 1,01157
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Stanovenie min. výšky v jednotlivých bytoch :
Typické podlažie :
Počet bytov 4 (3 izbové) – výmera 63,99 m2 * 1,56*1,01157 =
Počet bytov 4 (3 izbové) - výmera 76,73 m2 * 1,56*1,01157 =
Počet bytov 4 (3 izbové) - výmera 52,73 m2 * 1,56*1,01157 =
Počet bytov 4 (2 izbové) - výmera 43,29 m2 * 1,56*1,01157 =
Počet bytov 4 (2 izbové) – výmera 43,69 m2 * 1,56* 1,01157 =
Počet bytov 4 (2 izbové) – výmera 53,04 m2 * 1,56* 1,01157 =
Počet bytov 4 (3 izbové) – výmera 69,60 m2 * 1,56* 1,01157 =

100,98 Eur /mesiac
121,08 Eur/mesiac
83,21 Eur/mesiac
68,31 Eur/mesiac
68,94 Eur/mesiac
83,70 Eur/mesiac
109,83 Eur/mesiac

Prízemie :
Počet bytov 1 (2 izbový) – výmera 46,95 m2 * 1,56* 0,9*1,01157 = 66,68 Eur/mesiac
Počet bytov 1 (1 izbový) – výmera 38,58 m2 * 1,56* 0,9*1,01157 = 54,79 Eur/mesiac
Počet bytov 1 (3 izbový) – výmera 56,42 m2 * 1,56* 0,9*1,01157 = 80,13 Eur/mesiac
Počet bytov 1 (3 izbový - imobilný) – výmera 66,37 m2 * 1,56* 0,9*1,01157 = 94,26 Eur/mesiac

Výsledný návrh zohľadňujúci umiestnenie a dispozíciu, zvýšené náklady na 1 m2 podlahovej
plochy u bytov menšej výmery a tiež doterajšiu výšku nájomného u ostatných nájomných
bytov :
Byty o výmere 63,99 m2 :
120 Eur / mesiac
Byty o výmere 76,73 m2 :
130 Eur /mesiac
Byty o výmere 52,73 m2 :
105 Eur /mesiac
Byty o výmere 43,29 m2 :
90 Eur /mesiac
Byty o výmere 43,69 m2 :
90 Eur /mesiac
Byty o výmere 53,04 m2 :
105 Eur /mesiac
Byty o výmere 69,60 m2 :
125 Eur /mesiac
Byt o výmere 46,95 m2 na prízemí :
Byt o výmere 38,58 m2 na prízemí :
Byt o výmere 56,42 m2 na prízemí :
Byt o výmere 66,37 m2 na prízemí :

85 Eur /mesiac
75 Eur/mesiac
100 Eur/mesiac
110 Eur/mesiac

Kontrolný prepočet príjmov z nájomného :
63,99 m2 - 4 byty * 120 = 580
76,73 m2 - 4 byty * 130 = 520
52,73 m2 - 4 byty * 105 = 480
43,29 m2 – 4 byty * 90 = 540
43,69 m2 - 4 byty * 90 = 540
53,04 m2 - 4 byty * 105 = 420
69,60 m2 - 4 byty * 125 = 500
46,95 m2 – 1 byt * 85 = 85
38,58 m2 – 1 byt * 85 = 75
56,42 m2 – 1 byt * 85 = 100
66,37 m2 – 1 byt * 85 = 110
Spolu : mesačne :

3 950 Eur čo je viac ako 2 838,26 Eur
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Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
výšku nájomného v 32 BJ bytovom dome na ul.Weilburská 9,11,13 nasledovne:
Byty o výmere 63,99 m2 :
Byty o výmere 76,73 m2 :
Byty o výmere 52,73 m2 :
Byty o výmere 43,29 m2 :
Byty o výmere 43,69 m2 :
Byty o výmere 53,04 m2 :
Byty o výmere 69,60 m2 :

120 Eur / mesiac
130 Eur /mesiac
105 Eur /mesiac
90 Eur /mesiac
90 Eur /mesiac
105 Eur /mesiac
125 Eur /mesiac

Byt o výmere 46,95 m2 na prízemí :
Byt o výmere 38,58 m2 na prízemí :
Byt o výmere 56,42 m2 na prízemí :
Byt o výmere 66,37 m2 na prízemí :

85 Eur /mesiac
75 Eur/mesiac
100 Eur/mesiac
110 Eur/mesiac
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Dôvodová správa.
Súčasný stav:
Uznesením číslo 214/2016 zo dňa 8.9.2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
nájom bytu č. 1, Weilburská 2550/9 Jánovi Ramsovi a uznesením číslo 215/2016 zo dňa
8.9.2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku nájom bytu č. 2, Weilburská 2550/9
v Kežmarku Anne Mravovej. Vzhľadom na to, že pri príprave materiálov došlo k nesprávnemu
uvedeniu čísla bytov, navrhujeme zmeniť uznesenia č. 214/2016 a 215/2016 zo dňa 8.9.2016
tak, že sa čísla bytov uvedú správne.
Uznesením č. 220/2016 zo dňa 8.9.2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku nájom
bytu č. 7 v bytovom dome Weilburská 2550/9 Márii Mašlonkovej s manželom Miroslavom.
Vzhľadom na to, že pri príprave materiálov došlo k nesprávnemu uvedeniu krstného mena p.
Mašlonkovej, navrhujeme zmeniť uznesenie č. 220/2016 zo dňa 8.9.2016 tak, že sa uvedie
správne meno nájomcu.
Uznesením č. 224/2016 zo dňa 8.9.2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku nájom
bytu č. 11 v bytovom dome Weilburská 2550/11 Anne Štulajterovej s manželom Ľubomírom.
Vzhľadom na to, že pri príprave materiálov došlo k nesprávnemu uvedeniu krstného mena p.
Štulajterovej. navrhujeme zmeniť uznesenie č. 220/2016 zo dňa 8.9.2016 tak, že sa uvedie
správne meno nájomcu.
Uznesením č. 243/2016 zo dňa 8.9.2016 bol schválený nájom bytu Lenke Šušorovej, Krvavé
pole 8, Kežmarok. Lenka Šušorová odstúpila od žiadosti o prenájom bytu, z uvedeného
dôvodu predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na zrušenie uznesenia č. 243/2016.
Podnet na materiál a sledovaný cieľ:
Materiál bol vypracovaný na základe zistených chýb v uvedených v materiáli. Cieľom je
uviesť v uznesení správne čísla bytov a krstných mien nájomcov bytov a zrušiť uznesenie
o nájme bytu z dôvodu odstúpenia žiadateľa od žiadosti o nájom bytu.

Návrhová časť.
Stanovisko MsÚ:
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča
v Kežmarku predložený materiál schváliť.

Mestskému zastupiteľstvu

Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie.
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
.............................................................................................................................................
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b)
1.
Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 214/2016 zo dňa 8.9.2016 takto: slová „bytu č. 1“ sa nahrádzajú
slovami „ bytu č.2“.
2.
Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 215/2016 zo dňa 8.9.2016 takto: slová „bytu č. 2“ sa nahrádzajú
slovami „bytu č.1“.
3.
Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 220/2016 zo dňa 8.9.2016 takto:slová „Márii “ sa nahrádzajú slovami
„Anne“.
4.
Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 224/2016 zo dňa 8.9.2016 takto: slová „Anne“ sa nahrádzajú slovami
„Andrei“.

c)
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
zrušuje uznesenie č. 243/2016 zo dňa 8.9.2016
(nájom bytu č. 31 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok Lenke Šušorovej, trvale
bytom Krvavé pole 8, Kežmarok)
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

06.10.2016

K bodu programu:

13

Názov materiálu:

Návrh na prenájom časti pozemku, k. ú. Kežmarok pod
reklamnými zariadeniami pre spoločnosť Media
representative, s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava

Obsah materiálu:

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

Potrebné
k schváleniu:

Trojpätinová väčšina všetkých poslancov

Počet strán
materiálu:
Prílohy k ZM:

žiadne

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia
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Dôvodová správa
Súčasný stav:

Spoločnosť Rabaka reklamné panely, s.r.o., Rampová 5,
Košice má v súčasnosti s mestom Kežmarok uzavretú
platnú nájomnú zmluvu na časti pozemkov, k.ú.
Kežmarok, pod reklamnými panelmi v počte 9ks, ktorých
je spoločnosť v súčasnosti aj vlastníkom .

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Spoločnosť Rabaka reklamné panely, s.r.o., Rampová 5,
Košice oznámila mestu Kežmarok, že pripravuje zmeny
s účinnosťou od 1.1.2017 v oblasti vlastníckych vzťahov
k reklamným billboardom, ktorých vlastníkom sa stane
spoločnosť Media representative, s.r.o., Ivanská cesta 2D,
Bratislava.
Z uvedených dôvodov spoločnosť Rabaka reklamné
panely, s.r.o. požiadala o zmenu nájomcu na časti
pozemkov pod reklamnými zariadeniami pre spoločnosť
Media representative, s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava.
Prenajaté pozemky budú slúžiť aj naďalej na umiestnenie
reklamných zariadení.

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

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia
neboli

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

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

-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou

- Komisia MsZ:
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie

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

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
že prenájom časti pozemkov pre spoločnosť Media representative, s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava 821
04, IČO: 46 381 694 na ktorých sú umiestnené reklamné zariadenia – billboardy spoločnosti Rabaka
reklamné panely, s.r.o., Rampová 5, Košice, na pozemkoch:
- p. č. KN-C 668/3, ost.pl., k. ú. KK, ul. Tvarožianska, Kežmarok – smer k TESCU – 1ks obojstranný
- p. č. KN-C 1782, ost.pl., k. ú. KK, Slavkovská ul., smer Malý Slavkov – oproti SAD v
Kežmarku – 2 ks jednostranný
- p. č. KN-C 84/1, zast.pl. a nádvorie, k. ú. KK, ul. Kušnierska, Kežmarok - parkovisko oproti
H. A. O. B. v KK – 2 ks jednostranný
- p. č. KN-C 2660/1, ost.pl. k. ú. KK, ul. Trhovište, Kežmarok, (za oplotením futbalového štadióna ) – 1 ks
jednostranný
- p. č. KN-E 6774/1, vodná pl., k. ú. KK, vedľa štátnej cesty I/67, smer Poprad, vpravo - 1 ks obojstranný
- p. č. KN-E 5219/1, TTP, k. ú. KK, vedľa štátnej cesty I/67, vjazd do Kežmarku od Popradu,
vpravo – 1 ks jednostranný.
je prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že spoločnosť sa od 1.januára 2017 stane vlastníkom
reklamných zariadení – billboardov na predmetných pozemkoch.
s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemkov pod reklamnými zariadeniami – billboardy umiestnenými na samostatných
konštrukciách, ktoré sa nachádzajú v lokalitách:
- p. č. KN-C 668/3, ost.pl., k. ú. KK, ul. Tvarožianska, Kežmarok – smer k TESCU – 1ks obojstranný
- p. č. KN-C 1782, ost.pl., k. ú. KK, Slavkovská ul., smer Malý Slavkov – oproti SAD v
Kežmarku – 2 ks jednostranný
- p. č. KN-C 84/1, zast.pl. a nádvorie, k. ú. KK, ul. Kušnierska, Kežmarok - parkovisko oproti
H.A.O.B. v KK – 2 ks jednostranný
- p. č. KN-C 2660/1, ost.pl. k. ú. KK, ul. Trhovište, Kežmarok, (za oplotením futbalového štadióna )- 1 ks
jednostranný
- p. č. KN-E 6774/1, vodná pl., k. ú. KK, vedľa štátnej cesty I/67, smer Poprad, vpravo - 1 ks obojstranný
- p. č. KN-E 5219/1, TTP, k. ú. KK, vedľa štátnej cesty I/67, vjazd do Kežmarku od Popradu,
vpravo – 1 ks jednostranný.
pre žiadateľa, spoločnosť Media representative, s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava 821 04 , IČO: 46 381
694, na dobu neurčitú, za cenu 250eur/ ks/rok jednostranný a 350eur/ks/rok obojstranný billboard.
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Na parcele KN C 84/1 – 2ks jednostranný
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Na parcele KN-E 5219/1 – 1ks / jednostranný
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Na parcele KN-C 668/3 – 1ks/ obojstranný
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Na parcele KN – KN-C 2660/1 – 1ks jednostranný
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Na parcele KN-E 6774/1 – 1ks / obojstranný
13./8

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Na parcele KN-C1782 – 2ks / jednostranný
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

6.10.2016

K bodu programu:

14

Názov materiálu:

Návrh na nájom bytu č. 24, Weilburská 2550/13
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Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:
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Prílohy k ZM:

žiadne

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa. Anton Hric s manželkou Magdalénou, trvale bytom Žakovce 30,
Súčasný stav:

požiadal mesto Kežmarok o prenájom trojizbového nájomného
bytu. Ide o rodinu s piatimi nezaopatrenými deťmi, bývajúcu so
svokrovcami v spoločnej domácnosti.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Antona
Hrica s manželkou Magdalénou o prenájom trojizbového
nájomného bytu.

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

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

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

-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou.

- Komisia MsZ:

Komisia sociálna a bytová 20.9.2016 : Komisia po prerokovaní
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom
bytu č. 24 v bytovom dome Weilburská 2550/13 v Kežmarku na
dobu jedného roka pre Antona Hrica s manželkou Magdalénou,
trvale bytom Žakovce 30, z dôvodu, že o ide o rodinu s piatimi
nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v stiesnených podmienkach so
svokrovcami v spoločnej domácnosti.
Komisia zatiaľ neeviduje žiadateľa, ktorý by spĺňal
zákonom predpísané zdravotné postihnutie do bezbariérového bytu,
preto navrhuje bezbariérový byt dočasne obsadiť uvedeným
žiadateľom. Túto možnosť v prípade neexistencie zdravotne
postihnutého žiadateľa stanovuje zákon.
Vzhľadom k tomu, že navrhovaný žiadateľ nespĺňa podmienky
pridelenia bezbariérového bytu podľa VZN 1/2013 a Mesto
Kežmarok neeviduje žiadateľa podľa uvedených podmienok,
s menovaným je možné uzavrieť nájom bytu 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
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bezbariérového bytu č. 24 v bytovom dome Weilburská
2550/13 v Kežmarku Antonovi Hricovi s manželkou Magdalénou, trvale bytom Žakovce 30
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že o ide o rodinu s piatimi
nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v stiesnených podmienkach so svokrovcami v spoločnej
domácnosti.
schvaľuje
nájom bezbariérového bytu č. 24 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok
Antonovi Hricovi s manželkou Magdalénou, trvale bytom Žakovce 30, na dobu jedného
roka.
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MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa. Ján Brija s manželkou Editou, trvale bytom Gen. Štefánika
Súčasný stav:

1049/14, Kežmarok požiadal mesto Kežmarok
dvojizbového nájomného bytu. Ide o rodinu
nezaopatrenými deťmi, bývajúcu v jednoizbovom
nájomnom byte v bytovom dome Gen. Štefánika
Kežmarku.

o prenájom
s dvomi
mestskom
1049/14 v

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Jána Briju
s manželkou Editou o prenájom dvojizbového nájomného bytu.

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

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

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

-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou.

- Komisia MsZ:

Komisia sociálna a bytová 20.9.2016 : Komisia po prerokovaní
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom
bytu č. 2 Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku na dobu jedného
roka pre Jána Briju s manželkou Editou, trvale bytom Gen.
Štefánika 1049/14, Kežmarok z dôvodu, že ide o rodinu s dvomi
nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v jednoizbovom nájomnom byte
v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku a tento je pre
4-člennú rodinu už nepostačujúci.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie.

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

Návrh na uznesenie .
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku Jánovi
Brijovi s manželkou Editou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že o ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi,
ktorá býva v jednoizbovom nájomnom byte v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
v Kežmarku a tento je pre 4-člennú rodinu už nepostačujúci.
schvaľuje
nájom bytu č. 2 Hlavné námestie 114/11, Kežmarok Jánovi Brijovi s manželkou Editou,
trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu jedného roka.
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MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa. Tomáš Brija, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok
Súčasný stav:

požiadal mesto Kežmarok o prenájom jednoizbového nájomného
bytu. Ide o žiadateľa, ktorý tvorí rodinu s družkou a jedným
nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v stiesnených podmienkach
so svokrovcami v spoločnej domácnosti.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Tomáša
Briju o prenájom jednoizbového nájomného bytu.

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

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

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

-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou.

- Komisia MsZ:

Komisia sociálna a bytová 20.9.2016 : Komisia po prerokovaní
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom
bytu č. 18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku na
dobu jedného roka pre Tomáša Briju, trvale bytom Gen. Štefánika
1049/14, Kežmarok z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý tvorí rodinu
s družkou a jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva
v stiesnených podmienkach so svokrovcami v spoločnej
domácnosti.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie.

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

Návrh na uznesenie .
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v
Kežmarku Tomášovi Brijovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, ide o žiadateľa, ktorý tvorí rodinu s družkou
a jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v stiesnených podmienkach so
svokrovcami v spoločnej domácnosti.
schvaľuje
nájom bytu č. 18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Tomášovi Brijovi,
trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, 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:

6.10.2016

K bodu programu:

15

Názov materiálu:

Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14
Košická 2374/1

Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:

trojpätinová väčšina všetkých poslancov

Počet strán materiálu:

4

Prílohy k ZM:

žiadne

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa. Dňa 31.10.2016 končí nájomná zmluva na dobu určitú
Súčasný stav:

nájomcovi bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 a
nájomcovi bytu č. 10 Košická 2374/1 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
Eva Martonová
Košická 2374/1
Dagmar Kendiová

č. bytu

6
10

nedoplatok

0
192,14 eur

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti nájomcov
o opakovaný nájom.

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

Variantnosť nie je

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.

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

Stanoviská k návrhu:

majetku odporúča
predložený materiál

-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou.

- Komisia MsZ:

Komisia sociálna a bytová
20.9.2016 : Komisia po
prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku
schváliť opakovaný nájom nájomcovi bytu č. 6 v bytovom dome
Gen. Štefánika 1049/14 a nájomcovi bytu č. 10 v bytovom dome
Košická 2374/1 v Kežmarku na dobu jedného roka.
Pri nájomcovi, ktorý má dlh na nájomnom, komisia súhlasí
s opakovaným nájmom na dobu jedného roka, ak do 6.októbra
2016 uhradí nedoplatok na nájomnom.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie.

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

1.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Eve
Martonovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eve
Martonovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu jedného roka.
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2.
a)

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2374/1 Dagmar
Kendiovej s manželom Štefanom, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Dagmar
Kendiovej s manželom Štefanom, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok, na dobu
jedného roka.
b)
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
neschvaľuje
nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Dagmar
Kendiovej s manželom Štefanom, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok z dôvodu, že
nájomca nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

6.10.2016

K bodu programu:

16

Názov materiálu:

Návrh na predĺženie nájmu bytov - Weilburská 2396/1
Weilburská 2396/3

Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:

trojpätinová väčšina všetkých poslancov

Počet strán materiálu:

13

Prílohy k ZM:

žiadne

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa. Dňa 30.11.2016 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom bytov
Súčasný stav:

v bytovom dome Weilburská 2396/1 s Weilburská 2396/3 v Kežmarku.

Weilburská 2396/1
Slávka Džubasová
Ing. Marián Lukniš
Štefan Černický
Ján Drzewiecki
Ing. Pavol Hazucha
Marcel Galowicz
Ing. Peter Mezeš
Dáša Arpášová
Weilburská 2396/3
Monika Smolenová
Martina Bachledová
Margita Kromková
Monika Brincková
Eva Cehuľová
Andrea Havranová
Bronislav Oláh
JUDr. Jana Mitníková
Zuzana Mazúchová
Rudolf Ničpan
Marcela Adamjaková

č. bytu:

Nedoplatok:

1
2
3
4
5
6
7
8

0
0
0
0
0
0
0
0

10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti nájomcov o predĺženie
nájmu.

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

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Neboli vznesené počas lehoty vyvesenia

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.
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- Komisia MsZ:

Komisia sociálna a bytová 20.9.2016 : Komisia po prerokovaní
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť predĺženie
nájmu doterajším nájomcom bytov v bytovom dome Weilburská 2396/1
a Weilburská 2396/3 na dobu troch rokov a nájomcovi bytu č. 10
v bytovom dome Weilburská 2396/3 na dobu jedného roka, z dôvodu, že
sa jedná o rodiny s nezaopatrenými deťmi a nie je v ich možnostiach
riešiť bytovú situáciu inak.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie.

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

1.
Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1, Weilburská 2396/1 Slávke Džubasovej s
manželom Rastislavom, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 1, Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi Slávke Džubasovej s manželom
Rastislavom, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu troch rokov.
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2.
Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2, Weilburská 2396/1 Ing. Mariánovi Luknišovi s
manželkou Liliou, trvale bytom Inovecká 956/10, Dolné Ozorovce, okr. Bánovce nad
Bebravou je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným
nezaopatreným dieťaťom a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 2, Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi Ing. Mariánovi Luknišovi s
manželkou Liliou, trvale bytom Inovecká 956/10, 957 01 Dolné Ozorovce, okr. Bánovce
nad Bebravou, na dobu troch rokov.

3.
Návrh na uznesenie .
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 3, Weilburská 2396/1 Štefanovi Černickému s
manželkou Janou, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s tromi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 3, Weilburská 2396/1 v Kežmarku Štefanovi Černickému s manželkou
Janou, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu troch rokov.
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4.
Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 4, Weilburská 2396/1 Jánovi Drzewieckemu, trvale
bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že ide o rodinu so štyrmi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú
situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 4, Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi Jánovi Drzewieckemu, trvale
bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu troch rokov.

5.
Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 5, Weilburská 2396/1 Ing. Pavlovi Hazuchovi, trvale
Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide
o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu
inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 5, Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi Ing. Pavlovi Hazuchovi, trvale
bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu troch rokov.
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6.
Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6, Weilburská 2396/1 Marcelovi Galowiczovi s
manželkou Máriou, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 6, Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi Marcelovi Galowiczovi s
manželkou Máriou, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu troch rokov.

7.
Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 7, Weilburská 2396/1 Ing. Petrovi Mezešovi s
manželkou Adrianou, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s tromi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 7, Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi Ing. Petrovi Mezešovi s
manželkou Adrianou, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu troch rokov.
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8.
Návrh na uznesenie .
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 8, Weilburská 2396/1 Dáši Arpášovej, trvale bytom
Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že nie je
v jej možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 8, Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi Dáši Arpášovej, trvale bytom
Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu troch rokov.

9.
Návrh na uznesenie .
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 10, Weilburská 2396/3 Monike Smolenovej s
manželom Petrom, trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide rodinu so šiestimi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 10, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Monike Smolenovej s
manželom Petrom, trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu jedného roka.
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10.
Návrh na uznesenie .
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 11, Weilburská 2396/3 Martine Bachledovej s
manželom Jánom, trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 11, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Martine Bachledovej s
manželom Jánom, trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.

11.
Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 12, Weilburská 2396/3 Margite Kromkovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že nie je v jej možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 12, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Margite Kromkovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.
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12.
Návrh na uznesenie .
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 13, Weilburská 2396/3 Monike Brinckovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom a nie je v jej možnostiach riešiť
bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 13, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Monike Brinckovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.

13.
Návrh na uznesenie .
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 14, Weilburská 2396/3 Eve Cehuľovej, trvale bytom
Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide
o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom a nie je v jej možnostiach riešiť
bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 14, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Eve Cehuľovej, trvale bytom
Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.
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14.
Návrh na uznesenie .
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15, Weilburská 2396/3 Andrei Havranovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom a nie je v jej možnostiach riešiť
bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 15, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Andrei Havranovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.

15.
Návrh na uznesenie .
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 16, Weilburská 2396/3 Bronislavovi Oláhovi, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že nie je v jeho možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 16, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Bronislavovi Oláhovi, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.
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16.
Návrh na uznesenie .
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17, Weilburská 2396/3 JUDr. Jane Mitníkovej,
trvale bytom Letná 34, 064 01 Stará Ľubovňa je prípadom hodným osobitného zreteľa z
dôvodu, že nie je v jej možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 17, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi JUDr. Jane Mitníkovej, trvale
bytom Letná 34, 064 01 Stará Ľubovňa, na dobu troch rokov.

17.
Návrh na uznesenie .
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18, Weilburská 2396/3 Zuzane Mazúchovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že nie je v jej možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 18, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Zuzane Mazúchovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.
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18.
Návrh na uznesenie .
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20, Weilburská 2396/3 Rudolfovi Ničpanovi s
manželkou Janou, trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu so štyrmi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 20, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Rudolfovi Ničpanovi s
manželkou Janou, trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.

19.
Návrh na uznesenie .
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 22, Weilburská 2396/3 Marcele Adamjakovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi a nie je v jej možnostiach riešiť
bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 22, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Marcele Adamjakovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.
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Návrh na zmenu uznesenia - zriadenie vecného bremena
pre VSD, a.s. Košice

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa.
2. Návrhová časť rokovaného materiálu.
3. Návrh na uznesenie.
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Dôvodová správa. Projektová dokumentácia pripravovanej stavby Napojenie
Súčasný stav:
Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

chatiek na elektrinu - Ľubica rieši vedenie elektrickej
prípojky + hlavného prívodu NN na parcelách KN-E 2381
a KN-E 2418/1 , k.ú. Ľubica .
Východoslovenská distribučná a.s. Košice
v súvislosti
s výstavbou el. NN prípojky pre napojenie chatiek
v záhradkárskej osade Kamenná baňa ( k.ú. Ľubica )
požiadala mesto Kežmarok o zriadenie vecného bremena na
pozemky, kadiaľ povedie trasa elektrickej prípojky. Presná
trasa elektrickej prípojky ako aj hlavného NN prívodu bude
zrejmá po realizácii stavby a vypracovaní geometrického
plánu na zriadenie vecného bremena. MsZ na svojom
zasadnutí dňa 21.06.2016 uznesením č.176/2016 schválilo
zriadenie vecného bremena za jednorazovú odplatu vo výške
1,5 eur/m vedenia. Vzhľadom na to, že ide o prípojku pre
napojenie viacerých odberateľov, VSD Košice požiadala
o bezodplatné zriadenie vecného bremena .

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.
Oddelenie územného plánovania, ŽP a SP
-odborný útvar MsÚ: Totožné so stanoviskom komisie
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť
t.j. uznesenie č. 176/2016 zo dňa zrušiť a prijať uznesenie
nové.

Stanoviská k návrhu:

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa

Komisia MsZ:

Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia,
dopravy a verejných služieb : dňa 01.06.2016 : Komisia
odporúča vytvoriť vecné bremeno na uloženie navrhovaného
hlavného prívodu z SPP č.1 do SPP10 č.2 – NAYY-J
4x70mm2 a navrhovaného hlavného prívodu z SPP10 č.2 do
RE – AYKY 4x16 mm2 cez pozemok KN-C 1995/58 (KN-E
2381 a 2418/1), k.ú. Ľubica. Hlavný prívod je navrhovaný pre
napojenie chatiek na elektrickú energiu
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva: 20.09.2016 Komisia financií, správy
mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ
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v Kežmarku schváliť bezplatné zriadenie vecného bremena na
časť parcely
KN-E 2381 a KN-E 2418/1,k.ú. Ľubica
v prospech vlastníka el.prípojky a hlavného prívodu NN na
slúžiacich pozemkoch Východoslovenskú distribučnú a.s.
Košice
v súvislosti s pripravovanou stavbou napojenia
chatiek na elektrinu v záhradkárskej osade Kamenná baňa,
k.ú. Ľubica .

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

1)
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
ruší
uznesenie č. 176/2016 zo dňa 21.06.2016 (VSD Košice – záhradkárska osada Kamenná
baňa – Štec)

2)
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
bezplatné zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-E 2381 a KN-E 2418/1 , k.ú.
Ľubica v prospech vlastníka stavby elektrickej prípojky a hlavného prívodu NN na
slúžiacich pozemkoch - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, v súvislosti
s napojením chatiek na elektrinu v záhradkárskej osade Kamenná baňa s povinnosťou
povinného Mesta Kežmarok :
trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacich pozemkoch,
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 podzemného elektrického vedenia a jeho ochranným pásmom na
slúžiacich pozemkoch.
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