MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :

Prednosta

Na rokovanie dňa:

21.03
3.2016

K bodu programu:

1.

Názov materiálu:

Návrh na zmenu riadneho termínu Mestského
zastupiteľstva

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. Karol Gurka
Prednosta MsÚ

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 15. Decembra 2015 bolo prijaté
uznesenie 343/2015 o kalendárnom pláne zasadnutí MsZ na rok 2016. Marcové
zasadnutie bolo určené na 17.03.2016. Nakoľko v uvedenom 11. Týždni si priestory MsKS
objednali filmári s p. Jurajom Jakubiskom na natáčanie
natáčanie pokračovania filmu Perinbaba 2,
a pre mesto Kežmarok je to vítaná aktivita, bolo viceprimátorom zrealizovaný prieskum
medzi poslancami na predbežný súhlas so zmenou termínu na 21.03.2016. Primátor
a poslanci tento termín akceptovali a preto
eto sko prvý bod programu predkladáme návrh na
uznesenie o zmene termínu zasadnutia MsZ.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu termínu zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v kežmarku zo 17.marca 2016 na 21.marca 2016.
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Ing. Zdena Patakyová
Hlavný kontrolór mesta Kežmarok

MESTO KEŽMAROK
SPRÁVA
o stave plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku k 07.03.2016
Z roku 2009 zostali na plnenie v roku 2015 2 uznesenia
Stav k 07.03.2016
- V priebežnom plnení je evidované 2 uznesenia: uznesenia č. 23, 174
Z rok 2010 zostali na plnenie v roku 2015 3 uznesenia
Stav k 07.03.2016
- V priebežnom plnení sú evidované 3 uznesenia: uznesenia č. 80, 200, 247
Z roku 2011 zostalo na plnenie v roku 2015 2 uznesenia
Stav k 07.03.2016
- V priebežnom plnení je evidovaných 2 uznesenia: uznesenia č. 209, 348
Z roku 2012 zostali na plnenie v roku 2015 1 uznesenie
Stav k 07.03.2016
- V priebežnom plnení je evidované 1 uznesenie: uznesenie č. 237
Z roku 2013 zostali na plnenie v roku 2015 5 uznesení
Stav k 07.03.2016
- V priebežnom plnení je evidovaných 5 uznesení: uznesenia č. 14, 150, 199,
264, 283
Z roku 2014 zostali na plnenie v roku 2015 16 uznesení
Stav k 07.03.2016
- V priebežnom plnení je evidovaných 16 uznesení: uznesenia č. 9, 80, 86, 87,
88, 96, 206, 207, 208, 209, 225, 283, 311, 321, 327, 328
Z roku 2015 zostali na plnenie v roku 2015 37 uznesení
Stav k 07.03.2016
- V priebežnom plnení je evidovaných 37 uznesení: uznesenia č. 16, 19, 20,
21, 119, 120, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 172, 173,
174, 175, 198, 199, 223, 224, 225, 227, 252, 253, 254, 255, 256, 276, 308, 309,
356, 357
Z roku 2016 zostali na plnenie v roku 2015 23 uznesení
Stav k 07.03.2016
- V priebežnom plnení je evidovaných 23 uznesení: uznesenia č. 4, 5, 6, 9, 10,
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu plnenia uznesení
prijatých Mestským zastupiteľstvom k 07.03.2016, za kontrolované obdobie roka
2016 a predchádzajúce obdobia rokov 2009 – 2015
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Potrebné k schváleniu:
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2
-

Ing. Zdena Patakyová
Hlavný kontrolór mesta Kežmarok

MESTO KEŽMAROK

Kontrola úplnosti, správnosti, zákonnosti, preukázateľnosti pri výberových
konaniach a ich vplyv na hospodárnosť za obdobie roka 2015.

Mesto Kežmarok vyhlasovalo
vyhl
priebežne počas roka 2015 jednotlivé výberové
konania podľa §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme na
funkciu náčelníka mestskej polície, riaditeľa/ky Centra voľného času, vedúceho
sociálneho oddelenia, organizačno správneho oddelenia,
oddelenia, vedúceho oddelenia pre
verejné obstarávanie a vedúceho ekonomického oddelenia Mesta Kežmarok.
V zmysle §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov je stanovený presný postup priebehu jednotlivých
výberových konaní, ktoré je nevyhnutne aj dodržiavať. Pričom nesmie dôjsť k rozporu
so zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom
kom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o
ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(antidiskriminačný zákon) a zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
zákonov
Podľa
odľa § 5 ods. 7 zákona o VPvVZ platí: Výberová komisia písomne
pís
oznámi
uchádzačovi výsledok výberového konania do desiatich dní od jeho skončenia.
Oznámenia o výsledku výberového konania boli jednotlivým uchádzačom doručené,
pričom boli podpísané primátorom mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom.
Nesúlad so zákonom
konom teda spočíva v tom, že oznámenie o výsledku výberového konania
mala uchádzačom zaslať výberová komisia a nie primátor mesta.
Vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Centra voľného
času v zozname požadovaných dokladov uviedlo nesprávny
nesprávny právny predpis, na základe
ktorého si mesto vyžiadalo potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Zákon č. 317/2013 Z.z.
uvedený vo vyhlásení sa týka rozhodnutia vyhlásenia nových volieb do orgánov
samosprávy obcí a s výberovým konaním na vedúceho zamestnanca nemá súvis.
Prihlášku bolo potrebné zaslať do 04. 08. 2015 do 12:00 hod na adresu mesta
Kežmarok.
V prípade preukázania uchádzačom, že došlo k neoprávnenému použitiu
osobných údajov z ponechaných
ponechaných dokladov preukazujúci expirovaný termín súhlasu
poskytnutý mestu Kežmarok,
Kežmarok či ponechania si dokladu o zdravotnej spôsobilosti
v rozpore s antidiskriminačným zákonom z jednotlivých výberových konaní by mohlo
dôjsť k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami, a to v prípade možného
uplatňovania si práv uchádzačov na prípadnú náhradu škody na príslušnom súde a práve
z toho dôvodu je nevyhnutné všetky doklady od uchádzačov, ktorí nevyhoveli vo
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výberovom konaní vrátiť a taktiež aj uchádzačom, ktorí nenastúpili do
zamestnaneckého pomeru aj napriek uspeniu vo výberovom konaní. Pre elimináciu
rizika vplývajúcu na verejné financie odporúčam sa vyvarovať všetkých krokov, ktoré
sú na hrane zákona a možnosti výsledku neúspešných súdnych sporov.
Výberové konanie č. 11 /2015 sa nemalo uskutočniť z dôvodu nezákonného
zrušenia výberového konania č. 10/2015 a práve z dôvodu kľúčovej pozície mesta malo
dôjsť k obsadeniu a nevyhlasovania nového výberového konania s termínom doručenia
prihlášok dňa 21. 12. 2015, kde vzhľadom na zhodnotenie efektívnosti pri hospodárení
s verejnými prostriedkami by došlo k riziku poškodenia mesta na možných stratách vo
finančných prostriedkoch aj napriek upozorneniu hlavným kontrolórom. Daným
krokom by mohlo dojsť k poškodeniu mesta Kežmarok nie len v možných prehratých
súdnych sporoch, ak dôjde k uplatneniu škôd na občiansko právnej rovine, ale aj
z dôvodu zamestnania na vedľajší pracovný pomer človeka s historicky vysokou
chybovosťou a vážnymi pochybeniami. Dokonca uchádzač, ktorý vyhovel vo
výberovom konaní č. 11/2015 k dátumu 1. 3. 2016 nenastúpil na pozíciu k realizovaniu
prác spojených s výkonom, len do stavu v zamestnaneckom pomere. Mesto Kežmarok
nepotrebuje mať len v stave zamestnancov, ale riadny výkon a zabezpečenie prospechu
mestu Kežmarok z dôvodu efektívnosti a hospodárnosti. V prípade uplatnenia si náhrad
škôd dotknutými uchádzačmi je nevyhnutné prijať opatrenia voči zodpovedným
zamestnancom za tento stav podľa zákonníka práce a realizovanie výberových konaní
v súlade s legislatívou SR.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :
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7.
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Návrh na určenie
u
termínu a miesta konania
Slávnostného
lávnostného mestského zastupiteľstva v Kežmarku

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

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Na zasadnutí mestského
estského zastupiteľstva v Kežmarku 11. februára 2016 bolo prijaté
uznesenie č.10/2016 o udelení čestného občianstva a uznesenie č.11/2016
11/2016 o udelení cien
mesta Kežmarok za rok 2015. Odovzdanie ocenení navrhujeme uskutočniť na
Slávnostnom mestskom
estskom zastupiteľstve 11.05.2016 v priestoroch kina Iskra v Kežmarku.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje termín a miesto konania
Slávnostného zasadnutia mestského
estského zastupiteľstva v Kežmarku na 11. mája 2016
v priestoroch kina Iskra v Kežmarku.
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v Kežmarku
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2
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PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Podľa platných zakladateľských listín obchodných spoločností Mesta Kežmarok valné
zhromaždenie rozhoduje o vymenovaní či odvolaní členov Dozorných rád týchto
spoločností len po predchádzajúcom schválení Mestským
Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku.
V nadväznosti
nosti na predchádzajúce bola Mestu Kežmarok a spoločnostiam doručené vzdanie
sa funkcie člena Dozornej Rady p. Ing. Miroslava Karpiša v spoločnosti
poločnosti Spravbytherm s.r.o.
ktoré Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie na svojom riadnom zasadnutí dňa
11.02.2016. Dňa 07.marca 2016 nastúpila do funkcie vedúceho ekonomického oddelenia
p. Ing. Sedláková . Navrhujeme ju do Dozornej Rady spoločnosti Spravbytherm s.r.o.
z dôvodu nahradenia zástupcu mesta p. Karpiša v tejto organizácii.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje do funkcie člena Dozornej Rady
spoločnosti Spravbytherm,, s.r.o. :
Ing. Adrianu SEDLÁKOVÚ , nar. ............., rodné číslo.................,, trvale
bytomVodárenská
Vodárenská 1924/11,
1924/11 058 01 Poprad

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :

Náčelník Mestskej polície Kežmarok

Na rokovanie dňa:

21. 03. 2016

K bodu programu:

9.

Názov materiálu:

Správa o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2015

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa.
2. Návrh na uznesenie.
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2/19
-

žiadne

plk. JUDr. Jozef Marhefka
náčelník mestskej polície

Dôvodová správa.
Mestská polícia Kežmarok plní úlohy v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícií v znení neskorších predpisov, ktorý jej ukladá základné úlohy. Základné úlohy sú
rozpracované ďalšími právnymi predpismi – najmä zákonmi, vyhláškami, všeobecne
záväznými
znými nariadeniami Mesta Kežmarok, internými normatívnymi aktami. Mestská polícia
Kežmarok plní svoje úlohy v súlade s právnymi predpismi.
Plnenie zákona o obecnej polícií Mestskou políciou Kežmarok a informovanie poslancov
MsZ a občiansku verejnosť o plnení úloh mestskou políciou, informovanie o jej činnosti za
rok 2015 a informovanie o stanovení cieľov na rok 2016.

Vlastný návrh materiálu:
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti predkladá náčelník mestskej polície
Mestskému zastupiteľstvu mesta Kežmarok
Ke
„Správu o činnosti Mestskej polície Kežmarok
za rok 2015“ na prerokovanie.

Stanovisko vecne príslušnej komisie:
komisie
Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku doporučuje správu vziať na
vedomie.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:

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

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

Návrh na uznesenia .
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 21. 03. 2016
prerokovalo „ Správu o činnsoti Mestskej polície Kežmarok
rok za rok 2015“, a správu
berie na vedomie.
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Príloha č. 1

Správa
o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok
2015

Spracoval a predkladá:

plk. JUDr. Jozef Marhefka
náčelník Mestskej polície Kežmarok

Predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva Kežmarok
dňa 21. marca 2016
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SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE KEŽMAROK ZA
ROK 2015
V zmysle harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva a v súlade
s ustanoveniami zákona SNR č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov (ďalej aj zákon o obecnej polícií) predkladám „Správu o činnosti
Mestskej polície Kežmarok za rok 2015“.

1/ Organizácia a systém práce útvaru mestskej polície :
Mestská polícia Kežmarok je poriadkový útvar, pôsobiaci pri zabezpečovaní
mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského
zastupiteľstva, a z rozhodnutí primátora mesta. Základné úlohy Mestskej polície
Kežmarok, jej organizácia, práva a povinnosti príslušníkov mestskej polície sú
zakotvené v Zákone SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
Mestskú políciu Kežmarok zriadilo Mesto Kežmarok všeobecne záväzným
nariadením číslo 3/1991 o zriadení mestskej polície na svojom zasadnutí dňa 25 . júna
1991.
Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník. Náčelníka Mestskej polície Kežmarok
plk. JUDr. Jozefa Marhefku na základe výberového konania na návrh primátora mesta
do funkcie vymenovalo Mestské zastupiteľstvo dňa 26.03.2015 a schválilo uznesením č.
79/2015.
Náčelníka zastupuje stály zástupca náčelníka pplk. Milan Kušnirák. Funkciu
stáleho zástupcu náčelníka schválilo Mestské zastupiteľstvo dňa 24.10.2006, uznesením
č. 250/2006.
Podrobnejšiu úpravu mestskej polície, jej úlohy, postavenie, povinnosti
pracovníkov a iné špecifiká bližšie upravuje platný Organizačný poriadok Mestskej
polície / Vnútorná smernica č. 3/1995/, ktorý je platný, v súčasnom období sa pracuje
na jeho novele.
Na Mestskej polícii Kežmarok je zamestnaných celkom 17 príslušníkov vrátane
náčelníka a zástupcu náčelníka.
Výkon služieb je zabezpečený v nepretržitom režime, v dvanásť hodinových
zmenách, pričom stále sú v službe minimálne traja príslušníci mestskej polície.
Telefónna linka 159 je v prevádzke nepretržite. (Celkom bolo v roku 2015 prijatých
3627 telefonických oznámení a podaní. Osobných oznámení občanov bolo príslušníkmi
MsP prijatých 540).
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Okrem uvedeného nepretržitého režimu služieb sú realizované bezpečnostné
akcie (nasadenie väčšieho počtu policajtov ad hoc – napríklad počas EĽRO, na
krátkodobé podujatia organizované v meste, akými sú rôzne kultúrne podujatia,
vystúpenia skupín, požiadavky mesta na zabezpečenie verejného poriadku) a opatrenia
(dlhodobé zameranie sa na špecifickú činnosť – napríklad
sprevádzkovanie
parkovacieho systému v roku 2015, opatrenia v súvislosti s teroristickými útokmi
v Paríži) v meste Kežmarok najmä na zabezpečenie kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí a mimoriadnych situácií je realizované zvýšené nasadenie
policajtov do preventívnych opatrení ( napríklad pešie hliadkovanie na cintorínoch
počas sviatkov Všetkých svätých).

2/ Základné úlohy mestskej polície:
sú zakotvené v § 3 zákona o obecnej polícii. Plnenie základných úloh mestskou políciu
v roku 2015 bolo zabezpečené nasledovne:

a/ Zabezpečenie verejného poriadku v meste, spolupôsobenie pri ochrane jej
obyvateľov pred ohrozením ich života a zdravia:
V roku 2015 bol verejný poriadok v meste Kežmarok zabezpečený na
požadovanej úrovni. K závažným narušeniam verejného poriadku nedošlo. Bežné
prípady sa riešili priebežne počas celého kalendárneho roka. V prílohe č. 1 tejto správy
je rozpracovaný prehľad o dokumentovaní a riešení priestupkov v kalendárnom roku
2015. Pod úsek verejného poriadku zaraďujeme najmä priestupky podľa § 47, 49, 50
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov
a porušenia VZN mesta Kežmarok. Celkom bolo v roku 2015 na tomto úseku
realizovaných 471 priestupkov.
V priebehu roka 2015 boli mestskou políciou zabezpečované viaceré významné
spoločenské a kultúrne podujatia v meste Kežmarok. Za najdôležitejšie môžeme
považovať Európske podujatie - EĽRO 2015, zabezpečenie verejného poriadku po
teroristických útokoch v Paríži, zabezpečenie návštev
významných štátnych
a politických predstaviteľov v meste Kežmarok a významných miestnych podujatí,
akými boli napríklad oslavy Mikuláša, oslavy príchodu Nového roku, Lesnícke dni,
Poľovnícke dni, SNP, zabezpečovanie kultúrnych vystúpení počas Kežmarského
kultúrneho leta a zabezpečovanie trhových dní v meste. Z najvýznamnejších športových
podujatí sme zabezpečovali cyklistické preteky, podujatie Kids Athletics, hokejbal,
volejbalové turnaje a iné menšie športové podujatia.
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Príslušníci mestskej polície v roku 2015 predviedli na útvar mestskej polície celkom 40
osôb, 1 osoba bola príslušníkmi mestskej polície predvedená na útvar Policajného zboru.
Nepretržite je vykonávaný monitoring verejného poriadku kamerovým
systémom. Monitoringom bolo zistených 20 porušení zákona, ktoré boli okamžite
realizované hliadkou MsP.

b/ Spolupôsobenie s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku
obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením,
stratou alebo zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných
zabezpečovacích systémov (pulty centralizovanej ochrany).
V rámci spolupráce s Policajným zborom vykonali príslušníci mestskej polície
celkom 24 preventívno-bezpečnostných akcií zameraných na kontrolu požívania
alkoholických nápojov a iných návykových látok maloletými a mladistvými osobami,
pričom zistili v deviatich prípadoch podávanie alkoholických nápojov tejto kategórií
osôb. Touto činnosťou preventívne pôsobili na úseku nadmerného požívania
alkoholických nápojov mladistvými a maloletými osobami, ktorých ďalšie konanie po
požití alkoholických nápojov často vedie k vandalizmu a poškodzovaniu majetku
občanov.
Nájdených vecí občanmi alebo príslušníkmi mestskej polície bolo v roku 2015
celkom 93, tieto boli následne odovzdané a zaevidované na útvare mestskej polície.
Následne bolo 57 vecí bolo stotožnených a vrátených ich vlastníkom. Ostatné nájdené
vecí, ak sa nezistí ich majiteľ, budú v najbližšom období odovzdané Okresnému úradu,
Oddelenie majetkovo - právne Prešov.
Ochranu majetku občanov a organizácií zabezpečujeme formou pultu centrálnej
ochrany. Na tento systém, ktorý prevádzkuje mestská polícia je pripojených celkom 82
užívateľov a v roku 2015 sme na ochranu týchto objektov po prieniku signálu zasahovali
celkom 377-krát. Jednalo sa o preventívne výjazdy, vzhľadom k tomu, že ani v jednom
prípade nebol objekt narušený páchateľom. Tento ukazovateľ je veľmi priaznivý,
nakoľko napojenie objektu na pult centrálnej ochrany mestskej polície vo veľkej miere
pôsobí preventívne a odrádza páchateľov od možného narušenia objektu - vlámania sa
do objektu.
Počas výkonu hliadkových služieb vykonali príslušníci mestskej polície v roku
2015 celkom 15.451 kontrol vytipovaných objektov, ktoré sa nachádzajú prevažne
v zónach so zvýšeným hliadkovaním. Medzi zóny so zvýšeným hliadkovaním máme
zaradené ihriská, okolia škôl, okolia nákupných centier, stanice hromadnej prepravy
osôb, cintoríny, pamiatkové zóny a ďalšie ad hoc určené miesta (napríklad miesta
konania kultúrnych podujatí, diskotéky, zábavy a pod.)
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c/ Úsek ochrany životného prostredia v obci:
Príslušníci mestskej polície na tomto úseku zabezpečujú najmä odchyt túlavých
zvierat, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Kežmarok. Celkom v roku 2015
bolo odchytených 75 psov a mačiek, z ktorých bola väčšina umiestnená v útulku,
s ktorým je každoročne spracovaná zmluva o spolupráci.
Porušenie zákona ktorý spresňuje podmienky chovu a držania psov č. 282/2002
Z .z. bolo zistené v 65 prípadoch a majiteľom týchto psov boli uložené pokuty
v blokovom konaní vo výške 430€.
Porušenie zákona o ochrane nefajčiarov bolo zistené v 18 prípadoch
a páchateľom týchto priestupkov boli uložené pokuty v blokovom konaní vo výške
115€.
Denne je vykonávané monitorovanie životného prostredia príslušníkmi mestskej
polície počas hliadkových služieb. Zistené nedostatky sú neodkladne odovzdávané
príslušným pracoviskám mestského úradu a o prípadoch ohrozenia životného
prostredia je upovedomený aj odbor životného prostredia Okresného úradu Kežmarok.
Taktiež je zaznamenaná veľmi dobrá spolupráca s VPS a TS mesta Kežmarok.
Zistenie takýchto udalosti je zaznamenané v hláseniach zo služieb za bežný operačný
deň. Celkom bolo v roku 2015 zaznamenaných 57 takýchto udalosti – zistených
nedostatkov.

d/ Úsek dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných
priestranstvách a verejne prístupných miestach.
Tomuto úseku je denne venovaná pozornosť a denne je vykonávaný monitoring
najmä u osôb sociálne vylúčených skupín, prevažne bez domova, kontrola venčenia
psov, monitorovanie nelegálnych skládok, kontrola dodržiavania zákazu fajčenia na
verejne prístupných miestach. Zistené priestupky na tomto úseku sú spravidla
vybavené v v blokovom konaní a sú uvedené v prílohe č. 1.

e/ Na úseku vykonávania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení
mestského zastupiteľstva a rozhodnutiu primátora mesta
Hliadkovou službou je denne kontrolované dodržiavanie VZN, ktoré spadá
do pôsobnosti mestskej polície. Celkom bolo v roku 2015 zistených 84 porušení
všeobecne záväzných nariadení Mesta Kežmarok. Uznesenia Mestského zastupiteľstva
sú priebežne plnené a aktuálne sú splnené a sú priebežne plnené rozhodnutia a pokyny
primátora mesta.
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f/ Na úseku odhaľovania, priestupkov boli plnené úlohy počas celého kalendárneho
roka. Celkom bolo vybavených v roku 2015 1360 priestupkov. Štatistika páchania
priestupkov je uvedená v prílohe č. 1. a grafické znázornenie počtu spáchaných
priestupkov je rozpracované v prílohe č. 2 tejto správy.
g/ Na úseku oznamovania porušenia právnych predpisov príslušným orgánom,
ktoré boli mestskou políciou zistené pri plnení jej úloh a nepatria do jej pôsobnosti bolo
celkom oznámených na Odbor Všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Kežmarok
8 vecí, na OO PZ Kežmarok bolo postúpených 7 vecí, z dôvodu podozrenia zo spáchania
trestného činu, do správneho konania boli postúpené dva prípady a iným orgánom bolo
postúpených 12 prípadov. Celkom bolo postúpených iných orgánom 29 prípadov.
h/ Príslušníkmi mestskej polície bolo v roku 2015 zistených celkom 9 prípadov
požívania alkoholických nápojov osobami maloletými a mladistvými, ktoré boli
oznámené obci. V jednom prípade bol zistený zákaz predaja alkoholických nápojov
osobám mladším ako 18 rokov.
i/ Na úseku prevencie bol kladený dôraz najmä na vykonávanie prednášok proti
užívaniu drog a iných návykových látok, ktorých bolo vykonaných celkom 27
a zúčastnilo sa na nich 511 žiakov.

3/ Organizácia mestskej polície:
Je upravená organizačným poriadkom. Objem mzdových prostriedkov určuje mestské
zastupiteľstvo v rozpočte na príslušný kalendárny rok. Rozsah technických prostriedkov
určilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10.09.2015 prijatím uznesenia č.
210/2015.

4/ Plnenie základných povinností príslušníkmi mestskej polície:
Príslušníci mestskej polície sú povinní dodržiavať zákony, všeobecne záväzné
právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka a prípadne pokynmi
primátora mesta. V roku 2015 porušenie týchto povinností príslušníkmi MsP zistené
nebolo. Taktiež zásahy do práv a slobôd občanov boli vykonané v súlade so zákonom.
V roku 2015 príslušníci MsP vykonali 63 zákrokov. Predviedli 41 osôb.
V prípade, ak bolo podozrenie z trestného činu, vec neodkladne oznámili Policajnému
zboru.
Porušenie plnenia základných povinností príslušníkmi MsP zistené nebolo.
Sťažnosti na policajtov v roku 2015 zaznamenané neboli.
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5/ Výstrojné súčiastky príslušníkov mestskej polície
V roku 2015 bolo mestským zastupiteľstvom schválené VZN č. 24/2015 uznesením č.
209/2015 zo dňa 10. 09. 2015.
V priebehu roku 2015 prebiehala výmena výstrojných súčiastok mestskej polície
v súlade s predmetným VZN, výstroj bola doplnená reflexnými bundami, výstrojom pre
cyklohliadky, výstrojom pre služobného psa a psovoda. Nákup týchto výstrojných
súčiastok výrazne pozitívne pôsobí na zvýšenie bezpečnosti príslušníka mestskej polície
počas výkonu pracovných činností (viď obrazová príloha č. 3 k tejto správe).

6/ Donucovacie prostriedky
Príslušníci MsP sú vystrojení donucovacími prostriedkami v súlade s ustanoveniami § 13
zákona o obecnej polícii. V roku 2015 boli donucovacie prostriedky rozšírené
o služobného psa, ktorý je od zakúpenia súčasťou policajnej hliadky so psovodom (viď
obrazová príloha č. 3 k tejto správe).

7/ Najdôležitejšie aspekty z činností MsP v roku 2015
a/ zabezpečenie peších hliadkových služieb,
b/ nákup služobného psa a výkon hliadkových služieb so psom,
c/ zapojenie služobného psa do preventívnych aktivít,
d/ nákup reflexnej výstroje príslušníkom MsP,
e/ zakúpenie dvoch kusov bicyklov a vystrojenie cyklistickej hliadky,
f/ zabezpečenie cyklistických hliadok,
g/ príprava novelizácie Štatútu MsP,
h/ vydanie pokynov náčelníka MsP upravujúcich oblasť odhaľovania, objasňovania
a dokumentovania priestupkov a pokynu na zabezpečenie rozdelenia agendy útvaru
medzi jednotlivých policajtov (Pokyny náčelníka MsP č. 1/2015, 2/2015),
i/ podanie žiadosti o rozšírenie kamerového systému, po schválení realizácia projektu
na rozšírenie kamerového systému a následná inštalácia kamier na ul. Dr. Alexandra
a Gen. Štefánika (viď obrazová príloha č. 3)
j/ podanie dvoch projektov na rozšírenie kamerového systému v meste (jeden projekt
na 4 kamery a dva monitory, druhý projekt na 15 kamier), ktoré sú v štádiu
posudzovania.
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8/ Základné plány v činnosti MsP na rok 2016
a/
b/
c/
d/
e/
f/

spracovanie a realizácia projektu „ochrancov verejného poriadku“,
zakúpenie „maskota“ mestskej polície,
zvýšenie počtu odpracovaných hodín v pešej a cyklohliadkovej službe,
zlepšenie pracovného prostredia MsP,
zlepšenie technického vybavenia MsP a výstroje MsP,
zmena organizačného poriadku a spracovávanie aktualizovaných VZN a interných
predpisov,
g/ zvýšený dôraz na preventívne a výchovné opatrenia.
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Príloha č. 1

Prehľad odhaľovania a objasňovania priestupkov v roku 2015
Príslušníci mestskej polície v roku 2015 realizovali celkom 1 359 priestupkov.
Tabuľka č. 1

§47-§48

1 Celkový počet zistených
priestupkov vlastnou
činnosťou
2 Celkový počet oznámených priestupkov na útvar
mestskej polície
3 Celkový počet uložených
priestupkov
4 Celkový počet odložených
priestupkov
5 Celkový počet
odovzdaných priestupkov
6 Celkový počet priestupkov
prejednaných v blokovom
konaní
Výška finančnej hotovosti
(€)
7 Celkový počet priestupkov
prejednaných v blokovom
konaní vydaním bloku na
pokutu nezaplatenú na
mieste
Výška finančnej hotovosti
(€)

§ 49 § 50

§ 22

Všeobecne
záväzné
nariadenia
mesta

Ostatné Spolu

93

8

52

866

77

73

1169

30

10

93

22

7

28

190

0

0

2

1

0

5

8

1

0

6

1

0

0

8

0

5

5

2

0

8

20

42

8

84

842

48

64

1 088

485

75

1475

9930

380

565

12 915

14

2

46

24

9

3

98

285

60

1050

510

145

40

2090
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Príloha č. 2

Realizované priestupky v €
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Priestupky (zákon SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov) - rok 2015
1000
888
900
800
700
600
500
400
300
200

145

123

84

100

101

18

0
.
§47 - 48

§49
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§22

VzN

Iné

Zistené priestupky - počet
1600
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§22

VzN

Iné

Priestupky (zákon SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov) - rok 2014
600
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500
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24

0
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§47 - 48

§49
49

§50

§22

VzN
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Priestupky (zákon SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov) - rok 2015
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§22

VzN

Iné

Porušenia VzN a iných právnych predpisov v
roku 2013
74

44
17
26

25
3

21
9
.

VzN 15/2015

VzN 6/2012

VzN 3/2001

VzN 8/2010

Z. 282/02 o chove psov

§30
30 ochrana pred alkoholizmom

Z. 37704 o ochrane nefajčiarov

Trestný čin

Porušenia VzN a iných právnych predpisov v
roku 2014
74
63
41
32
20
4

3

2
.
VzN 15/2015
VzN 3/2001
Z. 282/02 o chove psov
Z. 37704 o ochrane nefajčiarov

VzN 6/2012
VzN 8/2010
§30
30 ochrana pred alkoholizmom
Trestný čin
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Porušenia VzN a iných právnych predpisov v roku
2015
80
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66

70
60
50
40
30
20

18

14

10

7

3

0
.
VzN 15/2015
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Štatistika priestupkov podľa času spáchania - rok 2015
329

253
214

152
106
78
59

58
29

7

70

4
1

00-02

02:04

04:06

06:08

08:10

10:12
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12:14

14:16

16:18

18:20

20:22

22:24

Štatistika priestupkov podľa dní v týždni - rok 2015

240

238

229

224

226

132

70

Pondelok

Utorok

1
Štvrtok

Streda

Piatok

Sobota

Nedeľa

Štatistika priestupkov podľa mesiacov - rok 2015

163
143
137

135

122

118
104

103

98
90

87

59

1
Jan.

Feb.

Marec

Apríl

Máj

Jún
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Júl

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

December

Štatistika priestupkov podľa pohlavia - rok 2015

356
Ženy

1003
Muži

.

Štatistika priestupkov podľa veku priestupcov - rok 2015

308
295

230
212
162

85
16

51
1

do 15 rokov

15 - 18 rokov

18 - 25 rokov

25 - 35 rokov
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35 - 45 rokov

45 - 55 rokov

55 - 65 rokov

nad 65 rokov

Príloha č. 3

obr. č. 1 -vystrojená cyklohliadka – reflexné doplnky

obr. č. 3 – cyklohliadka – prechodné obdobie

obr. č. 2 cyklohliadka – letné doplnky

obr. č. 4 - bicykel mestskej polície
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obr. č. 5 – koterec pre služobného psa
obr.č.6 – psovod so služobným psom

obr. č. 7 – nová kamera na ul. Gen. Štefánika

obr. č. 8 – nová kamera na ul. Dr. Alexandra
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MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa. Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
Súčasný stav:

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rada školy
alebo školského zariadenia je iniciatívny a samosprávny
orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy
žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu
verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl,
školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov
obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej
problematiky.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Členstvo v orgánoch školskej samosprávy určuje § 25 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. Zloženie a počet členov rady školy
určuje zriaďovateľ. Rada školy môže mať 5 až 11 členov.
Počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy
alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový a počet
členov bol musí byť nepárny (§5 ods. 4 zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme). Zriaďovateľ určil,
podľa § 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú
podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej
samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom
zabezpečení, zloženie a počet členov Rady školy pri
Základnej umeleckej škole A. Cígera, Hviezdoslavova 12,
Kežmarok nasledovne:
počet členov – 11
zloženie - 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
- 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
- 4 zvolení zástupcovia rodičov
- 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
Na základe vyššie uvedeného predkladáme návrh na
delegovanie člena Rady školy pri Základnej umeleckej škole
A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok za zriaďovateľa.

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

Variantnosť nie je.
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Pripomienky subjektov: Nevyvesuje sa
Návrhová časť
Stanoviská
k návrhu:
- odborný útvar Mrú:

Oddelenie školstva, mládeže a športu odporúča Mestskému
zastupiteľstvu predložený návrh prerokovať a schváliť ho
v Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku.

-komisia MsZ:

Stanovisko komisie školstva a mládeže zo dňa 29.02.2016 –
komisia
školstva
a mládeže
odporúča
Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku predložený návrh schváliť

-právne stanovisko:

Návrh je v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vlastný návrh materiálu:
Na základe § 25 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 podľa § 15 ods. 2 písm. i) Štatútu mesta Kežmarok mesto Kežmarok
ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy A. Cígera, Hviezdoslavova 12,
Kežmarok navrhuje delegovať za zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri
Základnej umeleckej škole A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
p. Jána Holovu.
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 25 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 podľa § 15 ods. 2
písm. i) Štatútu mesta Kežmarok deleguje p. Jána Holovu ako
zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej škole
A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :

Viceprimátor mesta

Na rokovanie dňa:

21.03
3.2016

K bodu programu:

11.

Názov materiálu:

Návrh na schválenie dodatku č.1 k Rokovaciemu
okovaciemu poriadku
komisií mestského zastupiteľstva v Kežmarku.

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. Miroslav Perignáth - viceprimátor

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Na zasadnutí MsZ 15.12.2016 bol uznesením č. 333/2015 schválený Rokovací
poriadok komisií mestského zastupiteľstva v Kežmarku. V článku 2. Tento rokovací
poriadok upravuje zloženie a spôsob vytvorenia týchto poradných orgánov. Systém
menovania
ovania zapisovateľky Primátorom mesta Kežmarok po dohode s predsedom príslušnej
komisie bol dohodnutý a vpísaný do bodu 4. uvedeného článku cit. „ 4.Zapisovateľom
komisie je zamestnanec mesta menovaný primátorom mesta po dohode s predsedom
komisie.“
V bode 3. tohto článku bolo potrebné vypustiť slovo „zapisovateľa“ a čiarku za
slovom Predsedu a bod 3. Článku 2 mal znieť: „ 3. Predsedu komisie a členov komisie
volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.“
V súčasnosti tento bod 3. Znie
Zni „Predsedu, zapisovateľa komisie a členov komisie volí
a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
Navrhujeme opravu tohto dokumentu tak ako je to uvedené v návrhu dodatku č.1
k Rokovaciemu poriadku komisií mestského zastupiteľstva v Kežmarku.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku
komisií Mestskéhoo zastupiteľstva v Kežmarku podľa predloženého návrhu.
návrhu
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Dodatok č.1
k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta
Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku vydáva tento Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku
komisií Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok
I.
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok sa mení takto:
V článku 2 bod 3. znie:
„3. Predsedu komisie a členov komisie volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.“

II.
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok bol
schválený Uznesením č. .................... zo zasadania Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok
konaného dňa .................... a nadobúda účinnosť 1.4.2016.

V Kežmarku dňa ................

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

Predkladá :

Ing. Matúš Polák

Na rokovanie dňa:

21.3.2016

K bodu programu:
Názov materiálu:

Návrh na úpravu rokovacieho poriadku MsZ

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správu.
2. Návrhová časť rokovaného materiálu.
3. Návrhy na uznesenia. (Varianty)

Potrebné k schváleniu:

Počet strán materiálu:

-

viac ako ½ prítomných poslancov

5

Prílohy k ZM:

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Matúš Polák, poslanec MsZ

MESTO

KEŽMAROK

Dôvodová správa. Mestské zastupiteľstvo sa od 1.1.2016 riadi novým rokovacím
Súčasný stav:

poriadkom, ktorý vznikol na základe činnosti pracovnej
skupiny a neskôr pripomienkovaním poslancov. Súčasný
rokovací poriadok taktiež neobsahuje informáciu o potrebnom
hlasovacom kvóre.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe potreby rozšírenia
kompetencií poslancov MsZ o inštitút poslaneckého
prieskumu, ktorý v súčasnom rokovacom poriadku
zapracovaný nie je.
Cieľom je doplniť do rokovacieho poriadku MsZ nový článok,
ktorý dáva MsZ kompetenciu vykonať poslanecký prieskum
za presne stanovených podmienok. Súčasne doplniť
prehľadnú tabuľku hlasovacieho kvóra v jednotlivých
prípadoch.

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

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:
-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s legislatívou a právnymi
normami. Predlohou na vypracovanie tohto materiálu boli
schválené rokovacie poriadky iných miest SR.

- Komisia MsZ:

Nevyžaduje sa

MESTO

KEŽMAROK

Vlastný návrh materiálu:
Doplniť nový § 11 „Pôsobnosť mestského zastupiteľstva“
1. Mestskému zastupiteľstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti
a právomoci podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov. Mestské zastupiteľstvo prerokúva a rozhoduje aj o ďalších otázkach
mestského, prípadne regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony ak to
vyžaduje právny záujem orgánov mestskej samosprávy alebo občanov mesta
Kežmarok.
2. Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré
nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti, bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti
a vnútroorganizačné normy mesta Kežmarok.
3. Poslanecký prieskum možno vykonať na základe uznesenia MsZ o poverení vykonania
poslaneckého prieskumu (ďalej len „uznesenie o prieskume“) alebo na základe
písomného oznámenia aspoň 3 poslancov o vykonaní poslaneckého prieskumu
adresovaného primátorovi mesta a mestskému zastupiteľstvu.
4. Poslaneckým prieskumom sa rozumie výkon kontrolného oprávnenia poslanca
(poslancov) s cieľom získať bližšie vysvetlenie a informácie o predmete rokovania,
probléme alebo inej veci spojenej s riadnym výkonom mandátu poslanca.
S poslaneckým prieskumom je spravidla spojené vyžiadanie listín a dokumentácie,
o ktoré poslanec prejaví záujem pri výkone poslaneckého prieskumu.
5. Pôsobnosť poslancov pri výkone poslaneckého prieskumu sa vzťahuje na:
a. Mestský úrad
b. Rozpočtové organizácie zriadené mestom
c. Príspevkové organizácie zriadené mestom
d. Právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby ktoré
nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na
užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
e. Osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, návratné
alebo nenávratné finančné výpomoci podľa osobitných predpisov v rozsahu
nakladania s týmito prostriedkami (napríklad zákon č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
6. Uznesenie o prieskume alebo oznámenie o vykonaní prieskumu podľa bodu č.3 musí
obsahovať miesto vykonania poslaneckého prieskumu, program poslaneckého
prieskumu, termín konania poslaneckého prieskumu a zoznam poslancov, ktorí sa
zúčastnia poslaneckého prieskumu. S obsahom uznesenia poverený poslanec
oboznámi najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva.
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7. Poslanci sú pri poslaneckom prieskume oprávnení:
a. Vstupovať do objektov orgánov kde sa vykonáva poslanecký prieskum
b. Vyžadovať od orgánov podľa bodu č. 5, aby im poskytli potrebné spisy
a doklady, ako aj vysvetlenie k veci, ktorej sa poslanecký prieskum týka
c. Klásť otázky zamestnancom orgánu podľa bodu č. 5
8. Výkon ďalších kontrolných oprávnení poslancov upravuje zákon o obecnom zriadení.

Príloha č.1 Hlasovacie kvórum
Druh hlasovania
Uznesenie (všeobecné), t.j. ak
nejde o niektorý z prípadov
uvedených nižšie
Voľba HK v prvom kole
a odvolanie HK z funkcie
Súhlas so zmluvou podľa § 20a
ods. 4 a 20b ods. 5 ZoOZ

Hlasovacie kvôrum

Odkaz na právny predpis

Nadpolovičná väčšina prítomných

§ 12 ods. 7 ZoOZ

Nadpolovičná väčšina všetkých
(t.j. kvórum =
uznášaniaschopnosť)
Nadpolovičná väčšina všetkých
(t.j. kvórum =
uznášaniaschopnosť)

§ 18a ods.3 a ods. 10 ZoOZ
§ 20a ods. 4
a 20b ods. 5 ZoOZ

vyhlásenie hlasovania
obyvateľov o odvolaní starostu
pre hrubé porušovanie
povinností a zákonnosti

Nadpolovičná väčšina všetkých
(t.j. kvórum =
uznášaniaschopnosť)

rozhodovanie o tom, či nastalo
nesplnenie alebo porušenie
povinnosti z úst. zák. č.
357/2004 Z.z

Nadpolovičná väčšina všetkých
(t.j. kvórum =
uznášaniaschopnosť)

čl. 9 ods. 9 a 6 úst. zák. č.
357/2004 Z.z.

Prijatie nariadenia
zastavenie konania o nesplnení
alebo porušení povinnosti z úst.
zák. č. 357/2004 Z.z.
potvrdenie uznesenia, ktorého
výkon primátor pozastavil

Trojpätinová väčšina prítomných

§ 12 ods. 7 ZoOZ

Trojpätinová väčšina prítomných

čl. 9 ods. 12 úst. zák. č.
357/2004 Z.z.

trojpätinová väčšina všetkých

§ 13 ods. 8 ZoOZ

Koncesné zmluvy
dôvody hodné osobitného
zreteľa

trojpätinová väčšina všetkých

§ 9 ods. 2 písm. g/ ZoMO
§ 9a ods. 8 písm. e/ alebo ods. 9
písm. c/ ZoMO

voľba HK v druhom kole
udelenie Ceny Mesta Kežmarok

trojpätinová väčšina všetkých

§ 13a ods.3 písm.a/ bod 2. a
ods. 4 ZoZO

najväčší počet platných hlasov
(tzv. relatívna väčšina)

§ 18a ods. 3 ZoOZ

Trojpätinová väčšina prítomných

Dodatok č.1 Štatútu mesta
Kežmarok

Použité skratky:
ZoOZ = zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
ZoMO = zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

MESTO

KEŽMAROK

Príloha č. 2 Hlasovacia tabuľka
Pri počte
poslancov
8
9
10
11
12
13
14
15

Nadpolovičná
väčšina
5
5
6
6
7
7
8
8

Trojpätinová
väčšina
5
6
6
7
8
8
9
9

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

Návrh na uznesenie .
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje doplnenie rokovacieho poriadku
o § 11 – Pôsobnosť mestského zastupiteľstva.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá:

Oddelenie sociálnych vecí

Na rokovanie dňa:

21
21.03.2016

K bodu programu:

12

Názov materiálu:

Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb
mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2020 za obdobie roka
2015

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správu
2. Návrhová časť rokovaného materiálu
3. Návrh na uznesenie

Potrebné k schváleniu:

-

nehlasuje sa

Počet strán materiálu:
Prílohy k ZM:

Príloha č. 1 a 2

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

JUDr. Jana Trautmanová
v
vedúca
oddelenia sociálnych vecí
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Dôvodová správa
Súčasný stav:

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schválilo na svojom
zasadnutí dňa 12.12.2013 Komunitný plán sociálnych služieb
mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2020. Komunitné
plánovanie sociálnych služieb patrí do pôsobnosti obce - § 80
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
ych službách v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách),
službách)
ktorá má povinnosť vypracúvať a schvaľovať komunitný plán
sociálnych služieb a tým súčasne vytvárať podmienky na
podporu komunitného rozvoja, komunitnej práce a komunitnej
rehabilitácie v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
Základná obsahová štruktúra KPSS je v súlade s metodikou
MPSVaR SR, ustanovením § 82 a § 83 zákona č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách a s národnými
árodnými prioritami rozvoja
sociálnych služieb pri súčasnom
súčasnom zohľadňovaní miestnych
špecifík a potrieb miestnych komunít obyvateľstva.
Materiál bol vypracovaný na základe Komunitného
omunitného plánu
sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014-2020,
2014
ktorý sa raz ročne vyhodnocuje
vyhodnocuje a aktualizuje (podľa § 83
ods.5 písm. f zákona o sociálnych službách.)
službách

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

Variantnosť nie je

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť
Stanoviská k návrhu:

odborný útvar MsÚ:

- Komisia MsZ:

Oddelenie
Odd
elenie
sociálnych
vecí
odporúča
Mestskému
zastupiteľstvu v Kežmarku predloženú správu vziať na
vedomie.

Správu o plnení Komunitného plánu soc. služieb Mesta
Kežmarok predložilo oddelenie sociálnych vecí na
prerokovanie sociálnej a bytovej komisii,, ktorá na zasadnutí
dňa 25.02.2016 k predloženej správe nemala výhrady.
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Vlastný návrh materiálu: v návrhu na uznesenie
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať
poznamenať kto podal a či prešiel/

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Správu o plnení
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014
201 – 2020 za
obdobie roka 2015.
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SPRÁVA O PLNENÍ
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 - 2020
- za obdobie roka 2015
Plnenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 - 2020
(ďalej KPSS) bolo vyhodnotené podľa stanovených aktivít vyplývajúcich z opatrení 1 až 7,
a to k 31.12. 2015.
OPATRENIE 1
Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb
 Aktivita 1.1
Zvýšiť počet odborných zamestnancov v ZpS a ZOS v súlade so zákonom o sociálnych
službách
V zmysle § 84 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej zákon o sociálnych službách) sa za odborného zamestnanca spĺňajúceho
kvalifikačné predpoklady, ktorý poskytuje sociálne služby, považuje sociálny pracovník,
supervízor, opatrovateľ, tlmočník posunkovej reči, zdravotnícky zamestnanec, lekár
vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť, vychovávateľ a ďalší pedagogický zamestnanec,
fyzická osoba vykonávajúca špecializované sociálne poradenstvo, fyzická osoba
vykonávajúca sociálnu rehabilitáciu a fyzická osoba vykonávajúca činnosť pracovnej terapie.
Priemerný počet klientov sa v oboch sociálnych zariadeniach v rokoch 2014 a 2015
nezmenil. V zariadení pre seniorov (ďalej len ZpS) ostal v počte 97 a v zariadení
opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS) v počte 6. (viď tab. 1 a 2)
Tab. 1
Počet klientov Zariadenia pre seniorov
III
IV
V
VI
VII
VIII

IX

X

XI

XII

101

98

98

97

97

97

94

92

93

94

94

97

98

98

95

96

95

93

96

97

98

99

I.

II.

2014

105

2015

96

Zdroj: MsÚ Kežmarok

Z celkového počtu prijímateľov sociálnej služby v ZpS odkázaných na pomoc inej
fyzickej osoby bolo v decembri 2015 so stupňom odkázanosti IV - VI spolu 69, čo tvorí 70%.
Tab. 2

2014

I.

II.

Počet klientov Zariadenia opatrovateľskej služby
III
IV
V
VI
VII
VIII

5
4

5
4

5
4

2015
Zdroj: MsÚ Kežmarok

7
4

7
4

6
4

8
4

8
5

IX

X

XI

XII

7
6

7
7

7
9

6
11

Z celkového počtu prijímateľov sociálnej služby v ZOS odkázaných na pomoc inej
fyzickej osoby boli v decembri 2015 so stupňom odkázanosti IV - VI spolu 2 prijímatelia, čo
tvorí 18%.
1
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V oboch zariadenia bolo ku dňu 31.12. 2015 evidovaných spolu 55 zamestnancov,
z toho 31 odborných, čo predstavuje 56,36 %. Maximálny počet prijímateľov sociálnej služby
na jedného zamestnanca a zároveň percentuálny podiel odborných zamestnancov na
celkovom počte zamestnancov je v ZpS a ZOS v súlade so zákonom o sociálnych službách.
Aktivita 1.1 ostáva v plnení.

 Aktivita 1.2
Zaviesť v ZpS a ZOS supervíziu
Podľa § 9 ods. 10 zákona o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby
povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať
a uskutočňovať program supervízie.
V ZpS a ZOS sa v roku 2015 pracovalo na všetkých úsekoch na zefektívnení
jednotlivých postupov a supervízia sa nerealizovala. V roku 2016 je plánované v tejto oblasti
interne vyškoliť jedného zamestnanca. Aktivita 1.2 ostáva v plnení.
 Aktivita 1.3
Zaviesť využívanie dobrovoľníkov a absolventskej
i vysokých škôl s relevantným vzdelaním

praxe

študentov

stredných

Počas roka 2015 pôsobili v zariadení v rámci absolventskej praxe 2 absolventi - 1
sociálny pracovník a 1 administratívny pracovník a 3 dobrovoľníci. Zariadenie zároveň
zaznamenalo zvýšený záujem zo strany študentov stredných a vysokých škôl o výkon praxe.
Aktivita 1.3 ostáva v plnení.
 Aktivita 1.4
Zaviesť systém vzdelávania manažmentu, zamestnancov
Jediným sociálnym zariadením s právnou subjektivitou, ktoré je zriadené mestom
Kežmarok je Zps a ZOS. V uvedenom sociálnom zariadení bol v roku 2015 na ošetrovateľsko
- opatrovateľskom úseku vypracovaný plán 10 odborných seminárov na témy podľa potrieb
a požiadaviek zamestnancov predmetného úseku. Okrem týchto seminárov zamestnanci
absolvovali:
− v máji akreditovaný seminár pre opatrovateľky a sestry na tému plienkovanie klientov
(pomôcky, zásady, postupy),
− v septembri seminár pre všetkých zamestnancov na tému hygiena v sociálnych
zariadeniach, dezinfekcia, používanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
a školenie všetkých zamestnancov realizované Národným ústavom celoživotného
vzdelávania v rozsahu 12 hod. na tému Poznávanie seba a rozvoj komunikačných
zručností.
Zároveň v priebehu roka prebiehali workshopy s kolegami z ôsmich okolitých sociálnych
zariadení, na ktorých sa diskutovalo o vybraných aktuálnych témach.
Aktivita 1.4 ostáva v plnení.
 Aktivita 1.5
Zvýšiť informovanosť o sociálnych službách (vyhľadávacia činnosť, masmediálna
komunikácia)
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Zvyšovanie informovanosti o sociálnych službách poskytovaných verejnými
a neverejnými poskytovateľmi pôsobiacimi na území mesta je pravidelne a systematicky ako
aj v predchádzajúcich rokoch zabezpečované prostredníctvom zamestnancov oddelenia
sociálnych vecí MsÚ Kežmarok, prostredníctvom tlače Noviny Kežmarok, internetu (web
stránky mesta, web stránky ZpS a ZOS) a prostredníctvom reportáží Kežmarskej televízie.
Osobitný zreteľ sa pri vyhľadávacej činnosti kladie na osamelých seniorov a občanov bez
prístrešia.
ZpS a ZOS distribuovalo v roku 2015 informačný leták, pravidelne zverejňovalo
články o činnostiach a aktivitách zariadenia a zároveň informovalo verejnosť o možnosti
poskytovania obedov pre dôchodcov mesta Kežmarok. Aktivita 1.5 ostáva v plnení.
 Aktivita 1.6
Zabezpečiť dostupnosť odľahčovacej služby
Aktivita 1.6 vypustená uznesením MsZ č.91/2015.
 Aktivita 1.7
Podpora bezplatného sociálneho poradenstva
V zmysle zákona o sociálnych službách mesto poskytuje počas celého roka bezplatné
sociálne poradenstvo pre všetkých občanov mesta, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej
situácii a nie sú schopní pomôcť si sami, resp. pomocou rodiny alebo blízkych osôb.
V rámci roka bolo poskytované sociálne poradenstvo jednotlivcom, rodinám s deťmi
a občanom bez prístrešia v počte 319 osôb. V oblasti zamestnanosti bolo poskytnutých 580
intervencií, v oblasti bývania 668 intervencií, v oblasti zdravia 792 intervencií, v oblasti
sociálno-patologických javov 540 intervencií, v oblasti financií a hospodárenia 853
intervencií, v oblasti spolupráce so školou 36 intervencií a 153 intervencií v oblasti sociálneho
zabezpečenia. Zároveň je poskytované bezplatné komplexné sociálne poradenstvo pre
občanov bez prístrešia, ktorých bolo na území mesta k 31. 12. evidovaných v počte 53.
Bezplatné sociálne poradenstvo bolo taktiež poskytnuté všetkým občanom, ktorí navštívili
oddelenie sociálnych vecí osobne, prípadne oddelenie kontaktovali písomne, telefonicky,
alebo prostredníctvom mailovej pošty. Aktivita 1.7 ostáva v plnení.
 Aktivita 1.8
Realizácia prieskumov u prijímateľov sociálnych služieb (spätná väzba)
V ZpS a ZOS boli v roku 2015 vypracované dva druhy dotazníkov spokojnosti s
poskytovanými službami, a to pre klientov a pre ich rodinných príslušníkov. Nakoľko
návratnosť dotazníkov bola pomerne nízka a vzorka dotazníkov nedostačujúca, pokračuje
zariadenie v prieskume spokojnosti ďalej. Spätná väzba od klientov zariadenia je zároveň
zisťovaná aj poradami s výborom klientov a na základe podnetov vhodených do schránky
zavedenej na tento účel, ako aj osobnými stretnutiami s klientmi a pod.
V mesiacoch február a marec 2015 prebehol prieskum spokojnosti s 18 prijímateľmi
opatrovateľskej služby, ktorý realizovalo oddelenie sociálnych vecí.
Aktivita 1.8 ostáva v plnení.

OPATRENIE 2
Skvalitniť poskytovanie terénnych sociálnych služieb
 Aktivita 2.1
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Vytvoriť podmienky pre flexibilitu poskytovania opatrovateľských služieb (v prípade
potreby občanov mesta zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby cez víkendy,
počas noci, resp. nepretržite)
Opatrovateľskú službu poskytuje mesto v zmysle zákona o sociálnych službách, a to
terénnou formou, občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri
sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní
základných sociálnych aktivít. Opatrovateľská služba je poskytovaná v prirodzenom
prostredí prijímateľa sociálnej služby (v domácnosti). Na základe Všeobecne záväzného
nariadenia č. 20/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 v znení VZN č. 7/2011,
v znení Dodatku č. 1 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok je
opatrovateľská služba zabezpečovaná v pracovných dňoch, v čase od 07:00 hod. do 15:00
hod. za úhradu 1,50 Eur/hod. a v čase od 15:01 hod do 23:00 hod. a počas soboty, nedele, dní
pracovného pokoja a sviatkov za úhradu 2,50 EUR/hod. K 31.12. zabezpečuje opatrovateľskú
službu 17 opatrovateliek pre 33 občanov mesta (viď tabuľka 3) .
Tab. 3
Prehľad o poskytovaní opatrovateľskej služby
Počet
opatrovateliek

opatrovaných osôb

2013

17

35

2014

15

28

2015
17
Zdroj: MsÚ Kežmarok

33

Z tab. 3 vyplýva, že po znížení úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby, sa
zvýšil počet prijímateľov opatrovateľskej služby o 5 občanov mesta Kežmarok. V roku 2015
sme nezaznamenali záujem o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby po 15:00 hod., ani
počas víkendov, dní pracovného pokoja resp. nepretržite. Aktivita 2.1 ostáva v plnení.
 Aktivita 2.2
Realizovať vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávanie opatrovateliek s dôrazom na
zlepšenie komunikácie s klientom a jeho rodinou, riešenie konfliktných situácií
a zvládanie stresu
V roku 2015 absolvovali opatrovateľky školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, ďalšieho vzdelávania s dôrazom na zlepšenie komunikácie s klientom a jeho rodinou,
riešenie konfliktných situácií a zvládanie stresu nebolo organizované. Aktivita 2.2 ostáva
v plnení.
 Aktivita 2.3
Realizovať cielené informačné a propagačné aktivity na podporu rozvoja terénnych
sociálnych služieb
Pri poskytovaní sociálneho poradenstva v rámci sociálnej posudkovej činnosti sa
uplatňoval § 13 ods. 6 zákona o sociálnych službách, t.z., že poskytovanie terénnej formy
sociálnej služby alebo ambulantnej sociálnej služby má prednosť pred pobytovou sociálnou
službou, a to súlade s právom fyzickej osoby na výber formy poskytovanej sociálnej služby.
Pri posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu je, ak je to vhodné a účelné a rieši to
nepriaznivú sociálnu situáciu občana, uprednostňovaná terénna forma sociálnej služby, a to
domáca opatrovateľská služba v prirodzenom prostredí občana. Aktivita 2.3 ostáva v plnení.
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 Aktivita 2.4
Udržať terénnu sociálnu prácu ako súčasť organizačnej štruktúry a činností MsÚ
Kežmarok v počte 2 terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a 2 asistentov terénnych
sociálnych pracovníkov (ATSP)
V roku 2015 bol počet dvoch TSP a dvoch ATSP zachovaný, a to do 31.10. 2015
v rámci Národného projektu terénnej sociálnej práce, v období november a december bola
činnosť terénnej sociálnej práce financovaná z rozpočtu mesta. Aktivita 2.4 ostáva v plnení.
OPATRENIE 3
Zlepšiť využitie komunitného centra
 Aktivita 3.1
Vypracovať a realizovať program činností Komunitného centra s dôrazom na prácu
s deťmi so sociálne znevýhodneného prostredia v spolupráci so základnými školami
a Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva (CPPPaP)
K 31.12. 2015 nebol písomne vypracovaný program činností Komunitného centra.
V rámci Komunitného centra sa organizovalo obstarávanie šatstva a obuvi pre občanov bez
prístrešia a pre sociálne slabšie rodiny. Aktivita 3.1 ostáva v plnení.
OPATRENIE 4
Vytvoriť podmienky pre aktívne starnutie seniorov
 Aktivita 4.1
Vybaviť a modernizovať priestory Denného centra - Klubu dôchodcov v meste
Klub dôchodcov bol dňom 29.7. 2015 zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb
pod názvom Denné centrum. Jeho súčasťou sú dva kluby: Klub kresťanských seniorov
a Klub dôchodcov. Denné centrum sídli na ulici Martina Lányiho 3. V roku 2015 sa
v Dennom centre zrealizovali elektroinštalačné práce (nové lištovanie, nové rozvody
elektriny, výmena elektrických zásuviek, zapájanie nefunkčných svetiel), vymaľovali sa
ďalšie miestnosti a vybudoval sa bezbariérový vstup do budovy. V rámci materiálneho
vybavenia zariadenia bol zakúpený nový nábytok (skrine, stoly, kovové vešiaky), televízor,
DVD prehrávač a ozvučovač. Taktiež boli zakúpené závesy, záclony a obrusy. Kuchynka
bola vybavená novým príborom a pohármi. V rámci záujmových aktivít boli zakúpené
spoločenské hry, 2 sady petangu a elektronické šípky. V Dennom centre bol zachovaný
prístup na internet. Aktivita 4.1 ostáva v plnení.
 Aktivita 4.2
Realizovať kultúrne, športové, vzdelávacie aktivity pre skvalitnenie života
aktívnych seniorov (prostredníctvom malých projektov) v spolupráci s Klubom
dôchodcov, Mestskou políciou
V Dennom centre sa v roku 2015 realizovali nasledovné aktivity: Fašiangové
popoludnie, Medzinárodný deň žien, Veľkonočné posedenie, Deň matiek, výlet do Bardejova
a Bardejovských kúpeľov, do Noweho Targu a Zakopaného, Mikuláš, posedenie pri jedličke
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a pod. V rámci turistického krúžku navštívili seniori expozíciu obrazov v Scherfelovom dome
v Poprade - Veľkej, muzikál Snehová kráľovná v Prešove, zatmenie Slnka v Starej Lesnej,
najväčší slovenský betlehem v Rajeclej Lesnej, Brezno, Technické múzeum a Dóm Sv.
Alžbety po oprave v Košiciach, novostavbu SND v Bratislave, Trenčiansky hrad, Štrbské
pleso, Jesenný festival v Sabinove, Literárne múzeum v Martine a Vianočné trhy v Malom
Slavkove. V roku 2015 vznikol športový krúžok zameraný na petang a zároveň sa rozbehla
činnosť krestívneho krúžku. Aktivita 4.2 ostáva v plnení.
OPATRENIE 5
Zriadiť nové sociálne služby a ďalšie služby sociálnej starostlivosti pre sociálne slabšie
skupiny obyvateľstva
 Aktivita 5.1
Vybudovať nocľaháreň pre 16 osôb podľa vypracovaného projektu
Aktivita 5.1 vypustená uznesením MsZ č.91/2015.
 Aktivita 5.2
Vypracovať program zriaďovania nových sociálnych služieb podľa potrieb
občanov
K 31.12. 2015 nebol písomne spracovaný program zriaďovania nových sociálnych
služieb.
Od roku 2014 je zriadená na území mesta nocľaháreň, zariadenie opatrovateľskej
služby a poskytovanie opatrovateľskej služby počas víkendu, dňa pracovného pokoja
a sviatku je opatrené Všeobecne záväzným nariadením č. 20/2015, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 3/2009 v znení VZN č. 7/2011, v znení Dodatku č. 1 o poskytovaní sociálnych služieb
na území mesta Kežmarok. Sociálne služby v dennom stacionári boli aj v roku 2015
zabezpečované neštátnym zariadením Social Servis n.o. na Tvarožnianskej ulici 16. Zároveň
v meste pôsobí Domov sociálnych služieb Ľubica na ulici Pod Lesom 6. V roku 2015 bola
taktiež poskytnutá odľahčovacia služba pre 2 občanov mesta, a to formou sociálnej služby
v zariadení pre seniorov. Aktivita 5.2 ostáva v plnení.
OPATRENIE 6
Dobudovať bezbariérovosť na území mesta a vo verejne dostupných budovách
 Aktivita 6.1
Vypracovať pasport bariér v spolupráci s organizáciami venujúcim sa osobám so
zdravotným postihnutím (pohybovo, zrakovo a sluchovo postihnutých občanov)
K 31.12. 2015 nebol písomne vypracovaný pasport bariér. Aktivita 6.1 ostáva
v plnení.
 Aktivita 6.2
Vypracovať a realizovať program opatrení na odstránenie všetkých
identifikovaných bariér (bezbariérové mesto Kežmarok) najneskôr v plánovacom
období 2014 – 2020
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K 31.12. 2015 nebol písomne vypracovaný program opatrení na odstránenie všetkých
identifikovaných bariér (bezbariérové mesto Kežmarok). Aktivita 6.2 ostáva v plnení.
(problém s budovami, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, v prípade budov resp. stavieb vo
vlastníctve mesta, ktoré sa nachádzajú v MPR- objekty pamiatkovo chránené)
 Aktivita 6.3
Vypracovať súbor kritérií, odporúčaní, ktoré je potrebné zohľadňovať pre
zabezpečenie bezbariérovosti pri novej výstavbe, pri povoľovaní novej výstavby
v meste
Aktivita 6.3 vypustená uznesením MsZ č.91/2015.
OPATRENIE 7
Zefektívniť koordináciu a spoluprácu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území
mesta
 Aktivita 7.1
Vytvoriť databázu subjektov pôsobiacich na území mesta a v okolí, ktoré sa
venujú poskytovaniu sociálnych služieb (aké služby, pre akých prijímateľov)
Databáza subjektov (verejných a neverejných sociálnych a zdravotníckych zariadení)
pôsobiacich na území mesta bola písomne spracovaná už v roku 2014. Databáza subjektov
pôsobiacich v okolí mesta je podrobne spracovaná v registri poskytovateľov sociálnej služby
na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja, link http://www.pokraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-socialny/poskytovatelia-socialnych-sluzieb/. Aktivitu 7.1
navrhujeme vypustiť.
 Aktivita 7.2
Vybudovať komunikačnú platformu subjektov poskytujúcich sociálne služby na
území mesta s cieľom zlepšenia vzájomnej informovanosti, výmeny skúseností,
spolupráce, definovania spoločných projektov, aktivít a pod.
K 31.12. 2015 je vybudovaná komunikačná platforma subjektov poskytujúcich
sociálne služby na území mesta. Poskytovatelia sociálnych služieb sa v priebehu roka
kontaktujú a v prípade potreby riešia problémy flexibilne. Aktivita 7.2 ostáva v plnení.

Súhrnné vyhodnotenie:
Tab. 5
Plnenie aktivít
Splnené

Splnené čiastočne

Nesplnené

Spolu

8

5

6

1.1, 1.3,1.5,1.7,2.1,2.3,2.4,4.1

1.4,1.8, 4.2,7.1, 7.2

1.2,2.2,3.1,5.2, 6.1,6.2

19
-

26%

32%

100%

Počet
Aktivita

Plnenie v %
Zdroj: MsÚ Kežmarok

42%
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Aktivity zostávajúce v plnení:
Aktivity splnené, resp. vypustené z KPSS:

18
4

Kežmarok 28.01. 2016
Vypracoval: Mgr. Daniela Koršňáková
Schválila: JUDr. Jana Trautmanová
Príloha
1.
2.
3.

Tab. 32 Opatrenia a aktivity rozvoja sociálnych služieb
Tab. 33 Časové plnenie aktivít rozvoja sociálnych služieb
Prieskum spokojnosti s poskytovaním opatrovateľskej služby

8

Plnenie KPSS za rok 2015
Príloha 1
,
Tab. 32 Opatrenia a aktivity rozvoja sociálnych služieb
Opatrenie 1
Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych
služieb
Aktivita
Zvýšiť počet odborných zamestnancov v ZpS a ZOS v súlade so
1.1
zákonom o sociálnych službách
Aktivita
Zaviesť v ZpS a ZOS supervíziu
1.2
Aktivita
Zaviesť využívanie dobrovoľníkov a absolventskej praxe študentov
1.3
stredných i vysokých škôl s relevantným vzdelaním
Aktivita
Zaviesť systém vzdelávania manažmentu, zamestnancov
1.4
Aktivita
Zvýšiť informovanosť o sociálnych službách (vyhľadávacia činnosť,
1.5
masmediálna komunikácia)
Aktivita
Zabezpečiť dostupnosť odľahčovacej služby
1.6
Aktivita
Podpora bezplatného sociálneho poradenstva
1.7
Aktivita
Realizácia prieskumov u prijímateľov sociálnych služieb (spätná
1.8
väzba)
Opatrenie 2
Skvalitniť poskytovanie terénnych sociálnych služieb
Aktivita
2.1
Aktivita
2.2
Aktivita
2.3
Aktivita
2.4

Vytvoriť podmienky pre flexibilitu poskytovania opatrovateľských
služieb (v prípade potreby občanov mesta zabezpečiť poskytovanie
opatrovateľskej služby cez víkendy, počas noci, resp. nepretržite)
Realizovať vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávanie opatrovateliek
s dôrazom na zlepšenie komunikácie s klientom a jeho rodinou,
riešenie konfliktných situácií a zvládanie stresu
Realizovať cielené informačné a propagačné aktivity na podporu
rozvoja terénnych sociálnych služieb
Udržať terénnu sociálnu prácu ako súčasť organizačnej štruktúry
a činností MsÚ Kežmarok v počte 2 terénnych sociálnych pracovníkov
(ZSP) a 2 asistentov terénnych sociálnych pracovníkov (ATSP)

Časový plán
V súlade s
novelou zákona
o sociálnych
službách
Priebežne
Priebežne
Priebežne
Priebežne
Priebežne
Stály termín
Ročne

Časový plán
Priebežne
Priebežne
Priebežne
Priebežne

Zodpovedné
oddelenie MsÚ
Oddelenie sociálnych
vecí
Oddelenie sociálnych
vecí
Oddelenie sociálnych
vecí
Oddelenie sociálnych
vecí
Oddelenie sociálnych
vecí
Oddelenie sociálnych
vecí
Oddelenie sociálnych
vecí
Oddelenie sociálnych
vecí
Zodpovedné
oddelenie MsÚ

Spoluzodpovedné
oddelenie MsÚ,
resp. organizácia
ZpS a ZOS v
Kežmarku
ZpS a ZOS v
Kežmarku
Zariadenia
sociálnych služieb
Zariadenia
sociálnych služieb
Zariadenia
sociálnych služieb
Terénni sociálni
pracovníci
Zariadenia
sociálnych služieb
Spoluzodpovedné
oddelenie MsÚ,
resp. organizácia

Plnenie

Pozn. na
rok 2016

Splnené

V plnení

Nesplnené,
plnenie do 2016

V plnení

Splnené

V plnení

Splnené
čiastočne

V plnení

Splnené

V plnení

-

Vypustená
aktivita

Splnené

V plnení

Splnené
čiastočne

V plnení

-

-

Oddelenie sociálnych
vecí

-

Splnené

V plnení

Oddelenie sociálnych
vecí

-

Nesplnené

V plnení

Splnené

V plnení

Splnené

V plnení

Oddelenie sociálnych
vecí
Oddelenie sociálnych
vecí

Terénni sociálni
pracovníci
Priebežne

Plnenie KPSS za rok 2015
Príloha 1
Opatrenie 3
Zlepšiť využitie komunitného centra
Aktivita
3.1

Časový plán

Vypracovať a realizovať program činností Komunitného centra
s dôrazom na prácu s deťmi so sociálne znevýhodneného prostredia
v spolupráci so základnými školami a Centrom pedagogicko psychologického poradenstva (CPPPaP)
Opatrenie 4
Vytvoriť podmienky pre aktívne starnutie seniorov

Priebežne

Aktivita
4.1

Priebežne

Vybaviť a modernizovať priestory Denného centra - Klubu dôchodcov
v meste

Aktivita
4.2

Časový plán

Realizovať kultúrne, športové, vzdelávacie aktivity pre skvalitnenie
života aktívnych seniorov (prostredníctvom malých projektov)
v spolupráci s Klubom dôchodcov, Mestskou políciou
Opatrenie 5
Zriadiť nové sociálne služby a ďalšie služby sociálnej starostlivosti pre
sociálne slabšie skupiny obyvateľstva
Aktivita
Vybudovať nocľaháreň pre 16 osôb podľa vypracovaného projektu
5.1

Priebežne

Aktivita
Vypracovať program zriaďovania nových sociálnych služieb podľa
5.2
potrieb občanov
Opatrenie 6
Dobudovať bezbariérovosť na území mesta a vo verejne dostupných
budovách
Aktivita
Vypracovať pasport bariér v spolupráci s organizáciami venujúcim sa
6.1
osobám so zdravotným postihnutím (pohybovo, zrakovo a sluchovo
postihnutých občanov a občanov s civilizačnými ochoreniami)
Aktivita
Vypracovať a realizovať program opatrení na odstránenie všetkých
6.2
identifikovaných bariér (bezbariérové mesto Kežmarok) najneskôr v
plánovacom období 2014 – 2020

Priebežne

Časový plán
2014

Časový plán
2014
2020

Zodpovedné
oddelenie MsÚ
Oddelenie sociálnych
vecí

Zodpovedné
oddelenie MsÚ
Oddelenie Územného
plánu, životného
prostredia a
stavebného konania
Oddelenie sociálnych
vecí
Zodpovedné
oddelenie MsÚ
Oddelenie Územného
plánu, životného
prostredia a
stavebného konania
Oddelenie sociálnych
vecí
Zodpovedné
oddelenie MsÚ
Oddelenie sociálnych
vecí
Oddelenie sociálnych
vecí, Oddelenie
Územného plánu,
životného prostredia a
stavebného konania

Spoluzodpovedné
oddelenie MsÚ,
resp. organizácia
Terénni sociálni
pracovníci
Spoluzodpovedné
oddelenie MsÚ,
resp. organizácia
Oddelenie
sociálnych vecí
Denné centrum,
Mestská polícia
Spoluzodpovedné
oddelenie MsÚ,
resp. organizácia
Oddelenie
sociálnych vecí

Spoluzodpovedné
oddelenie MsÚ,
resp. organizácia
Zariadenia
sociálnych služieb

-

-

-

Nesplnené

V plnení

-

-

Splnené

V plnení

Splnené
čiastočne

V plnení

-

-

-

Vypustená
aktivita

Nesplnené

V plnení

-

-

Nesplnené

V plnení

Nesplnené

V plnení

Plnenie KPSS za rok 2015
Príloha 1
Aktivita
6.3

Vypracovať súbor kritérií, odporúčaní, ktoré je potrebné zohľadňovať
pre zabezpečenie bezbariérovosti pri novej výstavbe, pri povoľovaní
novej výstavby v meste

Opatrenie 7
Zefektívniť koordináciu a spoluprácu subjektov poskytujúcich sociálne
služby na území mesta

2014

Časový plán

Aktivita
7.1

Vytvoriť databázu subjektov pôsobiacich na území mesta a v okolí,
ktoré sa venujú poskytovaniu sociálnych služieb (aké služby, pre akých
prijímateľov)

2014

Aktivita
7.2

Vybudovať komunikačnú platformu subjektov poskytujúcich sociálne
služby na území mesta s cieľom zlepšenie vzájomnej informovanosti,
výmeny skúseností, spolupráce, definovania spoločných projektov,
aktivít a pod.

2014

Kežmarok 07.01. 2016
Spracoval: Mgr. Daniela Koršňáková
Schválila: JUDr. Jana Trautmanová

Oddelenie Územného
plánu, životného
prostredia a
stavebného konania
Zodpovedné
oddelenie MsÚ
Oddelenie sociálnych
vecí

Oddelenie sociálnych
vecí

Oddelenie
sociálnych vecí

-

Vypustená
aktivita

-

-

-

Splnené
čiastočne

Navrhnuté
vypustenie
aktivity

-

Splnené
čiastočne

V plnení

Spoluzodpovedné
oddelenie MsÚ,
resp. organizácia

Tab. 33 Časové plnenie aktivít rozvoja sociálnych služieb
Východisko
vá hodnota

Plánovaná
v roku
2013

Počet

27

-

30

31

Sociálni pracovníci v ZpS a ZOS
Supervízor ZpS a ZOS
Dobrovoľníci a absolventi
Školenia a semináre, popr.
konferencie na vzdelávanie
odborných zamestnancov v ZpS a
ZOS
Publikované články na tému sociálna
oblasť
Klienti využívajúci opatrovateľskú
službu
Školenia, semináre zamerané na
vzdelávanie opatrovateliek
Terénni sociálni pracovníci a
asistenti terénnych sociálnych
pracovníkov
Program činností Komunitného
centra
Počet detí v aktívnej činnosti
Komunitného centra
Aktivity pre deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia
Aktivity pre dospelé osoby (napr.
slobodné matky, občania závislí na
návykových látkach a pod.)

Počet
Počet
Počet

1
0
0

2
1
3

2
0
4

3
0
5

Počet

0

2

5

7

Počet

0

4

7

8

Počet

34

40

28

33

Počet

0

1

0

0

Počet

4

4

4

4

Počet

0

1

0

0

Počet

10

10

9

0

Počet

0

5

5

0

Počet

0

2

2

1

Prístup k internetu

Počet

0

1

1

1

Kultúrne, športové, vzdelávacie
aktivity pre skvalitnenie života
aktívnych seniorov

Počet

2

5

6

20

Pasport bariér

Počet

0

1

0

0

Odstránené bariéry v meste

Počet

0

5

1

1

Databáza subjektov pôsobiacich na
území mesta a v okolí, ktoré sa
venujú poskytovaniu sociálnych
služieb

Počet

0

1

1

1

Opatrenie

Zvyšovať
kvalitu
poskytovaných
sociálnych
služieb v
zariadeniach
sociálnych
služieb

Skvalitniť
poskytovanie
terénnych
sociálnych
služieb

Zlepšiť využitie
komunitného
centra

Vytvoriť
podmienky pre
aktívne
starnutie
seniorov
Dobudovať
bezbariérovosť
na území mesta
a vo verejne
dostupných
budovách
Zefektívniť
koordináciu
a spoluprácu
subjektov
poskytujúcich
sociálne služby
na území mesta

Názov indikátora
Odborní zamestnanci ZpS a ZOS v
Kežmarku

*počet k 31.12.

Kežmarok 28.01. 2016
Spracoval: Mgr. Daniela Koršňáková
Schválila: JUDr. Jana Trautmanová

Merná
jednotka

Príloha č. 2
Hodnota
Výsledná
Výsledná
v roku
v roku
2014*
2015*

Prieskum spokojnosti prijímateľov opatrovateľskej služby
- vyhodnotenie

Do anonymného prieskumu spokojnosti s opatrovateľskou
opatrovate
službou,, ktorý sa uskutočnil
v mesiacoch február a marec 2015,
2015 bolo zapojených 18 respondentov - prijímateľov
opatrovateľskej
skej služby, z toho 17 žien a 1 muž.
Graf 1

Pohlavie respondentov
muž
6%

žena
94%

Respondenti boli prevažne vo veku 80 a viac rokov.
Graf 2

Vek respondentov
11%
17%
72%

51 - 60
61 - 70
80 a viac

Respondenti podali žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby najmä pre svoj zhoršený
zdravotný stav a v 17% z dôvodu, že o nich nemohla postarať rodina.
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Prieskum spokojnosti prijímateľov opatrovateľskej služby
- vyhodnotenie
Graf 3

Dôvod podania žiadosti o poskytovanie
opatrovateľskej služby
6%
17%
5%
72%

zhoršený zdravotný stav
rodina sa odmietala o mňa postarať
rodina sa nemohla o mňa postarať
nemám rodinu, ani blízkych, ktorí by sa o mňa mohli postarať

O možnosti poskytovania opatrovateľskej služby sa respondenti dozvedeli predovšetkým od
príbuzných, známych a rodiny, v 28% poskytli informácie zamestnanci mestského úradu.

Graf 4

Odkiaľ ste sa o opatrovateľskej službe dozvedeli
28%

mestský úrad

50%

miestne noviny, káblová televízia,
web stránka mesta
lekár, zdravotné strediská
17%

5%

príbuzní, známi, rodina

Z celkového počtu respondentov využíva opatrovateľskú službu 56% v rozpätí 1 - 5 rokov a
39% viac ako 10 rokov. Iba 5% opýtaných využíva tento druh sociálnej služby menej ako 1
rok.
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Prieskum spokojnosti prijímateľov opatrovateľskej služby
- vyhodnotenie
Graf 5

Ako dlho využívate opatrovateľskú službu
5%
menej ako 1 rok

39%

1 - 5 rokov
56%

6 - 10 rokov
viac ako 10 rokov

0%

Viac ako tri štvrtine respondentov by najviac vyhovovalo poskytovanie opatrovateľskej
služby v rozsahu 2 - 4 hodiny denne, v 11%
11% v rozsahu viac ako 12 hodín denne.
denne

Graf 6

Aký rozsah poskytovania opatrovateľskej
služby by Vám vyhovoval
11%
6%
5%

2 - 4 hod.
4 - 6 hod.
78%

6 - 8 hod.
viac ako 12 hod.

Veľmi veľkú spokojnosť s prístupom opatrovateľky vyjadrilo až 94% respondentov,
respondentov, zvyšných
z
6% je skôr spokojných.
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Prieskum spokojnosti prijímateľov opatrovateľskej služby
- vyhodnotenie
Graf 7

Spokojnosť s prístupom opatrovateľky
6%0%
0%
veľmi spokojný/á
skôr spokojný/á
skôr nespokojný/á
94%

nespokojný/á

S prístupom sociálnych pracovníkov je 65% respondentov veľmi spokojných, 18% skôr
nespokojných a 17% skôr spokojných.

Graf 8

Spokojnosť s prístupom sociálnych
pracovníkov
0%
18%
veľmi spokojný/á
17%

skôr spokojný/á
65%

skôr nespokojný/á
nespokojný/á

Takmer 90% respondentov vyjadrilo nespokojnosť s výškou úhrady za poskytovanie
opatrovateľskej služby.
Tab. 1 Spokojnosť s výškou úhrady
ni
fi
áno
2
11%
nie
16
89%
spolu (n)
18
100,00%

Dôvod nespokojnosti
vysoká cena
nízky dôchodok
málo sa zapája štát a mesto
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Prieskum spokojnosti prijímateľov opatrovateľskej služby
- vyhodnotenie

Graf 9

Spokojnosť s výškou úhrady
11%

áno
nie
89%

Otázka č. 10
16 respondentov sa v otvorenej otázke nevyjadrilo (neuviedlo žiadne postrehy a návrhy
k poskytovaniu opatrovateľskej služby), 1 respondent uviedol, že jeho dôchodok nestačí na
úhradu opatrovateľskej služby a 1 respondent uviedol, že mu poplatok za poskytovanie
opatrovateľskej služby nevyhovuje,
nevyhovuje, keďže v okolitých obciach sú poplatky nižšie.

Vyhotovil: Mgr. Daniela Koršňáková
V Kežmarku 31.03. 2015
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MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá:

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Na rokovanie dňa:

21.03.2016

K bodu programu:

13.

Názov materiálu:

Návrh na rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby
z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2016 podľa
VZN č.2/2010

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:

1

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Mgr. Ivona Staníková
vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Súčasný stav:

Na základe VZN mesta Kežmarok č. 2/2010 sa poskytujú
dotácie kultúrnym aktivitám - klubom a občianskym
združeniam na činnosť z dôvodu podpory kultúrneho
a spoločenského života, aktívneho využívania voľného času
občanov – dospelých i mládeže a najmä výchovy detí
a mládeže k tradičným hodnotám nášho ľudu, výchovy
umením.
Dotácie sa poskytujú kultúrnym klubom alebo občianskym
združeniam, ktoré sú riadne registrované v zmysle zákona
č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov. Tieto ich môžu použiť výlučne na kultúrnu
činnosť.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Oddelenie školstva MsÚ Kežmarok k určenému termínu
28.02.2016 podľa VZN č. 2/2010 prijalo žiadosti o dotáciu na
rok 2016 od 3 kultúrnych klubov - Klub priateľov Magury
Kežmarok, Združenie Domov Kežmarok a Východoslovenské
folklórne združenie Kežmarok. Následne bolo vykonané
bodovanie týchto žiadostí komisiou v súlade s uvedeným
VZN .

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 školstva odporúča MsZ v Kežmarku predložený
materiál prerokovať a schváliť ho v MsZ v Kežmarku.
- právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s VZN č.2/2010.

- komisia MsZ:

Komisia kultúry a spoločenského života pri MsZ v Kežmarku
súhlasí s predloženým návrhom a odporúča jeho schválenie
v MsZ v Kežmarku
13/2

MESTO KEŽMAROK

Vlastný návrh materiálu:
Návrh dotácií je uvedený v prílohe.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať, kto podal a či prešiel/
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre
kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2016 podľa VZN č. 2/2010
podľa priloženého návrhu.

13/3

MESTO KEŽMAROK

Príloha :

Mesto Kežmarok
Oddelenie školstva, mládeže a športu MsÚ Kežmarok

Návrh na rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2016 podľa VZN č. 2/2010

Por.č. Kultúrny klub
1.

Klub priateľov Magury Kežmarok

2.
3.

Počet získaných bodov

Návrh dotácie na r. 2016
(€)

80% dotácie
(€)

20% dotácie
(€)

1 805

6 513,-

5 210,-

1 303,-

Združenie Domov Kežmarok

209

755, -

604,-

151,-

Východosl.folklórne združenie Kežmarok

480

1 732,-

1 386,-

346,-

2 494

9 000,–

7 200,-

1 800,-

Spolu:

Poznámky: 1. V rozpočte mesta Kežmarok na rok 2016 je pre uvedené VZN k dispozícii 9 000,– €.
Hodnota jedného bodu je 9 000 € : 2 494 b. = 3,608
2. Rozdelenie dotácií navrhla Komisia kultúry a spoločenského života na svojom zasadnutí dňa 03.03.2016
V Kežmarku dňa 02 .03.2016
Spracoval: Mgr. Ivona Staníková
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MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

21
21.3.2016

K bodu programu:

14

Názov materiálu:

Návrh na určenie výšky a spôsobu poskytnutia náhrady za
obmedzenie vlastníckeho práva - Protipožiarna
rotipožiarna nádrž,
nádrž
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
správ
2. Návrhová časť rokovaného materiálu
3. Návrhy na uznesenia
viac ako ½ prítomných poslancov

Potrebné k schváleniu:

Počet strán materiálu:

3

Prílohy k ZM:

2

Meno, funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa
Súčasný stav:

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. pripravujú rekonštrukciu lesnej
cesty Trasa a výstavbu protipožiarnej nádrže na pozemkoch
vo vlastníctve mesta Kežmarok v k.ú. Tatranská Lomnica,
ktorú plánuje realizovať z prostriedkov Európskej únie
z Operačného programu rozvoja
ja vidieka, v rámci opatrenia
8.4. Protipožiarna
otipožiarna nádrž, ktorej výstavba je navrhovaná na
pozemku KN-E
KN
6549/1 bude realizovaná vytvorením
zemného valu s odtokom s jadrom z lomového kameňa
a oplotená pletivom. Predpokladaný objem nádrže je cca 300
m3. Súhlas s realizáciou stavby vydalo mestské zastupiteľstvo
dňa 1.10.2015.
Požadovaným podkladom pre vydanie stavebného povolenia
na realizáciu stavby je dohoda
ohoda o určení výšky a spôsobu
náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, v zmysle zákona
č
č.326/2005
Z.z. o lesoch, v znení neskorších predpisov.

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

Variantnosť nie je

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku vzhľadom na
-odborný útvar MsÚ: to, že ide o organizáciu, ktorej zakladateľom je mesto
Kežmarok, odporúča návrh schváliť.

Stanoviská k návrhu:

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa
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Vlastný návrh materiálu:
-

V návrhu na uznesenie

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

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
náhradu za obmedzenie vlastníckych práv pri výstavbe a užívaní protipožiarnej
nádrže v rámci stavby „Protipožiarna
otipožiarna lesná cesta Trasa – rekonštrukcia
a protipožiarna nádrž“ v k.ú. Tatranská Lomnica, na časti pozemku
pozemk KN-E 6549/1
– geometrickým plánom č. 2/2016 novovytvorených parcelách 6549/19 o výmere
209 m2 a KN-C
C 6549/20 o výmere 400 m2, podľa § 35 zák.č. 326/2005 Z.z. o lesoch,
v znení neskorších predpisov,
predpisov vo výške 0,- eur.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :

Ekonomické oddelenie

Na rokovanie dňa:

21. 03.2016

K bodu programu:

15.

Názov materiálu:

Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok
rozpočtovým opatrením č. 2/2016

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:

14
- žiadne

Ing. Adriana Sedláková
vedúca ekonomického oddelenia

pre

rok

2016

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2016 bol schválený
uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 349/2015
dňa 15. 12. 2015. Rozpočet mesta bol zmenený rozpočtovým
opatrením č. 1/2016 schváleným uznesením č. 12/2016
Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

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

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

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

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

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH:
1) Komisia financií, správy majetku a lesného
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v
Kežmarku schváliť zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok
pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 2/2016.
2) Komisia financií, správy majetku a lesného
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v
Kežmarku schváliť použitie rezervného fondu v roku
2016 na financovanie kapitálových výdavkov prvku
programového rozpočtu 10. 4. 3 Zimný štadión vo
výške 859 000,00 € a prvku 10. 4. 9 Kúpalisko vo
výške 150 000,00 €.
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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.
Rozpočtové opatrenie reaguje hlavne na potrebu prerozdelenia finančných
prostriedkov pridelených MŠVVaŠ SR pre rok 2016 podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení
a zmenu rozpočtov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok
z dôvodu prerozdelenia dotácie určenej na školu v prírode. V oblasti bežných výdavkov
je navrhovaná zmena rozpočtu riešená presunom, t. j. znížením účelovo viazaných
bežných výdavkov pre školstvo a zvýšením bežných výdavkov pre ZUŠ A. Cígera na
projekty. V rámci navrhovanej zmeny rozpočtu na rok 2016 je potrebné vykonať zmenu
rozpočtu prvku 9.8 Spoločný školský úrad z dôvodu zvýšenia účelových finančných
prostriedkov na základe oznámenia výšky rozpočtu pre rok 2016 zaslaného Okresným
úradom v Prešove.
V oblasti kapitálových výdavkov je navrhovaná zmena rozpočtu riešená presunom, t. j.
znížením účelovo viazaných kapitálových výdavkov pre školstvo a zvýšením
kapitálových výdavkov pre ZŠ Nižná brána na spolufinancovanie projektu zameraného
na rekonštrukciu a vybavenie telocvične a zároveň zvýšením kapitálových výdavkov pre
ZŠ Fischera na dofinancovanie projektu zateplenia budovy školy.
V programe Šport navrhujeme zmenu rozpočtu bežných výdavkov presunom z prvku
10.4.7 Iné športoviská v meste na prvok 10.5.4 Tatranská lyžiarska liga.
Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov prvku 10.4.3 Zimný štadión rieši financovanie
dokončenia rekonštrukcie zimného štadióna čiastočne z dotácie poskytnutej MF SR
v nadväznosti na bod C.1 uznesenia vlády č. 44 zo dňa 10. 02. 2016 a čiastočne
z finančných prostriedkov mesta.
Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov prvku 10.4.9 Kúpalisko súvisí s rekonštrukciou
kúpaliska.
V podprograme 5.5 Starostlivosť o psov navrhujeme zmenu rozpočtu bežných
výdavkov presunom z prvku 5.1.1 Hliadkovanie.
V prvku 5.1.2 Kamerový systém navrhujeme zmenu rozpočtu v súvislosti so schválením
dotácie Ministerstva vnútra na rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste
Kežmarok v oblasti prevencie kriminality.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých podnetoch sa nachádzajú v tabuľkovej
časti návrhu.
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok
pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 2/2016 podľa predloženého návrhu.

Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku
2016 na financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu
10.4.3 Zimný štadión – na Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna vo výške
859 000 € a na financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu
10.4.9 Kúpalisko – na rekonštrukciu kúpaliska vo výške 150 000 €.
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R O Z P O Č T O V É OPATRENIE č. 2 / 2016 - v €
n á v r h na rokovanie MsZ
Bežné príjmy
11 478 847

Úprava č.1
33 600

Úprava č.2
6 122

Spolu v €
11 518 569

Rozp.org.
634 866

Bežné výdavky
5 958 297

Úprava č.1
0

Úprava č.2
-341

Spolu v €
5 957 956

Rozp. org.
5 856 358

Rozdiel v €
339 121

Kapitálové príjmy
1 303 897

Úprava č.1
247

Úprava č.2
1 121 379

Spolu v €
2 425 523

Rozp.org.
0

Kapitálové výdavky
3 059 971

Úprava č.1
80 000

Úprava č.2
2 130 379

Spolu
5 270 350

Rozp. org.
0

Rozdiel v €
-2 844 827

Finančné príjmy
1 500 245

Úprava č.1
212 161

Úprava č.2
1 009 000

Spolu v €
2 721 406

0

Finančné výdavky
215 700

Úprava č.1
0

Úprava č.2
0

Spolu
215 700

0

Rozdiel v €
2 505 706

246 008

2 136 501

16 665 498

634 866

9 233 968

80 000

2 130 038

11 444 006

5 856 358

0

Spolu
14 282 989

Spolu

Kežmarok, 11. 03. 2016
Spracovali: Ing.Adriana Sedláková, Mgr. Marián Soliar

Spolu

Rozpočtové organizácie, ZPS + ZOS + Parlament mládeže
- n á v r h na rokovanie MsZ

Vlastné príjmy RO,ZPS,ZOS

634 866
Kapitálové príjmy RO,ZPS,ZOS

634 866

Úprava č.1
0

Úprava č.2
0

Úprava č.1
0

Úprava č.2
0

0

0

Kežmarok, 11. 03. 2016
Spracovali: Ing.Adriana Sedláková, Mgr. Marián Soliar

Úprava č.1
166 008

Úprava č.2
6 463

Spolu v €

Úprava č.1
0

Úprava č.2
0

Spolu

0
5 683 887

166 008

6 463

5 856 358

Spolu v €

Bežné výdavky RO,ZPS,ZOS,PM

634 866

5 683 887
Kapitálové výdavky RO,ZPS,ZOS

634 866

5 856 358

0

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

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016

- n á v r h na rokovanie
Bežné príjmy
Názov položky

Kód prog. rozp.

312001

Zo štátneho rozpočtu-školstvo nenormatívne fin. prostriedky

z toho:

Príspevok na školu v prírode

312001

Zo štátneho rozpočtu-školský úrad

312012

Zo štátneho rozpočtu-školstvo normatívne fin. prostriedky

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

123 600

21 400

145 000

0

21 400

21 400

25 865
2 791 408

1 469
-16 747
6 122

27 334
2 774 661

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0
0
0

108 379
1 000 000
13 000

108 379
1 000 000
13 000

Spolu
Kapitálové príjmy
Názov položky

Kód prog. rozp.

322001

Zo štátneho rozpočtu - ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD

322001

Zo štátneho rozpočtu - Dokončenie rekonštrukcie ZŠ

322001

Zo štátneho rozpočtu - projekt kamerový systém

Spolu

1 121 379

Bežné výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

5.1.1
5.5

Hliadkovanie
Starostlivosť o psov

9.2.1

ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD (norm.a nenorm. FP)

9.2.2

ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD (norm. a nenorm. FP)

9.2.3

ZŠ Nižná brána 8 s jedálňou a ŠKD (norm. a nenorm. FP)

9.4.1

Základná umelecká škola Antona Cígera

9.8.

Spoločný školský úrad

9.10.

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo- rezerva OK

10.4.7

Iné športoviská v meste

10.5.4

Tatranská lyžiarska liga

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

396 800
1 000
1 317 451
1 005 733
992 676
321 688
25 865
100 029
20 000
0

-1 650
1 650
12 545
-19 590
11 698
1 810
1 469
-1 810
-2 000
2 000

395 150
2 650
1 329 996
986 143
1 004 374
323 498
27 334
98 219
18 000
2 000

Spolu

6 122

Kapitálové výdavky
Schvál. rozp.

Návrh úpravy

5.1.2

Kamerový systém

Názov položky

17 609

13 000

30 609

9.2.1

ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD

30 462

200 000

230 462

9.2.3

ZŠ Nižná brána 8 s jedálňou a ŠKD

30 000

22 000

52 000

9.10.

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

311 093

-154 621

156 472

80 000

1 900 000

1 980 000

150 000

150 000

300 000

Kód prog. rozp.

10.4.3

Zimný štadión - rekonštrukcia

10.4.9

Kúpalisko

Spolu

Upravený rozp.

2 130 379

Príjmy finančných operácií
Ekonom. klas.

454001

Názov položky

Prevod z rezervného fondu

Spolu

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

435 245

1 009 000

1 444 245

1 009 000

Výdavky finančných operácií
Ekonom. klas.

Názov položky

Spolu
Kežmarok, 11. 03. 2016
Spracovali: Ing.Adriana
Ing. Gurka
Sedláková,
Karol, Mgr.
Mgr. Marián
MariánSoliar
Soliar

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

0

0

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
ekonomické oddelenie
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 - 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:
Klasifikácia

Názov položky

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

Spolu

0

Výdavky:
Klasifikácia
5.1.1
5.5
9.2.1

Názov položky
Hliadkovanie
Starostlivosť o psov
ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD

9.2.3

ZŠ Nižná brána 8 s jedálňou a ŠKD

9.4.1

Základná umelecká škola Antona Cígera

9.10.

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo- rezerva OK

9.10.

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

10.4.3

Zimný štadión - rekonštrukcia

10.4.7

Iné športoviská v meste

10.5.4

Tatranská lyžiarska liga

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

396 800
1 000
30 462
30 000
321 688
100 029
311 093
80 000
20 000
0

-1 650
1 650
91 621
22 000
1 810
-1 810
-154 621
41 000
-2 000
2 000
0

395 150
2 650
122 083
52 000
323 498
98 219
156 472
121 000
18 000
2 000

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

123 600

21 400

145 000

0

21 400

21 400

25 865
0
0
0
2 791 408

1 469
1 000 000
108 379
13 000
-16 747

27 334
1 000 000
108 379
13 000
2 774 661

Spolu
b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:
Klasifikácia

Názov položky

312001

Zo štátneho rozpočtu-školstvo nenormatívne fin. prostriedky

z toho:

Príspevok na školu v prírode

312001

Zo štátneho rozpočtu-školský úrad

322001

Zo štátneho rozpočtu - Dokončenie rekonštrukcie ZŠ

322001

Zo štátneho rozpočtu - ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD

322001

Zo štátneho rozpočtu - projekt kamerový systém

312012

Zo štátneho rozpočtu-školstvo normatívne fin. prostriedky

Spolu

1 127 501

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:
Klasifikácia

9.2.1
z toho:

9.2.2
z toho:

9.2.3
z toho:

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD

Názov položky

1 302 301

4 245

1 306 546

ZŠ, Dr. Fischera 2

1 131 242

4 245

1 135 487

ŠKD, Dr. Fischera 2

59 603

0

59 603

ŠJ, Dr. Fischera 2

111 456

0

111 456

ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD

906 433

-26 090

880 343

ZŠ, Hradné námestie 38

861 497

-26 090

835 407

ŠKD, Hradné námestie 38

42 612

0

42 612

ŠJ, Hradné námestie 38

2 324

0

2 324

ZŠ Nižná brána 8 s jedálňou a ŠKD

983 526

5 098

988 624

ZŠ Nižná brána 8

855 430

5 098

860 528

ŠKD Nižná brána 8

37 277

0

37 277

ŠJ Nižná brána 8

90 819

0

90 819

9.2.1
z toho:
9.2.2
z toho:
9.2.3
z toho:

Nenormatívne FP - ZŠ, Dr. Fischera 2 so ŠJ a ŠKD
Príspevok na školu v prírode

Nenormatívne FP - ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD
Príspevok na školu v prírode

Nenormatívne FP - ZŠ Nižná brána 8 so ŠJ a ŠKD
Príspevok na školu v prírode

9.8.

Spoločný školský úrad

5.1.2

Kamerový systém

9.2.1

ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD

10.4.3

Zimný štadión - rekonštrukcia

10.4.9

Kúpalisko

15 150

8 300

23 450

0

8 300

8 300

99 300

6 500

105 800

0

6 500

6 500

9 150

6 600

15 750

0

6 600

6 600

25 865
17 609
30 642
80 000
150 000

1 469
13 000
108 379
1 859 000
150 000
2 136 501

27 334
30 609
139 021
1 980 000
300 000

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

1 009 000

1 444 245

Spolu

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:
Príjmy:
Klasifikácia
454001

Názov položky
Prevod z rezervného fondu

435 245

Spolu

1 009 000

Výdavky:
Klasifikácia

Názov položky

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

Kežmarok, 11. 03. 2016
Spracovali: Ing.Adriana Sedláková, Mgr. Marián Soliar

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0
0

0

0
2 136 501
2 136 501

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Mestská polícia
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu na rok 2016 č .2
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Mestská polícia vlastní jedného služobného psa a na stráženie objektu zimného štadióna
Mesto Kežmarok má na základe zmluvy zapožičaných dvoch strážnych psov. Zvýšenie rozpočtu
podprogramu Starostlivosť o psov je potrebné z dôvodu zabezpečenia nákupu krmiva pre týchto psov.
Uvedené zvýšnie navrhujeme riešiť presunom z prvku Hliadkovanie. Dňa 16.2.2016 zasadala komisia
MV SR na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti prevencie kriminality, ktorá schválila
dotáciu pre mesto Kežmarok vo výške 13 000 € na rozšírenie kamerového systému v Kežmarku.
Kapitálové príjmy v €:
Ekonom. Klas.
322001

Názov položky
Zo štátneho rozpočtu - projekt kamerový systém

Pred úpravou

0

SPOLU

Návrh úpravy

Upravený rozp.

13 000

13 000

13 000

Bežné výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

5.1.1
5.5

Hliadkovanie
Starostlivosť o psov

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

396 800
1 000

-1 650
1 650

395 150
2 650

Spolu

0

Kapitálové výdavky
Názov položky

Kód prog. rozp.

5.1.2

Kamerový systém

Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

17 609

13 000

30 609

Spolu

V Kežmarku, dňa 19. 02. 2016

13 000

Predkladá:

JUDr. Jozef Marhefka
náčelník MsP Kežmarok

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Oddelenie: Školstva, mládeže a športu
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2016
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Navrhujeme úpravu rozpočtu v programe šport, z dôvodu žiadosti Sport Timing Slovakia s.r.o., ktorá bola podaná
vo výške 2 000 €.
po stanovenom termíne, aby sa Tatranská lyžiarska liga mohla uskutočniť aj v roku 2016
Zmena rozopčtu kúpaliska vo výške 150 000 € súvisí s dofinancovaním jeho rekonštrukcie mestom.
Úprava rozpočtu zimného štadióna vo výške 1 900 000 € z Úradu vlády SR 1 000 000 €, dofinancovanie
mestom - 900 000 €.
Ekonom. Klas.
322001

Názov položky
Zo štátneho rozpočtu - Dokončenie rekonštrukcie ZŠ

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

0

1 000 000

1 000 000

SPOLU

1 000 000

Bežné výdavky
Kód prog. rozp.
10.4.7
10.5.4

Názov položky

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

Iné športoviská v meste
Tatranská lyžiarska liga

20 000
0

-2 000
2 000

18 000
2 000

SPOLU

20 000

0

20 000

Kapitálové výdavky
Schvál. rozp.

Návrh úpravy

Upravený rozp.

10.4.3

Zimný štadión - rekonštrukcia

Názov položky

80 000

1 900 000

1 980 000

10.4.9

Kúpalisko

150 000

150 000

300 000

Kód prog. rozp.

Spolu

2 050 000

Príjem finančných operácií:
Názov položky

Kód prog. rozp.

454001

Prevod z rezervného fondu

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

435 245

1 009 000

1 444 245

SPOLU

Vypracoval: Ing. Pavol Fejerčák
V Kežmarku, dňa 24. 02. 2016

1 009 000

Predkladá:

Mgr. Ivona Staníková
vedúca oddelenia školstva,
mládeže a športu

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie školstva
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Oddelenie: Školstva, mládeže a športu

VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2016
Odôvodnenie:
Úprava rozpočtov prenesených kompetencií (normatívne prostriedky - 16 747) súvisí s prerozdelením FP
pridelených MŠVVaŠ SR pre rok 2016 v zmysle zákona č.597/2003 Z.z.
Úprava rozpočtov ZŠ je aj zdôvodu dotácie (21 400) určenej na školu v prírode
Navýšenie FP v rozpočte Školského úradu (1 469) je v súlade s oznámením výšky rozpočtu pre r. 2016
zaslaným Okresným úradom v Prešove.
Úprava rozpočtu ZUŠ A.Cígera (1 810) súvisí so schválením FP určených na projekty.
Úprava KP ZŠ Nižná brána súvisí so spolufinancovaním projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy (rekonštrukcia a vybavenie telocvične - 22 000).
Úprava rozpočtu kapitálových prostriedkov ZŠ Fischera (91 621 z rezervy KP) súvisí s dofinancovaním
projektu zateplenia budovy školy, kde celkové náklady sú vo výške 230 462€ a dotácia od štátu je vo výške
108 379 €.
Z rezervy kapitálových prostriedkov určených školstvu boli presunuté FP v celkovej výške 41 000 €
na rekonštrukciu zimného štadióna.
Bežné príjmy v €:
Ekonom. Klas.

Názov položky

312001

Zo štátneho rozpočtu-školstvo nenormatívne fin. prostriedky

z toho:

Príspevok na školu v prírode

312001

Zo štátneho rozpočtu-školský úrad

312012

Zo štátneho rozpočtu-školstvo normatívne fin. prostriedky

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

123 600

21 400

145 000

0

21 400

21 400

25 865
2 791 408

1 469
-16 747

27 334
2 774 661

SPOLU

6 122

Kapitálové príjmy v €:
Ekonom. Klas.
322001

Názov položky

Pred úpravou

0

Zo štátneho rozpočtu - ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD

SPOLU

Návrh úpravy

Upravený rozp.

108 379

108 379

108 379

Bežné normatívne výdavky (PK) rozpočtových organizácií v €:
Kód prog. rozp.

9.2.1
z toho:

9.2.2
z toho:

9.2.3
z toho:

Názov položky

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD

1 302 301

4 245

1 306 546

ZŠ, Dr. Fischera 2

1 131 242

4 245

1 135 487

ŠKD, Dr. Fischera 2

59 603

0

59 603

ŠJ, Dr. Fischera 2

111 456

0

111 456

ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD

906 433

-26 090

880 343

ZŠ, Hradné námestie 38

861 497

-26 090

835 407

ŠKD, Hradné námestie 38

42 612

0

42 612

ŠJ, Hradné námestie 38

2 324

0

2 324

ZŠ Nižná brána 8 s jedálňou a ŠKD

983 526

5 098

988 624

ZŠ Nižná brána 8

855 430

5 098

860 528

ŠKD Nižná brána 8

37 277

ŠJ Nižná brána 8

90 819

SPOLU

0

37 277

0

90 819

-16 747

Bežné nenormatívne výdavky (PK) rozpočtových organizácií v €:
Kód prog. rozp.
9.2.1
z toho:
9.2.2
z toho:
9.2.3
z toho:

Názov položky

Nenormatívne FP - ZŠ, Dr. Fischera 2 so ŠJ a ŠKD
Príspevok na školu v prírode

Nenormatívne FP - ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD
Príspevok na školu v prírode

Nenormatívne FP - ZŠ Nižná brána 8 so ŠJ a ŠKD
Príspevok na školu v prírode

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

15 150

8 300

23 450

0

8 300

8 300

99 300

6 500

105 800

0

6 500

6 500

9 150

6 600

15 750

0

6 600

6 600

SPOLU

21 400

Bežné výdavky (OK) rozpočtových organizácií v €:
Kód prog. rozp.

9.4.1

Názov položky

Základná umelecká škola Antona Cígera

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

321 688

1 810

323 498

SPOLU

1 810

Bežné výdavky v €:
Kód prog. rozp.

Názov položky

9.8.

Spoločný školský úrad

9.10.

Účelovo viazané prostriedky pre školstvo- rezerva OK

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

25 865
100 029

1 469
-1 810

27 334
98 219

SPOLU

-341

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v €:
Kód prog. rozp.

Názov položky

9.2.1

ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD

9.2.3

ZŠ Nižná brána 8 s jedálňou a ŠKD

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

30 462
30 000

200 000
22 000

230 462
52 000

SPOLU

22 000

Kapitálové výdavky v €:
Kód prog. rozp.
9.10.

Názov položky
Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

311 093

-154 621

156 472

SPOLU

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková
V Kežmarku, dňa 11. 03. 2016

-154 621

Predkladá:

Mgr. Ivona Staníková
vedúca odd. školstva

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

21.3.2015

K bodu programu :

16

Názov materiálu:

Východoslovenská distribučná a.s. Košice
Stavba: „Kežmarok úprava TS Hrad a optimalizácia
zapojenia“
- návrh na odpredaj pozemku
- návrh na odkúpenie pozemku
- návrh na zriadenie vecného bremena
Stavba : „Trafostanica ul. J.Kraya“
- návrh na odkúpenie pozemku
Stavba:„Kežmarok, ul.Slavkovská-zriadenie trafostanice
TS“
- návrh na zrušenie uznesení č.80/2010
a č.200/2010
- návrh na odpredaj pozemku
- návrh na zriadenie vecného bremena
Stavba : „Kežmarok, Pod lesom – výstavba TS“
- návrh na zriadenie vecného bremena

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správu.
2. Návrhová časť rokovaného materiálu.
3. Návrh na uznesenie.

Potrebné na
schválenie:

- viac ako ½ prítomných poslancov, vecné bremeno
- viac ako 3/5 všetkých poslancov, odpredaj

Počet strán materiálu:

11

Prílohy k ZM:

8

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

A) Stavba : „Kežmarok úprava TS Hrad a optimalizácia
zapojenia“
Dôvodová správa.
Súčasný stav:
Terajšiu distribúciu el. siete pre obyvateľov mesta na ul.
Hradská cesta, ul. Garbiarska v Kežmarku. zabezpečuje
murovaná trafostanica, ktorá je osadená na parcele KN-C
177/2 .
Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Východoslovenská distribučná, a.s.Košice požiadala mesto
Kežmarok o zámenu časti pozemku KN-C 177/2 k.ú.
Kežmarok z dôvodu osadenia novej kioskovej trafostanice za
pozemok pod murovanou trafostanicou, ktorá sa v rámci
plánovanej rekonštrukcie asanuje. Táto trafostanica sa
nachádza v zátopovom území vodného toku Ľubický potok
a v r. 2010 bola čiastočne zatopená. Vybudovaním novej
trafostanice investor vyhovel požiadavke mesta na vykonanie
protipovodňových opatrení. Keďže trasa el.vedenia bude
vedená parcelou vo vlastníctve mesta, je potrebné zriadiť na
slúžiacom pozemku vecné bremeno. Presná trasa el.vedenia
bude zrejmá po realizácii stavby a vypracovaní geometrického
plánu na zriadenie vecného bremena.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

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

Oddelenia územného plánovania, ŽP a SP
Totožné so stanoviskom komisie
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.

-právne stanovisko:
Komisia MsZ:

Nevyžaduje sa
Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia,
dopravy a verejných služieb : 29.02..2016
Komisia odporúča mestu Kežmarok odpredať časť pozemku
KN-C 177/2, k.ú. Kežmarok, pod navrhovanou kioskovou
trafostanicou ako aj odporúča odkúpiť mestu Kežmarok
pozemok KN-C 181/3 pod murovanou trafostanicou, ktorá
bude nahradená novou kioskovou trafostanicou. Komisia
odporúča zriadiť vecné bremeno podzemných káblových
vedení.
16/2
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Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva: 19.5.2015 Komisia financií, správy mestského
majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku
schváliť zámenu pozemku KN-C 181/3 o výmere 87 m2 k.ú.
Kežmarok vo vlastníctve Východoslovenskej distribučnej a.s.
Košice za časť parcely KN-C 177/2 o výmere 39 m2 k.ú.
Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok za cenu 9,96
eur/m2 s doplatením rozdielu vo vecnej hodnote.
1.03.2016 Komisia financií, správy mestského majetku a
lesného hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku
schváliť bezplatné zriadenie vecného bremena na časť parcely
KN-C 177/2 , k.ú. Kežmarok
pre Východoslovenskú
distribučnú a.s. Košice v súvislosti so stavbou Kežmarok –
úprava TS Hrad a optimalizácia zapojenia. Presná trasa el.
vedenia bude zrejmá po vyhotovení geometrického plánu na
zriadenie vecného bremena..

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 odst.8 písmena e) zákona Slovenskej národnej rady č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku - časti pozemku par.č. KN-C 177/2 o výmere 39 m2 , k.ú.
Kežmarok do vlastníctva Východoslovenskej distribučnej a.s. Mlynská 31, Košice, je
prípadom hodným osobitného zreteľa .
Odôvodnenie : Na uvedenej parcele bude osadená kiosková trafostanica, ktorá nahradí
pôvodnú murovanú trafostanicu z dôvodu dostatočného zabezpečenia elektrickej
energie pre obyvateľov mesta na ul. Hradská cesta, ul. Garbiarska v Kežmarku.
Pôvodná trafostanica sa nachádza v zátopovom území vodného toku Ľubický potok
a v r. 2010 bola čiastočne zatopená. Vybudovaním novej trafostanice investor vyhovel
požiadavke mesta na vykonanie protipovodňových opatrení.
16/3
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schvaľuje
odpredaj časti parcely č. KN-C 177/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 39 m2 ,
k.ú. Kežmarok pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Mlynská 31, Košice IČO
36 599 361, za cenu 9,96 eur/m2.

2. Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
odkúpenie pozemku KN-C 181/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 87 m2 , k.ú.
Kežmarok, do majetku mesta od Východoslovenskej distribučnej, a.s. Mlynská 31,
Košice IČO 36 599 361, za cenu 9,96 eur/m2.

3. Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parcely č. KN-C 177/2 - k.ú. Kežmarok
v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku:
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v súvislosti so stavbou „Kežmarok úprava
TS Hrad a optimalizácia zapojenia“ s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok :
-

trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacom pozemku, tak
ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po
ukončení stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku.

16/4
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B) Stavba : „Kežmarok –Trafostanica ul. J.Kraya“

Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice je vlastníkom
pozemku KN-C 659, na ktorom bola osadená trafostanica.
Trafostanica bola po výstavbe nových kioskových trafostaníc
asanovaná.
Mesto Kežmarok požiadalo Východoslovenskú distribučnú
a.s.Košice o odpredaj pozemku KN-C 659 o výmere 24
m2.Mesto Kežmarok na uvedenej parcele uvažuje s výstavbou
cyklochodníka.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

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

Oddelenia územného plánovania, ŽP a SP
Totožné so stanoviskom komisie
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.

-právne stanovisko:
Komisia MsZ:

Nevyžaduje sa
Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia,
dopravy a verejných služieb : 29.02..2016
Komisia
odporúča, odkúpiť mestu Kežmarok pozemok KN-C 659
o výmere 24 m2 z dôvodu výstavby cyklistického chodníka.
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva: 1.3.2016 Komisia financií, správy mestského
majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku
schváliť odkúpenie pozemku KN-C 659, zastavaná plocha
o výmere 24 m2 , k.ú. Kežmarok do majetku mesta od
Východoslovenskej distribučnej a.s. Mlynská 31, Košice (IČO
36 599 361) za cenu 9,96 eur/m2.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
odkúpenie pozemku KN-C 659, zastavaná plocha o výmere 24 m2 , k.ú. Kežmarok, do
majetku mesta od Východoslovenskej distribučnej, a.s. Mlynská 31, Košice IČO
36 599 361, za cenu 9,96 eur/m2.
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C)

Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Stavba : „Kežmarok, ul. Slavkovská – zriadenie
trafostanice TS“.

Varianty 1- popis:

V záujme zabezpečenia dostatočného príkonu elektrickej
energie pre realizáciu zámerov Mesta Kežmarok na
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Kežmarok a v priemyselnej
zóne na ulici Slavkovskej Kežmarok, pristúpila
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
k príprave
realizácie stavby „ Kežmarok , ul. Slavkovská- zriadenie
trafostanice TS“ .Pre realizáciu stavby bolo vydané stavebné
povolenie.
Východoslovenská distribučná, a.s.Košice požiadala mesto
Kežmarok o odkúpenie časti parcely KN-C 1728 ,k.ú.
Kežmarok z dôvodu osadenia novej kioskovej trafostanice
pre posilnenie a rozšírenie jestvujúcej VN a NN siete
v predmetnom území . MsZ uznesením č.80/2010 a 200/2010
schválilo odpredaj pozemku ako aj zriadenie vecného
bremena. V katastri nehnuteľnosti však došlo k zmene údajov
evidovaných pozemkov z dôvodu zápisu geometrického plánu
pri výstavbe objektu nocľahárne pre bezdomovcov na
ul.Slavkovská .Na základe toho uznesenia č. 80 a č. 200
z roku 2010 ktoré sú nepoužiteľné pre zápis do katastra
nehnuteľnosti je potrebné zrušiť uvedené uznesenia a prijať
uznesenie nové.
Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

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

Oddelenia územného plánovania, ŽP a SP
Totožné so stanoviskom komisie
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.

-právne stanovisko:
Komisia MsZ:

Nevyžaduje sa
Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia,
dopravy a verejných služieb : 29.02.2016
Komisia odporúča mestu Kežmarok, odpredať novovytvorený
pozemok KN-C 1728/2, k.ú. Kežmarok pre kioskovú
trafostanicou a odporúča vytvoriť vecné bremeno v trase
uložených vedení cez pozemky parc. č. KN-C 1728, KN-E
6729, KN-E 5286/2, KN-C 1727, KN-C 1724/3, k.ú.
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Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva: 19.5.2015 Komisia financií, správy mestského
majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku
schváliť :
- odpredaj časti parcely KN-C 1728 o výmere 4 m2 k.ú.
Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok za cenu 9,96
eur/m2 pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Košice
- schváliť bezplatné zriadenie vecného bremena na časť
parcely KN-C 1724/3, KN-C 1728, KN-C 1727, KN-E 6729,
KN-E 5286/2 , k.ú. Kežmarok pre Východoslovenskú
distribučnú, a.s. Košice v súvislosti so stavbou „Kežmarok,
ul. Slavkovská- zriadenie trafostanice TS“

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

1. Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
zrušuje uznesenie č. 80/2010 zo dňa 18.2.2010 a č.200/2010 zo dňa 1.7.2010
(Východoslovenská distribučná, a.s. Košice )

2. Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písmena e) zákona Slovenskej národnej rady č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku - časti pozemku 1728 o výmere 4 m2 , k.ú. Kežmarok do
vlastníctva Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, Košice, je prípadom
hodným osobitného zreteľa .
Odôvodnenie : Ide o odpredaj pozemku pre kioskovú trafostanicu z dôvodu
dostatočného zabezpečenia elektrickej energie pre priemyselnú zónu a obyvateľov
mesta na ul. Slavkovská v Kežmarku.
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schvaľuje
odpredaj novovytvorenej parcely KN-C 1728/2 , druh pozemku zastavaná plocha
o výmere 4m2 , v súlade s geometrickým plánom č. 355/2010, k.ú Kežmarok pre
Východoslovenskú distribučnú, a.s. Mlynská 31, Košice, IČO 36 599 361 za cenu 9,96
eur/m2.

3. Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel č. KN-E 6729, KN-E 5286/2,KNC 1728, KN-C 1727, KN-C 1724/3 - k.ú. Kežmarok
v prospech vlastníka stavby
podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch: Východoslovenská
distribučná, a.s. Košice v súvislosti so stavbou „ Kežmarok , ul. Slavkovská- zriadenie
trafostanice TS“ 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 na slúžiacich pozemkoch.
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D) Stavba : „Kežmarok, Pod lesom – výstavba TS“

Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Stavba je vyvolaná nevyhovujúcimi napäťovými pomermi
v NN sietiv záhradkárskej lokalite Pod lesom v Kežmarku .

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Východoslovenská distribučná ,a.s.Košice požiadala mesto
Kežmarok o súhlasné stanovisko k rekonštrukcii VN vedenia
a osadeniu podperných stĺpov na parcelách vo vlastníctve
mesta Kežmarok .Osadenie podperných stĺpov VN prípojky a
uloženia podzemného elektrického vedenia bude na parcele
KN-E 6676 , KN-C 8806 ( pôvodná KN-E 1873) . Na základe
toho je potrebné zriadiť na slúžiacich pozemkoch vecné
bremeno. Presné osadenie podperných stĺpov bude zrejmé po
realizácii stavby a vypracovaní geometrického plánu na
zriadenie vecného bremena.

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

Variantnosť nie je.

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

Nevyvesuje sa
Oddelenia územného plánovania, ŽP a SP
Totožné so stanoviskom komisie
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.

-právne stanovisko:
Komisia MsZ:

Nevyžaduje sa
Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia,
dopravy a verejných služieb : 12.10.2015
Komisia nemá pripomienky k projektu stavby elektrického
vedenia – Kežmarok, Pod lesom – výstavba TS, na
pozemkoch KN-E 6676 a KN-E 6674/2. Komisia odporúča
zriadiť vecné bremeno cez pozemky v úseku B-C, v ktorom
bude VN prípojka vedená káblom v zemi v súbehu s jestv. NN
káblami.
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva: 1.03.2016 Komisia financií, správy mestského
majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku
schváliť bezplatné zriadenie vecného bremena na časť parcely
KN-E 6676 a časť parcely KN-C 8806 ( pôvodná KN-E
1873) k.ú. Kežmarok pre Východoslovenskú distribučnú,
a.s. Košice v súvislosti so stavbou Kežmarok, Pod lesom –
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Presná trasa el. vedenia, bude zrejmá po vyhotovení
geometrického plánu na zriadenie vecného bremena..

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

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
bezplatné zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-E 6676 a časť parcely KN-C
8806 ( pôvodná KN-E 1873), k.ú. Kežmarok z dôvodu osadenia podperných stĺpov
a uloženia podzemného elektrického vedenia v prospech vlastníka stavby podzemného
elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch Východoslovenská distribučná, a.s.
Košice v súvislosti so stavbou “Kežmarok, Pod lesom – výstavba TS“ s povinnosťou
povinného Mesta Kežmarok :
-

trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacom pozemku, tak
ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po
ukončení stavby VN prípojky , osadenia podperných stĺpov, ako aj dĺžkou podzemného
elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

21.03.2016

K bodu programu:

17.

Názov materiálu:

Návrh na odpredaj časti pozemku par.č. KN-C 3709, k.ú.
Kežmarok pre členov Slovenského záhradkárskeho zväzu
ZO –K 35-37 Kežmarok
- Matúš Juhász, Obrancov mieru 1, Kežmarok,
- Jana Kušniráková a Peter Kušnirák, Petržalská 6,
Kežmarok

Obsah materiálu:

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

Potrebné
na schválenie:

Trojpätinová väčšina všetkých poslancov

Počet strán materiálu:

4 + prílohy 4

Prílohy k ZM:
Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

- Geometrický plán
- Snímok z katastrálnej mapy
Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia
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Dôvodová správa. Matúš Juhász, Obrancov mieru 1, Kežmarok, Jana
Súčasný stav:

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Kušniráková a manžel Peter Kušnirák, Petržalská 6,
Kežmarok - členovia Slovenského záhradkárskeho zväzu ZO
37-35 Kežmarok požiadali Mesto Kežmarok o odpredaj časti
pozemku parc.č. KN-C 3709, diel „112“ o výmere 24m2
a diel „109“ o výmere 24m2 k.ú. Kežmarok v záhradkárskej
časti Pradiareň, za účelom majetkovoprávneho usporiadania
pozemku, vzhľadom na to, že predmetnú časť pozemku
žiadatelia užívajú ako záhradku a z dôvodu, že pozemok je
čiastočne zastavaný.
Materiál bol vypracovaný na základe požiadavky
usporiadania majetkovoprávnych vzťahov predmetného
pozemku v záhradkárskej časti Pradiareň zo strany Matúša
Juhásza, Jany Kušnirákovej a Petra Kušniráka, - členov
Slovenského záhradkárskeho zväzu ZO 35-37, Kežmarok.
Odpredaj predmetných častí pozemku bol schválený
mestským zastupiteľstvom dňa 4.6.2015. Pôvodní žiadatelia,
ktorým bol odpredaj časti pozemku schválený, v súčasnosti
už nie sú užívateľmi predmetných častí pozemku, preto
o odpredaj požiadali ich noví užívatelia. Z uvedeného dôvodu
predkladáme návrh na zrušenie uznesení č. 133/2015 a č.
136/2015 a návrh na odpredaj novým užívateľom

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar
MsÚ:
-právne stanovisko:
- Komisia MsZ:

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča
materiál schváliť.
Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou
Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia,
dopravy a verejných služieb odporúča odpredať pozemok
parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 324m2- cesta.. Komisia odporúča
pozemok odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa pre
členov Slovenského záhradkárskeho zväzu ZO 35-37, 060 01
Kežmarok v časti Pradiareň. Predmetné časti pozemkov
riešených GP č.81/2005, žiadatelia dlhodobo užívajú ako
záhradky. Dôvodom odkúpenia časti pozemkov zo strany
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žiadateľov - členov Slovenského záhradkárskeho zväzu je
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. Pozemok
čiastočne zastavaný.

je

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva
odporúča
Mestskému
zastupiteľstvu
v Kežmarku schváliť odpredaj parcely KN-C 3709 zastavaná
plocha o výmere 324 m2, k.ú. Kežmarok pre členov
záhradkárskeho zväzu ZO 35-37 Kežmarok Pradiareň, podľa
predloženého zoznamu za cenu 10,14eur/m2.

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

Návrh na zrušenie uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
ruší
uznesenie č. 133/2015 zo dňa 4.6.2015 - odpredaj časti pozemku v záhradkárskej osade
Pradiareň (Martin Ďatko a Anna Ďatková).
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
ruší
uznesenie č. 136/2015 zo dňa 4.6.2015 - odpredaj časti pozemku v záhradkárskej osade
Pradiareň (Jozef Kovalčík a Mária Kovalčíková).

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku parc.č. KNC 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „112“ o výmere 24m2,
pričleneného k parcele KN-C 3699/28 o celkovej výmere 385m2, druh pozemku orná
pôda, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného
Ing.Brutovským, pre Matúša Juhásza, Obrancov mieru 1, Kežmarok, je prípad hodný
osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Predmetnú časť pozemku, žiadateľ užíva ako záhradku. Dôvodom
odkúpenia časti predmetného pozemku zo strany žiadateľa Matúša Jahásza - člena
Slovenského záhradkárskeho zväzu ZO 35-37, 060 01 Kežmarok v časti Pradiareň je
majetkovoprávne usporiadanie pozemku. Pozemok je čiastočne zastavaný.
schvaľuje
odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, diel „112“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/28 druh
pozemku orná pôda o celkovej výmere 385m2, k.ú. Kežmarok podľa geometrického
plánu č. 81/2005 vyhotoveného Ing. Brutovským pre Matúša Juhásza, Obrancov mieru
1, Kežmarok, za cenu 10,14eur/m2.

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 odpredaj časti pozemku parc.č. KNC 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „109“ o výmere 24m2,
pričleneného k parcele KN-C 3699/25 o celkovej výmere 374m2, druh pozemku orná
pôda, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného Ing.
Brutovským, pre Janu Kušniráková a Petra Kušniráka, Petržalská 6, Kežmarok do
bezpodielového spoluvlastníctva, je prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Predmetnú časť pozemku, žiadatelia užívajú ako záhradku. Dôvodom
odkúpenia časti predmetného pozemku zo strany žiadateľov - členov Slovenského
záhradkárskeho zväzu ZO 35-37, 060 01 Kežmarok v časti Pradiareň,
je
majetkovoprávne usporiadanie pozemku. Pozemok je čiastočne zastavaný.
schvaľuje
odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, diel „109“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/25 druh
pozemku orná pôda o celkovej výmere 374m2, k.ú. Kežmarok podľa geometrického
plánu č. 81/2005 vyhotoveného Ing. Brutovským pre Janu Kušniráková a manžela Petra
Kušniráka, Petržalská 6, Kežmarok, za cenu 10,14 eur/m2.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá:

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

21.3.2016

K bodu programu:

18

Názov materiálu:

TOREAL, s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok
- návrh na zrušenie uznesenia
- návrh na výpožičku pozemku

Obsah materiálu:

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

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Potrebné k schváleniu:

Počet strán materiálu:

4

Prílohy k ZM:

2

Meno funkcia a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia
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Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Spoločnosť TOREAL, s.r.o. Kežmarok zrealizovala
parkovisko pre firmu Hengstler, ktorá sídli v lokalite
priemyselnej zóny v Pradiarni, na ktoré má prístup
z jestvujúceho areálu firmy.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Na parcelách vo vlastníctve mesta Kežmarok je plánovaná
výstavba prístupovej komunikácie
pre zabezpečenie
prístupu a príjazdu do Priemyselnej zóny Pradiareň II a na
parkovisko vybudované spoločnosťou TOREAL. Pre
zabezpečenie vhodnejšieho a bezpečnejšieho príjazdu na
parkovisko pripravuje spoločnosť výstavbu nového
železničného priecestia, ktoré by mohli využívať aj ostatní
účastníci ako cyklisti, záhradkári , zamestnanci ako aj
obyvatelia tejto časti mesta. Na výstavbu železničného
priecestia vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR súhlas. Na základe toho
spoločnosť TOREAL s.r.o., Kežmarok požiadala mesto
Kežmarok o odpredaj pozemku resp. v prípade nesúhlasu
s odpredajom o zriadenie vecného bremena na časť parcely
KN-C 6833/4 a časť parcely KN-E 3578/11 z dôvodu
výstavby a užívania tohto priecestia a prístupovej
komunikácie k parkovisku. Presná trasa železničného
priecestia a komunikácie k parkovisku bude zrejmá po
realizácii stavby. Dňa 29.10.2015 Mestské zastupiteľstvo
schválilo uznesením č. 309/2015 zriadenie vecného bremena
v prospech vlastníka stavby spol. TOREAL s.r.o. Kežmarok.
Prístupová komunikácia však má byť po vybudovaní
odovzdaná do vlastníctva mesta Kežmarok. Z uvedeného
dôvodu je potrebné pôvodné uznesenie č.309/2015 zrušiť.
Zároveň navrhujeme pozemky na výstavbu komunikácie
počas výstavby komunikácie do doby jej odovzdania mestu
Kežmarok vypožičať spoločnosti TOREAL s.r.o. Kežmarok.

Varianty - popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky subjektov:

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Oddelenia územného plánovania, ŽP a SP
Totožné so stanoviskom komisie
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.
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-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa

Komisia MsZ:

Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia,
dopravy a verejných služieb dňa 25.01.2016: Komisia
odporúča výpožičku pozemkov KN-C 3578/13 (diel 1)
o výmere 8 m2 vzniknutej z parcely KN-E 2333/2, pozemku
KN-C 3578/13 o výmere 49 m2 (diel 2) vzniknutej z parcely
KN-C 3478/11 a pozemok KN-C 6838/21 o výmere 14 m2
( diel 4 ) vzniknutej z parcely KN-C 6833/4 nachádzajúcich
sa pod budúcim prístupom k parkovisku podľa GP č.21/2015
zo dňa 07.10.2015 vypracovaný GEOMERA Ing. Anton
Olekšák, Zimná 464/66, Spišská Belá do konca roka 2016 za
účelom vybudovania nového prístupu k parkovisku cez novo
vytvorené železničné priecestie a novovytvorenú prístupovú
komunikáciu
pre
zabezpečenie
vhodnejšieho
a bezpečnejšieho príjazdu na parkovisko vybudované
spoločnosťou TOREAL. Po vybudovaní nového prístupu k
parkovisku, komisia ho odporúča spoločnosti TOREAL
odovzdať do vlastníctva mesta Kežmarok a zároveň
odporúča mestu Kežmarok zriadiť pre spoločnosť TOREAL
vecné bremeno na právo prechodu a prejazdu cez uvedené
pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta Kežmarok.
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva: 26.01.2016
Komisia financií, správy
mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ
v Kežmarku schváliť výpožičku na časť parcely KN-E
2333/2 „diel 1“ o výmere 8 m2 a časť parcely KN-C
3578/11 diel „2“o výmere 49m2
pričlenených do
novovytvorenej parcely KN-C 3578/13 o celkovej výmere
57 m2, časť parcely KN-C 6833/4 diel „4“ o výmere 14 m2
pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 6833/21
o celkovej výmere 14 m2 – k.ú. Kežmarok spoločnosti
TOREAL, s.r.o. , Pradiareň 40, Kežmarok. v súvislosti
s výstavbou miestnej komunikácie
ako aj odkúpenie
pozemkov do majetku mesta a to parcelu KN-C 3578/14
o výmere 702 m2 a KN-C 3578/15 o výmere 186 m2
nachádzajúce sa pod jestvujúcou stavbou cyklochodníka
a priľahlej plochy za cenu 2,- eur/m2.
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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
zrušuje uznesenie č. 309/2015 zo dňa 29.10.2015 ( TOREAL s.r.o. Kežmarok ) )

2.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a odst.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že výpožička časti pozemkov z parcely č. KN-E 2333/2 „diel 1“
o výmere 8 m2, z parcely č. KN-E 3578/11 diel „2“o výmere 49m2 pričlenených do
novovytvorenej parcely č. KN-C 3578/13, druh pozemku zastavaná plocha o celkovej
výmere 57 m2 a z parcely č. KN-C 6833/4 diel „4“ o výmere 14 m2 pričleneného do
novovytvorenej parcely č.KN-C 6833/21, druh pozemku zastavaná plocha o celkovej
výmere 14 m2, k.ú. Kežmarok spoločnosti TOREAL, s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok
IČO 36473197 je prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na predmetných
pozemkoch je plánovaná výstavba prístupovej komunikácie pre zabezpečenie prístupu
a príjazdu do Priemyselnej zóny Pradiareň II a na parkovisko vybudované
spoločnosťou TOREAL. Po vybudovaní prístupovej komunikácie bude táto odovzdaná
bezplatným prevodom do vlastníctva mesta Kežmarok a stane sa súčasťou miestnych
komunikácií mesta Kežmarok.
schvaľuje
výpožičku časti pozemku z parcely č. KN-E 2333/2 „diel 1“ o výmere 8 m2 a časti
pozemku z parcely č.KN-E 3578/11 diel „2“o výmere 49m2 pričlenených do
novovytvorenej parcely č. KN-C 3578/13, druh pozemku zastavaná plocha o celkovej
výmere 57 m2 a časť pozemku z parcely č.KN-C 6833/4 diel „4“ o výmere 14 m2
pričleneného do novovytvorenej parcely č.KN-C 6833/21, druh pozemku zastavaná
plocha o celkovej výmere 14 m2, k.ú. Kežmarok spoločnosti TOREAL, s.r.o., Pradiareň
40, Kežmarok IČO 36473197 za účelom výstavby časti komunikácie medzi železničným
priecestím a parkoviskom, do 30.06.2017. Po vybudovaní prístupovej komunikácie
bude táto odovzdaná bezplatným prevodom do vlastníctva mesta Kežmarok.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

21.03.2016

K bodu programu:

19

Názov materiálu:

Návrh na prenájom
nebytových priestorov v Poliklinike,
Hviezdoslavova 27 v Kežmarku – Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28, 058 45 Poprad

Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:

min. trojpätinová väčšina všetkých poslancov

Počet strán materiálu:

4

Prílohy k ZM:

žiadne

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK
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A.

Dôvodová správa
Súčasný stav:

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Varianty - popis:

Pripomienky
subjektov:

Návrhová časť

Dňa 28.01.2016 požiadala Nemocnica Poprad, a.s. Banícka 803/28,
058 45 Poprad o prenájom nebytových priestorov v Poliklinike,
Hviezdoslavova 27 v Kežmarku s cieľom rozšíriť poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore Ortopédia pre
pacientov
kežmarského
okresu
a priblížiť
starostlivosť
ortopedického oddelenia Nemocnice Poprad, nakoľko Nemocnica
Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. v Kežmarku nedisponuje týmto
oddelením.
Prenájom nebytových priestorov č. 1.43 ambulancia, č. 1.44
ambulancia a 1.45 ambulancia spolu o výmere 31.43m2 a spoločné
priestory o výmere 10,21m2 v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova
27 v Kežmarku
Variantnosť nie je.

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli

-odborný útvar MsÚ:

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

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa

-Komisia MsZ:

-

Stanoviská k návrhu:
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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 nebytových priestorov č. 1.43 ambulancia, č. 1.44
ambulancia a 1.45 ambulancia spolu o výmere 31.43m2 a spoločné priestory o výmere
10,21m2 v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom nebytových priestorov s cieľom
rozšíriť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore Ortopédia pre
pacientov kežmarského okresu a priblížiť starostlivosť ortopedického oddelenia
Nemocnice Poprad, nakoľko Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. v Kežmarku
nedisponuje týmto oddelením.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov č. 1.43 ambulancia, č. 1.44 ambulancia a 1.45
ambulancia spolu o výmere 31.43m2 a spoločné priestory o výmere 10,21m2 v objekte
Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku pre Nemocnicu Poprad, a.s. Banícka
803/28, 058 45 Poprad, na dobu neurčitú, za cenu v zmysle Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Kežmarok a jeho dodatkov.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

21.03.2016

K bodu programu:

20

Názov materiálu:

Návrh na prenájom pozemkov:
a/ p.č. KN-C 2187 Viera Matejovská, rod. Adamjaková, Pod
Traťou 8, 060 01 Kežmarok
b/ p.č. KN-C 2187 Bc. Michal Kriško, Pri zastávke 942/3, 060
01 Kežmarok
c/ p.č. KN-C 3583/7 Gabriela Kredatusová, Pradiareň 767/28,
Kežmarok.
d/ p.č. KN-C 3583/7
Kežmarok.

Gizela Sýkorová, Pradiareň

Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:

min. trojpätinová väčšina všetkých poslancov

Počet strán materiálu:
Prílohy k ZM:

9
6

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

767/28,
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Dôvodová správa
Súčasný stav:

a/
Dňa 15.02.2016 požiadala Viera Matejovská, vlastníčka bytu v
bytovom dome Pod traťou s.č. 962/8, Kežmarok trvale bytom Pod
traťou s.č. 962/8, Kežmarok o prenájom časti pozemku KN-C
2187 o výmere 178 m2, k.ú. Kežmarok - časť 3. Vlastníčkou bytu
v bytovom dome Pod traťou 8 v Kežmarku sa stala jeho odkúpením
od predchádzajúcej vlastníčky Ľubomíry Floridie.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Nájomcami záhrad pri bytovom dome Pod traťou 8 sú vlastníci
bytov v tomto bytovom dome. Ide o prenájom časti pozemku pre
žiadateľku, ktorá sa stala vlastníčkou bytu po predchádzajúcej
vlastníčke bytu v bytovom dome Pod traťou 8 v Kežmarku, ktorá
bola nájomcom uvedenej časti pozemku a užívala ju ako záhradku.

Varianty - popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli

Návrhová časť
-odborný útvar MsÚ:

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 pri MsZ v Kežmarku - 29.02.2016
Komisia odporúča prenajať pozemok KN-C 2187 o výmere 178 m2 k.ú.
Kežmarok - časť 3, na dobu jedného roka. Pozemok je využívaný ako
záhradka pre byt č.3 v bytovom dome súp. č. 962 na pozemku parc.č.
KN-C 2186/1, k.ú. Kežmarok.
Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP :
Totožné so stanoviskom komisie.
Stanovisko finančnej komisie – 01.03.2016

Stanoviská k návrhu:

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča
MsZ schváliť prenájom časti pozemku KN-C 2187 o výmere 178 m2 k.ú.
Kežmarok - časť 3, podľa predloženého návrhu pre Vieru Matejovskú, Pod
traťou 8, Kežmarok a za cenu 0,17eur/ m2/rok.
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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 pozemku KN-C 2187 záhrady, na ul. Pod
traťou v Kežmarku, k.ú. Kežmarok o výmere 178 m2, pre Vieru Matejovskú, trvale
bytom Pod traťou s.č. 962/8, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa,
z dôvodu že nájomcami záhrad pri bytovom dome Pod traťou 8 sú vlastníci bytov
v tomto bytovom dome. Ide o prenájom časti pozemku pre žiadateľku, ktorá sa stala
vlastníčkou bytu po predchádzajúcej vlastníčke bytu v bytovom dome Pod traťou 8
v Kežmarku , ktorá bola nájomcom uvedenej časti pozemku, a užívala ju ako záhradku
s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku KN-C 2187 záhrady, o výmere 178 m2, k.ú. Kežmarok - časť
3, na ul. Pod traťou v Kežmarku pre Vieru Matejovskú, trvale bytom Pod traťou s.č.
962/8, Kežmarok na dobu jedného roka za cenu 0,17 eur/m2/rok .
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Dôvodová správa
Súčasný stav:

b/
Dňa 10.02.2016 požiadal Michal Kriško, vlastník bytu v bytovom
dome Pod traťou s.č. 962/8, Kežmarok, trvale bytom Pri zástavke
942/3 Kežmarok. o prenájom časti pozemku KN-C 2187 o výmere
147 m2, k.ú. Kežmarok - časť 2. Vlastníkom bytu v bytovom dome
Pod traťou 8 v Kežmarku sa stal jeho odkúpením po zomrelej
predchádzajúcej vlastníčke bytu.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Nájomcami záhrad pri bytovom dome Pod traťou 8 sú vlastníci
bytov v tomto bytovom dome. Ide o prenájom časti pozemku pre
žiadateľa, ktorý sa stal vlastníkom bytu po zomrelej vlastníčke bytu
v bytovom dome Pod traťou 8 v Kežmarku, ktorá bola aj nájomcom
uvedenej časti pozemku, ktorú užívala ako záhradku.

Varianty - popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli

Návrhová časť
-odborný útvar MsÚ:

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 pri MsZ v Kežmarku - 29.02.2016
Komisia odporúča prenajať pozemok KN-C 2187 časť 2 o výmere 147 m2,
k.ú. Kežmarok, na dobu jedného roka. Pozemok je využívaný ako
záhradka pre byt č.4 v bytovom dome súp. č. 962 na pozemku parc.č.
KN-C 2186/1, k.ú. Kežmarok.
Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP :
Totožné so stanoviskom komisie.
Stanovisko finančnej komisie – 01.03.2016
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva
odporúča MsZ schváliť prenájom časti pozemku KN-C 2187 o výmere
147 m2 k.ú. Kežmarok podľa predloženého návrhu pre Michala Kriška,
vlastníka bytu v bytovom dome Pod traťou s.č. 962/8, Kežmarok trvale
bytom Pri zástavke 942/3, Kežmarok za cenu 0,17eur/ m2/rok.

Stanoviská k návrhu:
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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 pozemku KN-C 2187 záhrady, na ul. Pod
traťou v Kežmarku k.ú. Kežmarok o výmere 147 m2, pre Bc. Michala Kriška, trvale
bytom Pri zástavke 942/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu
že nájomcami záhrad pri bytovom dome Pod traťou 8 sú vlastníci bytov v tomto
bytovom dome. Ide o prenájom časti pozemku pre žiadateľa, ktorý sa stal vlastníkom
bytu po zomrelej vlastníčke bytu v bytovom dome Pod traťou 8 v Kežmarku a ktorá
bola aj nájomcom uvedenej časti pozemku, ktorú užívala ako záhradku
s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku KN-C 2187 záhrady, o výmere 147 m2, k.ú. Kežmarok - časť 3
na ul. Pod traťou v Kežmarku pre Michala Kriška, trvale bytom Pri zástavke 942/3,
Kežmarok na dobu jedného roka, za cenu 0,17 eur/m2/rok .
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Dôvodová správa
Súčasný stav:

c/
Dňa 02.03.2016 požiadala Gabriela Kredatusová, trvale bytom
Pradiareň 767/28, Kežmarok. o prenájom pozemku KN-C 3583/7
zastavaná plocha, o výmere 119 m2, k.ú. Kežmarok, na ul.
Pradiareň v Kežmarku v podiele ¼ k celku.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Ide o prenájom pozemku pozostalej manželke, ktorého nájomcom
bol jej nebohý manžel Uvedený pozemok, užívajú vlastníci bytov
bytovom dome Pradiareň 767/28 Kežmarok ako záhradku, každý
v podiele ¼ k celku.

Varianty - popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli

Návrhová časť
-odborný útvar MsÚ:

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

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa

-Komisia MsZ:

-

Stanoviská k návrhu:
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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 pozemku p.č. KN-C 3583/7 zastavaná plocha,
o výmere 119 m2, k.ú. Kežmarok, na ul. Pradiareň v Kežmarku v podiele ¼ k celku pre
Gabrielu Kredatusovú, trvale bytom Pradiareň 767/28, Kežmarok, je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom pozemku pozostalej manželke,
ktorého nájomcom bol jej nebohý manžel Uvedený pozemok, užívajú vlastníci bytov v
bytovom dome Pradiareň 767/28 Kežmarok ako záhradku, každý v podiele ¼ k celku.
s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku p.č. KN-C 3583/7 zastavaná plocha, o výmere 119 m2, k.ú.
Kežmarok, na ul. Pradiareň v Kežmarku v podiele ¼ k celku pre Gabrielu Kredatusovú,
trvale bytom Pradiareň 767/28, Kežmarok, na dobu neurčitú, za cenu 0,113 €/m2/rok .
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Dôvodová správa
Súčasný stav:

d/
Dňa 01.03.2016 požiadala Gizela Sýkorová, trvale bytom Pradiareň
767/28, Kežmarok. o prenájom pozemku KN-C 3583/7 zastavaná
plocha, o výmere 119 m2, k.ú. Kežmarok, na ul. Pradiareň
v Kežmarku v podiele ¼ k celku.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Ide o prenájom pozemku pozostalej manželke, ktorého nájomcom
bol jej nebohý manžel Uvedený pozemok, užívajú vlastníci bytov
bytovom dome Pradiareň 767/28 Kežmarok ako záhradku, každý
v podiele ¼ k celku.

Varianty - popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli

Návrhová časť
-odborný útvar MsÚ:

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

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa

-Komisia MsZ:

-

Stanoviská k návrhu:
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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 pozemku p.č. KN-C 3583/7 zastavaná plocha,
o výmere 119 m2, k.ú. Kežmarok, na ul. Pradiareň v Kežmarku v podiele ¼ k celku pre
Gizelu Sýkorovú, trvale bytom Pradiareň 767/28, Kežmarok, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom pozemku pozostalej manželke, ktorého
nájomcom bol jej nebohý manžel Uvedený pozemok, užívajú vlastníci bytov bytovom
dome Pradiareň 767/28 Kežmarok ako záhradku, každý v podiele ¼ k celku.
s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku p.č. KN-C 3583/7 zastavaná plocha, o výmere 119 m2, k.ú.
Kežmarok, na ul. Pradiareň v Kežmarku v podiele ¼ k celku pre Gizelu Sýkorovú,
trvale bytom Pradiareň 767/28, Kežmarok, na dobu neurčitú, za cenu 0,113 €/m2/rok .
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

21.03.2016

K bodu programu:

21

Názov materiálu:

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte na ul. Dr.
Daniela Fischera č.7 v Kežmarku - spoločnosť MUDr. Iveta
Šoltýsová, s.r.o., so sídlom Popradská 1195/70, 059 01 Spišská
Belá – Strážky, IČO 50 071 891

Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:

min. trojpätinová väčšina všetkých poslancov

Počet strán materiálu:

4

Prílohy k ZM:

žiadne

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK
__________________________________________________________________________________________

A.

Dôvodová správa
Súčasný stav:

Dňa 03.02.2016 požiadala MUDr. Iveta Šoltýsová, s.r.o., so sídlom
Popradská 1195/70, 059 01 Spišská Belá – Strážky, IČO 50 071 891
o prenájom nebytových priestorov č. 4.09 ambulancia a č. 4.10
ambulancia spolu o výmere 37.34m2 a spoločné priestory o výmere
26,46m2 v objekte na ul. Dr. Daniela Fischera č.7 v Kežmarku
z dôvodu aby bola zabezpečená kontinuita
pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti pre občanov mesta .

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Ide o zmenu právnej formy podnikania doterajšieho nájomcu z
fyzickej osoby na právnickú osobu, ktorej jediným zakladateľom
a spoločníkom je doterajší nájomca, žiadateľka MUDr. Iveta
Šoltýsová, trvale bytom Popradská 1195/70, 059 01 Spišská Belá –
Strážky.

Varianty - popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli

Návrhová časť
-odborný útvar MsÚ:

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

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa

-Komisia MsZ:

-

Stanoviská k návrhu:
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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 nebytových priestorov č. 4.09 ambulancia a č. 4.10
ambulancia spolu o výmere 37.34m2 a spoločné priestory o výmere 26,46m2 v objekte na
ul. Dr. Daniela Fischera č.7 v Kežmarku je prípadom hodným osobitného zreteľa,
z dôvodu aby bola zabezpečená kontinuita pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre
občanov mesta . Ide o zmenu právnej formy podnikania doterajšieho nájomcu z fyzickej
osoby na právnickú osobu, ktorej jediným zakladateľom a spoločníkom je doterajší
nájomca, žiadateľka MUDr. Iveta Šoltýsová, trvale bytom Popradská 1195/70, 059 01
Spišská Belá – Strážky.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov č. 4.09 ambulancia a č. 4.10 ambulancia spolu
o výmere 37.34m2 a spoločné priestory o výmere 26,46m2 v objekte na ul. Dr. Daniela
Fischera č.7 v Kežmarku, pre spoločnosť MUDr. Iveta Šoltýsová, s.r.o., so sídlom
Popradská 1195/70, 059 01 Spišská Belá – Strážky, IČO 50 071 891 na dobu neurčitú, za
cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok a jeho dodatkov.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

21.3.2016

K bodu programu:

22

Názov materiálu:

Návrh na nájom bytu č. 29, Gen. Štefánika 1049/14
č. 27, Gen. Štefánika 1049/14

Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:

trojpätinová väčšina všetkých poslancov

Počet strán materiálu:

5

Prílohy k ZM:

žiadne

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa. Dňa 4.2.2016 požiadala Zuzana Demčíková, trvale bytom Gen.
Súčasný stav:

Štefánika 1049/14 Kežmarok o prenájom iného bytu v bytovom
dom Gen. Štefánika 1049/14 z dôvodu, že v súčasnosti býva
s dvomi nezaopatrenými deťmi v rohovom podkrovnom byte č. 27
v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, ktorého využiteľná
plocha je menšia, vzhľadom na valbovú konštrukciu krovu.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Zuzany
Demčíkovej o výmenu bytu v bytovom dome Gen. Štefánika
1049/14.

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 25.2.2015 : Komisia po prerokovaní
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom
bytu č. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku na
dobu jedného roka pre Zuzanu Demčíkovú, trvale bytom Gen.
Štefánika 1049/14, Kežmarok, z dôvodu, že ide o osamelú matku
s dvomi nezaopatrenými deťmi, bývajúcu v mestskom nájomnom
jednoizbovom podkrovnom byte č. 27 v bytovom dome Gen.
Štefánika 1049/14, ktorý je pre nich nepostačujúci.
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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 ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
v Kežmarku Zuzane Demčíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi
nezaopatrenými deťmi, bývajúcu v mestskom nájomnom jednoizbovom podkrovnom byte
č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, ktorý je pre nich už nepostačujúci.
schvaľuje
nájom bytu č. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Zuzane Demčíkovej,
trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka.
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Dôvodová správa. Dňa 3.2.2015 požiadala Marcela Garaiová, trvale bytom Mesto
Súčasný stav:

Kežmarok o prenájom bytu v bytovom dom Gen. Štefánika
1049/14 z dôvodu, že je invalidná dôchodkyňa a nachádza sa
v zložitej rodinnej situácii, v súčasnosti býva v podnájme.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Marcely
Garaiovej o prenájom 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 25.2.2015 : Komisia po prerokovaní
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom
bytu č. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku na
dobu jedného roka pre Marcelu Garaiovú, trvale bytom Mesto
Kežmarok, z dôvodu, že ide o žiadateľku – invalidnú dôchodkyňu,
bývajúcu v podnájmoch, ktorá sa nachádza v zložitej rodinnej
situácii a nie je v jej možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
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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 ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
v Kežmarku Marcele Garaiovej, trvale bytom Mesto Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, ide o žiadateľku – invalidnú dôchodkyňu, bývajúcu
v podnájmoch, ktorá sa nachádza v zložitej rodinnej situácii a nie je v jej možnostiach
riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Marcele Garaiovej,
trvale bytom Mesto 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:

21.3.2016

K bodu programu:
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Názov materiálu:

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

Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:

trojpätinová väčšina všetkých poslancov

Počet strán materiálu:

3

Prílohy k ZM:

žiadne

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa. Dňa 30.4.2016 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi
Súčasný stav:

bytu č. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 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
Valéria Gáborová

č. bytu

9

nedoplatok

122,- €

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti nájomcu
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 25.2.2016 : Komisia po prerokovaní
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť
opakovaný nájom nájomcovi bytu v bytovom dome Gen.
Štefánika 1049/14 na dobu jedného roka, ak do 21. marca 2016
uhradí nedoplatok na nájomnom.
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Vlastný návrh materiálu:
V návrhu na uznesenie.
Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
.............................................................................................................................................

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. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Valérii
Gáborovej s manželom Františkom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Valérii
Gáborovej s manželom Františkom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na
dobu jedného roka.
b)
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
neschvaľuje
nájom bytu č. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Valérii
Gáborovej s manželom Františkom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok
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:

21.3.2016

K bodu programu:

24

Názov materiálu:

Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 2, Hlavné námestie 114/11.

Obsah materiálu:

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

Potrebné k schváleniu:

trojpätinová väčšina všetkých poslancov

Počet strán materiálu:

3

Prílohy k ZM:

žiadne

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

MESTO KEŽMAROK

Dôvodová správa. Dňa 30.4.2016 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi bytu č.
Súčasný stav:

2, Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku.
Meno a priezvisko:

č. bytu:

Nedoplatok:

Hlavné námestie 114/11
Viktor Body

2

0

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti nájomcu o predĺženie
nájmu.

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 predložený materiál schváliť.

-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou.

- Komisia MsZ:

Komisia sociálna a bytová 25.2.2016: Komisia po prerokovaní
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť predĺženie
nájmu doterajšiemu nájomcovi bytu č. 2, Hlavné námestie 114/11
Viktorovi Bodymu s manželkou Evou na dobu jedného roka, z dôvodu
ich zdravotného postihnutia a z dôvodu, že 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:
.............................................................................................................................................

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, Hlavné námestie 114/11 Viktorovi Bodymu
s manželkou Evou, trvale bytom Hlavné námestie 114/11, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu ich zdravotného postihnutia a zároveň z dôvodu, že nie je v ich
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 2, Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku nájomcovi Viktorovi Bodymu
s manželkou Evou, trvale bytom Hlavné námestie 114/11, Kežmarok na dobu jedného
roka.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Predkladá :

Majetkovoprávne oddelenie

Na rokovanie dňa:

21.3.2016

K bodu programu:

25

Názov materiálu:

Návrh na zriadenie vecného bremena
Ing. Rastislav Džadoň, Ľubická cesta 22, Kežmarok
- vodovodné a kanalizačné prípojky
- STL prípojky plynu

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správu.
2. Návrhová časť rokovaného materiálu.
3. Návrh na uznesenie.

Potrebné na
schválenie:
Počet strán materiálu:
Prílohy k ZM:

- viac ako ½ prítomných poslancov

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia

3
3
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Dôvodová správa. Projektová dokumentácia pripravovanej stavby IBV na ul.
Súčasný stav:

Kuzmányho v Kežmarku rieši prípojky vody, kanalizácie,
plynu, na parcele KN-C1963/6 k.ú. Ľubica .

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Ing. Rastislav Džadoň, Ľubická cesta 22, Kežmarok
v súvislosti s výstavbou vodovodnej , kanalizačnej a plynovej
prípojky požiadal o stanovisko k umiestneniu prípojok pre
pripravovanú IBV. Presná trasa vodovodnej prípojky,
kanalizačnej prípojky a STL prípojky plynu bude zrejmá po
realizácii stavby a vypracovaní geometrického plánu na
zriadenie vecného bremena.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť.

Oddelenia územného plánovania, ŽP a SP
Totožné so stanoviskom komisie

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

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 29.2.2016 :
Komisia nemá pripomienky k umiestneniu plynových
prípojok na pozemku KN-C 1963/6, k.ú. Ľubica, ktorého
podľa LV č. 1799 je vlastníkom mesto Kežmarok.
Komisia nemá pripomienky k umiestneniu vodovodných
a kanalizačných prípojok na pozemku KN-C 1963/6, k.ú.
Ľubica, ktorého podľa LV č. 1799 je vlastníkom mesto
Kežmarok
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného
hospodárstva: 1.03.2016 Komisia financií, správy mestského
majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku
schváliť zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-C
1963/6 ,k.ú. Ľubica v prospech vlastníka stavby
vodovodných prípojok, kanalizačných prípojok a STL
prípojok plynu na slúžiacom pozemku Ing. Rastislava
Džadoňa, Ľubická cesta 22, Kežmarok v súvislosti
s pripravovanou IBV na ul. K.Kuzmányho v Kežmarku za
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jednorazový poplatok 1,50 eur/m dĺžky vedenia.

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

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-C 1963/6, k.ú. Ľubica
v prospech
vlastníka stavby vodovodných prípojok, kanalizačných prípojok a STL prípojok plynu
na slúžiacom pozemku Ing. Rastislava Džadoňa, Ľubická cesta 22, Kežmarok
v súvislosti s IBV na ul. K.Kuzmányho s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok :
-

trpieť umiestnenie podzemných rozvodov vodovodných prípojok, kanalizačných
prípojok , STL prípojok plynu a ich príslušenstva na slúžiacom pozemku, tak,
ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena

Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 1,50 eur/m dĺžky
potrubia. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po
ukončení stavby a to dĺžkou prípojok na slúžiacom pozemku.
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