MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK
V Kežmarku dňa 10.11.2016
Číslo spisu: 11/2016

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016
Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák – primátor mesta
Ing. Karol Gurka – prednosta úradu
JUDr. Mgr. Ondrej Teraj – hlavný kontrolór mesta
ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnená:

Bc. Želmíra Hanisková, riaditeľka MŠ Cintorínska, Kežmarok

Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
4. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2016 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2016
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.
5. Návrh na Dodatok č. 5 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok
6. Návrh na zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o.
Kežmarok
7. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 9/2016
8. Zmena termínu Mestského zastupiteľstva z 15.12. 2016 na 14.12.2016.
9. Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2017
10. Zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
11. Ukončenie likvidácie organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v
likvidácii“
12. Návrh na prenájom športovísk v ZŠ Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok pre Centrum
voľného času Kežmarok,
13. Návrh na nájom bytu č. 31, Weilburská 2550/13
14. Návrh na opakovaný nájom bytov –
Gen. Štefánika 1049/14
- Lanškrounská 2527/1
15. Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 9, Lanškrounská 1651/21
16. Návrh na zriadenie vecného bremena G Systems Spiš s.r.o.Klčov

17. Rôzne
18. Interpelácie.
19. Záver

1. Otvorenie
Pán primátor privítal prítomných na 7. riadnom a zároveň 12. mestskom zastupiteľstve v poradí.
Informoval o tom, prečo nebolo možné preložiť MsZ. Bude však možnosť prerušenia MsZ.
Skonštatoval, že MsZ je uznášaniaschopné.
p. Matia
- dávam procedurálny návrh
Hlasovanie za procedurálny návrh, odročenie zasadnutia MsZ na 14:15
za: 12, proti: 0, zdržali sa: 1
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Majorová Garstková, Matia, Jendrejčák, Müncnerová.
Havírová, Hencel, Polák, Wagner
zdržali sa: Sabolová
MsZ bolo prerušené a pokračovalo o 14:50.
Primátor upovedomil prítomných o akciách, ktoré sa uskutočnili od posledného MsZ:
Zahraničné služobné cesty
14.10. – Nowy Targ – EZUS TATRY – 16.Jarmok Podhalanski
14.10. – Gliwice – „Deň Slovenska“
18.10 – 19.10. – Švédsko – Komisia a konferencie komisie ENVE
Rokovania
26.10. – návšteva Britského veľvyslanca (Andrew Garth)
Podujatia
21.10. Thökoly slávnosť – účasť Maďarskej veľvyslankyne na Slovensku (Eva Molnar
Cimbalosne)
27.10.- SOŠ Garbiarska - Kvapka ľudskosti
27.10. – MsKS – Mesiac úcty k starším
Športové podujatia
26.10. – Hokejová akcia v Kežmarku (účasť hokejistov – Bondra, Lintner, Suchý, Kroták)
Ocenenie
21.10. – Bratislava – Mesto Kežmarok získalo ocenenie – Senior Friendly (rozvoj športových
aktivít seniorov v meste)
Mesto Kežmarok – umiestnenie na 8. mieste v rebríčku najlepšie hospodáriacich miest na
Slovensku (INEKO), 1. miesto v rámci PSK.

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Sabolová, p. Levická
- do volebnej komisie boli zvolení: p. Zreľak – predseda komisie
p. Hencel – člen komisie
p. Polák– člen komisie
- za overovateľov zápisnice boli určení: p. Majorová Garstková, p. Škára
- zapisovateľka: p. Jesenská
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
v o l í do návrhovej komisie
p. poslankyňu Martu Sabolovú za člena komisie
p. poslankyňu Eleonóru Levickú za člena komisie
v o l í do volebnej komisie
p. poslanca Andreja Zreľaka za predsedu komisie
p. poslanca Jána Hencela za člena komisie
p. poslanca Matúša Poláka za člena komisie
berie na
vedomie
- primátorom určených overovateľov zápisnice
p. poslankyňu Janu Majorovú Garstkovú
p. poslanca Vladimíra Škáru
- primátorom určenú zapisovateľku
p. Moniku Jesenskú
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 5
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Majorová Garstková, Matia, Jendrejčák, Müncnerová.
Havírová, Wagner
zdržali sa: Zreľak, Polák, Hencel, Sabolová, Levická
p.Matia
- navrhujem zaradiť bod programu č. 17 namiesto bodu Rôzne: Prerokovanie návrhu zmeny
nájomnej zmluvy a štatútu Nemocnice Dr. Alexandra n.o. Kežmarok
p. Havírová
- dávam návrh na Schválenie členov dozornej rady Spravbythermu, s. r. o.
p. primátor
- do bodu Rôzne navrhujem zaradiť: Vyšehrádsky fond, projekt „V4 Rezbárske sympózium“ a
Návrh na schválenie Dodatku č.1, Zmeny štatútu neziskovej organizácie Dr. Vojtecha
Alexandra v Kežmarku n.o., odvolanie a zvolenie členov správnej rady
- zároveň informujem o doplnení bodu programu č. 11

Hlasovanie za návrh p. Matiu
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 2
za: Perignáth, Jankura, Škára, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Levická, Jendrejčák,
Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
zdržal sa. Hencel, Holova
Hlasovanie za návrh p. Havírovej
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
Hlasovanie za prvý návrh p. primátora
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
Hlasovanie za druhý návrh p. primátora
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje

program rokovania mestského zastupiteľstva

v Kežmarku takto:

Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľky a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
4. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2016 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2016
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.
5. Návrh na Dodatok č. 5 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok
6. Návrh na zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické služby,
s.r.o. Kežmarok
7. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 9/2016
8. Zmena termínu Mestského zastupiteľstva z 15.12. 2016 na 14.12.2016.
9. Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2017
10. Zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
11. Ukončenie likvidácie organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok
„v likvidácii“
12. Návrh na prenájom športovísk v ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok pre
Centrum voľného času Kežmarok,
13. Návrh na nájom bytu č. 31, Weilburská 2550/13
14. Návrh na opakovaný nájom bytov –
Gen. Štefánika 1049/14
Lanškrounská 2527/1
15. Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 9, Lanškrounská 1651/21
16. Návrh na zriadenie vecného bremena G Systems Spiš s.r.o. Klčov
17. Prerokovanie návrhu zmeny nájomnej zmluvy a štatútu Nemocnice Dr. Alexandra

n.o. Kežmarok
18. Návrh na schválenie Dodatku č. 1, Zmeny štatútu neziskovej organizácie Dr.
Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., odvolanie a zvolenie členov správnej rady
19. Schválenie členov dozornej rady Spravbythermu, s. r. o.
20. Rôzne
20A.Vyšehrádsky fond, projekt „V4 Rezbárske sympózium“
21. Interpelácie.
22. Záver
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
Prijaté uznesenia dostali č. 309/2016, 310/2016
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku ku dňu 20.09.2016, za kontrolované obdobia roka 2016 a predchádzajúce
obdobia
p. Teraj
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 21.10.2016, za
kontrolované obdobia roka 2016 a predchádzajúce obdobia.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
Prijaté uznesenia dostali č. 311/2016
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 8/2016, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.
Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
Prijaté uznesenia dostali č. 312/2016
5. Návrh na Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok
p. Müncnerová
- dávam pozmeňujúci návrh

p. primátor
- viete to aj nejako zdôvodniť?
p. Müncnerová
- chcem, aby sme mohli schvaľovať ako MsZ aj hnuteľný aj nehnuteľný majetok
p. primátor
- požiadal o vyjadrenie p. Perignáthovú, či to nebude mať nejaký dopad na ich prácu
p. Perignáthová
- vysvetlila, či to bude problém
p. primátor
- o aké ceny sa jedná?
p. Müncnerová
- o zostatkové ceny
p. Wagner
- kto určí zostatkovú cenu?
p. Perignáthová
- suma je daná odpismi
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Müncnerovej
za: 7, proti: 1, zdržali sa: 7
za: Škára, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Havírová,
proti: Perignáth
zdržal sa: Jankura, Holova, Levická, Wagner, Hencel, Sabolová, Jendrejčák
Návrh neprešiel.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok podľa predloženého
návrhu.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 7
za: Perignáth, Jankura, Holova, Hencel, Levická, Jendrejčák, Wagner, Sabolová
zdržal sa: Zreľak, Škára, Müncnerová, Havírová, Polák, Majorová Garstková, Matia
Prijaté uznesenia dostali č. 313/2016
6. Návrh na schválenie zmeny Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické
služby, s.r.o. Kežmarok
p. prednosta
- informoval o predloženom návrhu

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok
schvaľuje
zmenu Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok
zo dňa 16. 10. 1995 v znení neskorších dodatkov nasledovne:
Článok V Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o.
Kežmarok znie:
V/ Predmet činnosti spoločnosti je:
a) výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a
verejných priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného
dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií,
b) správa a údržba verejného osvetlenia,
c) správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích
verejných plôch, lepenie plagátov,
d) správa, údržba a výstavba verejnej zelene,
e) mechanizované a ručné čistenie miestnych a štátnych komunikácií a verejných
priestranstiev,
f) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
g) uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
h) práce mechanizované v poľnohospodárstve,
i) správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb,
j) pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých,
k) kamenárske práce,
l) podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými,
m)podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
n) sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností,
o) oprava vyhradených technických zariadení elektrických,
p) montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení,
q) vedenie účtovníctva,
r) prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme
poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne
odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel,
s) poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
Prijaté uznesenia dostali č. 314/2016
7. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 9/2016
p. Majorová Garstková
- chcem sa opýtať na položku 12.6 Vianočné osvetlenie, bola v bežných výdavkov ponížená
o 6 500 € o v kapitálových navýšená o 7 500 €
- prečo sa nezrealizovala úprava prevádzkových hodín WC? Ako sa to plánuje v budúcom roku?
Sú otvorené krátko, bolo to už odkomunikované na komisii CR

p. Sedláková
- položku musíme rozdeliť na bežné a kapitálové výdavky, časť výzdoby bude zakúpená
z bežných a tá drahšia časť z kapitálových výdavkov, 1000 € je určených na inštaláciu
- suma je prenesená zo separovaného zberu, z výstavby
p. Kelbelová
- úprava rozpočtu súvisí s tým, že boli plánované finančné prostriedky na pracovníka
z ÚPSVaR
- hodiny boli plánované podľa potrieb, ale súvisí to s pracovníkmi, preto to nie je zrealizované
- ide o sumu ušetrenú zo mzdových nákladov na pracovníka
p. Majorová Garstková
- v odôvodnení je to inak
p. Kelbelová
- úprava hodín bola, ale ide pracovníka, preto nie sú hodiny upravené
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok
2016 rozpočtovým opatrením č. 9/2016 podľa predloženého návrhu.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
Prijaté uznesenia dostali č. 315/2016
8. Návrh na zmenu riadneho termínu Mestského zastupiteľstva
p. Majorová Garstková
- kontaktovala som aj poslancov, aj vedenie mesta, vyhovovalo mi, keby mohlo byť najbližšie
riadne zastupiteľstvo v skoršom čase a ak nie, tak dám návrh na termín zasadnutia 13.12.2016
p. primátor
- ak to máte odkomunikované a máte konkrétny návrh, podajte ho
p. Majorová Garstková
- dávam návrh na začatie konania MsZ o10.00 hod, 14.12.2016
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Majorovej Garstkovej
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 1
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Levická,
Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
zdržal sa: Hencel
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu termínu zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Kežmarku z 15. decembra 2016 na 14. decembra 2016 so začiatkom o
10.00 hod.

za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Levická,
Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
zdržal sa: Hencel
Prijaté uznesenia dostali č. 316/2016
9. Kalendárny plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2017.
p. Sabolová
- dávam pozmeňujúci návrh, aby sa začínali všetky zasadnutia o 10.00 hod.
p. Matia
- dávam pozmeňujúci návrh o doplnenie termínov MsZ a to 09. marec, 12. október a zmeniť
dátum z 02. novembra na 16. novembra so začiatkom o 14.00 hod.
p. Zreľak
- mám technickú otázku, tento kalendárny plán zasadnutí je možné zverejniť na celý rok?
p. primátor
- nevidím v tom žiaden problém
p. Perignáth
- mali sme viacero zasadnutí aj tohto roku, je to dosť veľký problém pre ekonomické oddelenie,
ak sa robí na každom MsZ úprava rozpočtu, je to problematické
- sú v návrhu 4 týždňové intervaly, ak som to správne zachytil
- ekonomické oddelenie nestíha pripravovať kompletné materiály na zasadnutie finančnej
komisie
p. primátor
- komisie sa tiež nevedia stretnúť v jeden týždeň
- je to aj Vaša práca, musíte sa stretávať a konzultovať návrhy
- ale je to na Vás
- vieme však pripraviť len to, čo vieme zvládnuť a body rokovania neujdú
p. Perignáth
- vidím v tom naozaj problém, 6 týždňové intervaly mi pripadajú optimálne
p. Matia
- chcem upozorniť na to, že aj tento rok sme mali schválených 8 zasadnutí a boli zvolané aj 4
mimoriadne
- vieme, ako to dopadlo minulého roku, v decembri sme postupovali nie tak, ako by sme mali
- v novembri by mal byť predložený náčrt rozpočtu aj VZN, ktoré sa chystajú na ďalší rok
p. primátor
- aj keď bude schválený návrh a bude potreba mimoriadneho MsZ, tak bude zvolané
p. Matia
- rozpočtová zmena nemusí byť predkladaná na každom MsZ

p. Škára
- tiež som toho názoru ako p. Matia, že aj keby boli predkladané rozpočtové zmeny na každom
druhom zastupiteľstve, nič by sa nestalo
Hlasovanie za návrh p. Sabolovej
za: 4, proti: 5, zdržali sa: 6
za: Perignáth, Holova, Sabolová, Wagner
proti: Jankura, Zreľak, Hencel, Majorová Garstková, Müncnerová
zdržal sa: Jendrejčák, Škára, Matia, Polák, Levická, Havírová
Návrh neprešiel.
Hlasovanie za návrh p. Matiu
za: 11, proti: 1, zdržali sa: 3
za: Jankura, Škára, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Levická, Jendrejčák,
Müncnerová, Havírová, Wagner
proti: Perignáth
zdržal sa: Sabolová, Hencel, Holova
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
-

s c h v a ľ u j e predložený návrh kalendárneho plánu zasadnutí mestského
zastupiteľstva na rok 2017 takto:

Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2017
09. február 2017
- štvrtok
09. marec 2017 –
- štvrtok
06. apríl 2017
- štvrtok
22. jún 2017
- štvrtok
14. september 2017 - štvrtok
12. októbra 2017
– štvrtok
16. november 2017 - štvrtok
14. december 2017 - štvrtok
so začiatkom o 14.00 hod.
za: 12, proti: 0, zdržali sa: 3
za: Jankura, Škára, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Levická, Jendrejčák,
Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
zdržal sa: Perignáth, Holova, Hencel
Prijaté uznesenia dostali č. 317/2016
10. Zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva.
p. Polák
- dávam návrh za člena komisie p. Škáru a neposlanca p. Martina Nogu
p. Majorová Garstková
- dávam návrh na predsedu komisie, p. Poláka

p. primátor
- každý rok treba prehodnotiť činnosť komisie, otázka efektivity je na Vašom zvážení
- najväčšou potrebou mesta je téma ohľadom bezdomovcov, čistoty mesta, tejto téme sa nikto
nevenuje
- jediný návrh tejto komisie, ktorý vzišiel, bolo zrušenie pešej zóny
- mali by sa stretávať v adekvátnych priestoroch, dehonestuje to danú komisiu
- nakoľko neboli ďalšie návrhy, primátor požiadal volebnú komisiu o vykonanie voľby
p. Zreľak
- dávam návrh na vykonanie verejnej voľby
Hlasovanie za voľbu predsedu p. Poláka
za: 11
zdržal sa: 4
Hlasovanie za voľbu člena p. Škáru
za: 14
zdržal sa: 1
Hlasovanie za voľbu člena p. Nogu
za: 13
zdržal sa: 2
p. Zreľak
- ako predseda volebnej komisie vyhodnotil výsledky voľby
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena
a predsedu komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve
v Kežmarku Mgr. Ladislava Jendrejčáka.
za: 12, proti: 0, zdržali sa: 2
za: Perignáth, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Matia, Hencel, Levická, Müncnerová, Havírová,
Wagner, Sabolová
zdržal sa: Jankura, Jendrejčák
Prijaté uznesenie dostalo č. 318/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade so štatútom mesta v o l í za predsedu
komisie zamestnanosti
a podnikateľskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve
v Kežmarku Ing. Matúša Poláka.
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 1
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Zreľak, Matia, Hencel, Levická, Jendrejčák,
Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
zdržal sa: Polák
Prijaté uznesenie dostalo č. 319/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade so štatútom mesta v o l í za člena komisie
zamestnanosti a podnikateľskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku p.
Vladimíra Škáru a p. Martina Nogu.

za: 12, proti: 0, zdržali sa: 2
za: Perignáth, Holova, Polák, Zreľak, Matia, Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová,
Havírová, Wagner, Sabolová
zdržal sa: Jankura, Škára
Prijaté uznesenie dostalo č. 320/2016
11. Ukončenie likvidácie organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v
likvidácii“.
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu
p. Karpiš
- v skratke zhrnul obsah materiálu
p. primátor
- pre mesto je to dobrá správa, nakoľko je potreba to vysporiadať a je to prínos do rozpočtu
o sumu 54 177,22 €.
p. prednosta
- informoval o doplnenom materiály a priebehu hlasovania
p. primátor
- je to rozdiel v sumách o nejakých 1 200 €, čo mali byť započítane odvody
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje likvidátorovi podniku Tatranský podnik
MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“ Ing. Miroslavovi Karpišovi odmenu
likvidátora vo výške 4 354,09 eur.
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Matia, Hencel, Levická, Havírová,
Wagner, Sabolová, Jendrejčák
Prijaté uznesenie dostalo č. 321/2016 – bolo podpísané primátorom mesta a nadobudlo
účinnosť
1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje mimoriadnu účtovnú závierku
organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“ k dátumu
ukončenia likvidácie k 30. 09. 2016 s účtovným výsledkom hospodárenia vo výške
4 978,55 eur a zostatkom finančného majetku vo výške 60 526,76 eur.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová

2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Konečnú správu likvidátora podniku o
priebehu likvidácie podniku Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v
likvidácii“.

za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
3. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné rozdelenie likvidačného
zostatku podniku Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“:
Rozdelenie likvidačného zostatku podniku:
Daň z príjmov právnických osôb
Odmena likvidátora
Odvody z odmeny likvidátora za podnik ako zamestnávateľa
Výdavky súvisiace s výmazom podniku z obchodného registra*
Prevod na zakladateľa Mesto Kežmarok

60 526,76 €
533,37 €
4 354,09 €
1 362,08 €
100,00 €
54 177,22 €

* nepoužitý zostatok bude prevedený na zakladateľa Mesto Kežmarok

za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
Prijaté uznesenia dostali č. 322/2016, 323/2016, 324/2016
12. Návrh na prenájom športovísk v ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok pre Centrum
voľného času Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov
a športovísk v objekte Základnej školy Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok, pre Centrum
voľného času Kežmarok, Gen.Štefánika 47, Kežmarok, IČO 37938096 – rozpočtovú
organizáciu mesta Kežmarok, je prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide
o prenájom nebytových priestorov a športových zariadení pre nájomcu,
ktorý
zabezpečuje pravidelné záujmové činnosti pre deti a mládež Centra voľného času a na ich
vakonávanie nemá vhodné priestory,
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov a športových zariadení
v objekte Základnej školy Dr.D.Fischera 2, Kežmarok
- veľká telocvičňa s použitím spŕch :
pondelok a streda v čase od 14.30 do 17.00 hod. (5hod/týždeň),
- malá telocvičňa s použitím spŕch:
pondelok a štvrtok od 15.30 do 17.30 hod. (4hod/týždeň)
utorok
od 16.00 do 18.00 hod. (2hod/týždeň)
piatok
od 16.00 do 18.00 hod. (2hod/týždeň)
- hokejbalové ihrisko bez príslušenstva:
pondelok
od 15.00 do 17.00 hod. (2hod./týždeň)

utorok
štvrtok
piatok

od 16.30 do 17.30 hod. (1hod./týždeň)
od 15.00 do 18.00 hod. (3hod./týždeň)
od 15.00 do 18.00 hod. (3hod./týždeň)

pre Centrum voľného času v Kežmarku, Gen.Štefánika 47, 060 01 Kežmarok, IČO
37938096, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok,
na dobu určitú do 30.06.2017.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel, Levická,
Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 325/2016
13. Návrh na nájom bytu č. 31, Weilburská 2550/13
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. 31 v bytovom dome Weilburská 2550/13
v Kežmarku Ing. Jaroslavovi Bonkovi, trvale bytom Novomeského 3394/15, 058 01
Poprad je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že o ide o žiadateľa, ktorý
býva v spoločnej domácnosti s rodičmi a snaží sa vyriešiť si svoju bytovú situáciu.
Dlhodobo pracuje v meste Kežmarok.
schvaľuje
nájom bytu č. 31 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok Ing. Jaroslavovi
Bonkovi, trvale bytom Novomeského 3394/15, 058 01 Poprad, na dobu troch rokov.
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Škára, Holova, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel, Levická, Jendrejčák,
Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 326/2016
14. Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14
- Lanškrounská 1B
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 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Gustávovi Gáborovi s manželkou Janou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok
je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované
uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 2 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi
Gustávovi Gáborovi s manželkou Janou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14,
Kežmarok, na dobu jedného roka.

za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Škára, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel, Levická, Jendrejčák,
Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 13 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Marcele Gáborovej s manželom Dušanom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14,
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na
opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 13 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Marcele
Gáborovej s manželom Dušanom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na
dobu jedného roka.
za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Škára, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel, Levická, Jendrejčák,
Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 16 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Monike Lhotovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 16 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Monike
Lhotovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu jedného roka.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Škára, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel, Levická, Jendrejčák,
Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová, Jankura, Holova
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Ivete
Dollákovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 17 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ivete
Dollákovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu jedného roka.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Škára, Zreľak, Majorová Garstková, Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová,
Havírová, Wagner, Sabolová, Jankura, Holova, Polák

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. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Martine Škovranovej s manželom Petrom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14,
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na
opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Martine
Škovranovej s manželom Petrom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na
dobu jedného roka.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Škára, Zreľak, Majorová Garstková, Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová,
Havírová, Wagner, Sabolová, Jankura, Holova, Polák
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. 24 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Márii
Kalafutovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 24 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Márii
Kalafutovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu jedného roka.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Škára, Zreľak, Majorová Garstková, Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová,
Havírová, Wagner, Sabolová, Jankura, Holova, Polák
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 14 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Petrovi Lizákovi, trvale bytom Karola Kuzmányho 1587/37, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 14 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Petrovi
Lizákovi, trvale bytom Karola Kuzmányho 1587/37, Kežmarok na dobu jedného roka.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Škára, Zreľak, Majorová Garstková, Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová,
Havírová, Wagner, Sabolová, Jankura, Holova, Polák, Matia

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Radoslavovi Výrostekovi s manželkou Slavomírou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14,
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na
opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 20 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi
Radoslavovi Výrostekovi s manželkou Slavomírou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14,
Kežmarok na dobu jedného roka.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Škára, Zreľak, Majorová Garstková, Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová,
Havírová, Wagner, Sabolová, Jankura, Holova, Polák, Matia
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. 26 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Marcele Jánovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 26 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Marcele
Jánovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Škára, Zreľak, Majorová Garstková, Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová,
Havírová, Wagner, Sabolová, Jankura, Holova, Polák, Matia
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B Ivane
Šlosárovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi Ivane
Šlosárovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok na dobu jedného roka.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Škára, Zreľak, Majorová Garstková, Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová,
Havírová, Wagner, Sabolová, Jankura, Holova, Polák, Matia
Prijaté uznesenia dostali č. 327/2016, 328/2016, 329/2016, 330/2016, 331/2016, 332/2016,
333/2016, 334/2016, 335/2016, 336/2016

15. Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 9, Lanškrounská 1651/21
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 Lanškrounská 1651/21 Dane
Želonkovej, trvale bytom Lanškrounská 1651/21, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku so štyrmi nezaopatrenými deťmi
a z dôvodu zložitej rodinnej situácie.
schvaľuje
nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 1651/21, Kežmarok nájomcovi Dane
Želonkovej, trvale bytom Lanškrounská 1651/21, Kežmarok na dobu jedného roka.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 337/2016
16. Návrh na zriadenie vecného bremena G Systems Spiš s.r.o., Klčov 148, vodovodná
prípojka
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-E 508 k.ú. Kežmarok v prospech
vlastníka stavby vodovodnej prípojky na slúžiacom pozemku : G Systems Spiš s.r.o.,
Klčov 148 ( IČO 45 461 961 ) v súvislosti s napojením objektu s.č. 2498 s povinnosťou
povinného Mesta Kežmarok :
- trpieť umiestnenie vodovodnej prípojky na slúžiacom pozemku, tak ako to bude
zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení
stavby a to dĺžkou vodovodnej prípojky a jeho ochranným pásmom na slúžiacom
pozemku. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 3,-eur/m dĺžky vedenia.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
Prijaté uznesenia dostali č. 338/2016
Vyhlásená 15 minútová prestávka.
17. Prerokovanie návrhu zmeny nájomnej zmluvy a štatútu Nemocnice Dr. Alexandra
n.o. Kežmarok
p. primátor
- požiadal o materiály k uvedenému bodu programu
p. Matia
- ide o návrh zmluvy a štatútu
- informoval o predloženom návrhu

p. primátor
- reagoval na daný návrh
- ako inak ako čisto a transparentne má mesto postupovať?
- daný návrh hovorí o prenájme nehnuteľného majetku, prečo ste sa dožadovali 15 dňovej
lehoty, keď ste nechceli rokovať o majetkových veciach?
- predložiť materiál ste mohli aj dnes, keď ste chceli, aby bol zámer zverejnený
- bol som na zahraničnej ceste, keď prišla daná požiadavka, bol som o tom oboznámený,
dožiadal som podanie žiadosti
- ktokoľvek by potom mohol žiadať o zverejnenie dokumentov
- povedal som prednostovi, aby bol predložený návrh ako bod programu a ja rozhodnem, či
bude bode zaradený do programu
- zdôraznil som, že takýto návrh nepodpíšem, na jednom MsZ prenajať nemocnicu na 20 rokov,
pod to sa nepodpíšem
- prečo ste požadovali v žiadosti 15 dňovú lehotu?
- sú aj iné záznamy, nemôžte tvrdiť, že ste sa k danej problematike nestretávali
- pol roka rokujete v nemocnici, daný návrh je výsledkom tých stretnutí? V podstate ste
predložili návrh?
p. Matia
- znamená to, že sa niečo musí schváliť, keď sa o niečom na MsZ rokuje?
-žiadal som o prerokovanie, nie o schválenie prenájmu
- znamená to, že aj keby sme ju chceli schvaľovať, odopierate nám na to právo?
p. primátor
- rokovať, či schváliť?
p. Matia
- rokovať, prípadne schváliť
- ty nemusíš podpísať uznesenie, ktoré v prípade nepodpísania vysvetlíš
- doslovne sme sa dožadovali, či máš nejaké kroky, čo bude s nemocnicou ďalej
- povedal si, že máme dávať návrhy, aj my sme za to zodpovední, tak sme predložili
- prečo si myslíš, že po pripomienkovaní, by sme ju schválili?
p. primátor
- pol roka ste to pripravovali, musíte si za tým stáť a vysvetliť to
- dnes rozhodnúť o majetkovej veci nemôžte
- nesúhlasím s daným spôsobom predloženia veci
p. Matia
- nehovor mi, že keď je tam uvedená lehota, že to nemôžme schváliť
- keby sa daný zámer zverejnil, garantujem, že by neprišiel len jeden návrh, o ktorom by sme
museli rokovať
- o čo nám v tomto prípade išlo? O transparentnosť, aby sa občania dozvedeli o zámere, máš
právo nesúhlasiť
p. primátor
- si p. poslanec protirečíte, keď nebol zverejnený návrh boli poslané tri e-maily
- odcitoval e-mailovú konverzáciu, ktorá sa uskutočnila
- z akého dôvodu ste chceli dodržať 15 dňovú lehotu?

- odcitoval návrh, ktorý bol predložený p. Matiom
p. Matia
- neklaď mi slová, ktoré som nepovedal
- keď som poslal daný návrh, bol mi odoslaný e-mail p. prednostom – prečítal ho
- na základe čoho ste potom žiadali, aby to bolo podpísané 8 poslancami, keď návrh môže
predložiť aj jeden poslanec?
- splnili sme podmienky, v poriadku, nezverejnili ste to
- chceme transparentnosť, aby o tom vedela široká verejnosť
- do dnešného dňa ste nedali vyjadrenie, čo je v danej zmluve zlé?
p. primátor
- poďme k faktom, dožadovali ste sa zverejnenia
- existujú záznamy, nemôžte to poprieť
- chceli ste , či nechceli to dnes schvaľovať?
p. Matia
- dnes sa chytáš slovíčok
- je tu pán hlavný kontrolór, oslovili sme ho, aby nám pomohol s podaným návrhom
- rokovať neznamená schváliť
p. primátor
- keď som sa vrátil povedal som, že sa pod to nepodpíšem
- ani po e-mailoch, ktoré mi chodia
- máte dnes možnosť o tom rokovať, ale nemôžte schváliť prenájom
- to, že meníte taktiku, to je jasné, ale už viete, že to nemôžte schváliť, len o tom rokovať
- bolo to tak plánované
- ja som proti návrhu, ak presvedčíte, že daný návrh je dobrý, nech sa páči
- ako poslanci to schváliť môžete, ale je to o vašej zodpovednosti
p. prednosta
- som šťastný, že sa to nahráva
- odcitoval svoju odpoveď, ktorú adresoval poslancom a upresnil chronologickú postupnosť emailovej konverzácie
- ja vás prosím, aby ste nezavádzali verejnosť
p. Matia
- odcitoval svoj e-mail a históriu e-mailov
- nemiešaj tu hrušky s jablkami
p. prednosta
- upovedomil aj o telefonickom rozhovore s p. Matiom
- som šťastný, že podateľňa funguje, tak ako funguje
- informoval, že návrhy podané p. Matiom a správnou radou boli zaevidované po sebe s troma
podacími číslami a to:
Zaslanie návrhu Zmluvy o nájme podpísaný p. Magerom, p.č.: 32 610
Návrh poslancov MsZ na zverejnenie návrhu zmluvy o nájme, p.č.: 32 611
Zaslanie návrhu Správnej rady podpísaný p. Tvarůžekom, p.č.: 32 612

p. primátor
- je zaujímavé, že sa tri osoby stretli na podateľni nezávisle
p. Matia
- kto hovorí, že nezávisle?
p. primátor
- čiže závisle?
p. Matia
- žiadali sme aj nemocnicu, aby bola zaslaná zmena štatútu a aby bola zverejnená, pričom štatút
zverejnený byť nemusí, aby sa verejnosť začala k tomu vyjadrovať
p. primátor
- luháte, stretli ste sa traja na podateľni, presne v poradí predložili návrhy
p. Matia
- áno, chceli sme mať istotu aby rada dala Návrh na zmenu štatútu, je na tom niečo zlé?
p. primátor
- ešte mi povedzte, že náhody existujú
p. Matia
- aj keby sme sa tam stretli traja, je na tom niečo zlé?
- ak sme začali rokovať, povedali sme, že chceme zverejniť návrh zmluvy o nájme aj štatút
- od kedy máš ty osobne predložené dané návrhy?
p. primátor
- zastupujete spoločnosť PP Partnership, či mesto?
p. Matia
-zastupujem deviatich poslancov, ktorí to podpísali a predpokladám, že hovorím za pätnástich
poslancov
p. primátor
- máme na to dôkazy, že v danom čase boli tri podania za sebou
p. Matia
- a čo je na tom?
p. primátor
- ten zámer tam bol, nedožadovali by ste sa pätnásť-dňovej lehoty
p. Matia
- žiadam o vyjadrenie hlavného kontrolóra, prečo bola uvedená pätnásť-dňová lehota
p. prednosta
- toto bol návrh správnej rady, odcitoval, čo je uvedené v rokovacom poriadku a tým pádom
nie je relevantný

p. Matia
- obviňuješ ma z niečoho, čo nie je
p. primátor
- neobviňujem, len citujem veci
- ten zámer schvaľovať tam bolo, ak by ste nechceli schvaľovať netlačíte na mňa takýmto
spôsobom
p. Matia
- chcem požiadať o vyjadrenie hlavného kontrolóra
p. Levická
- podpísali sme to na druhý krát deviati, možno by boli aj viacerí , ale nie s úmyslom poškodiť
mestu
- nemocnica nám predložila návrh na dobudovanie nemocnice, nemáme kompetenciu o tom
rozhodovať, uvedomili sme si, že je vhodné o tom upovedomiť vedenie mesta
- stretli sme sa a povedali ste, aby sme predkladali návrhy
- na stretnutí sme chceli hľadať spoločné záujmy v prospech mesta, nakoľko je n.o. súčasťou
mesta, chceme predísť tomu, čo sa stalo v roku 2014
- nie je povedané, že tu je nejaký zlý úmysel, ľudia sa nás však na to pýtajú
- sme so zámerom oboznámení my poslanci, hlavný kontrolór, chceme vyjadrenie aj
odborníkov, právnika mesta
-dávam návrh na ukončenie rozpravy
p. primátor
- určite si uvedomujete, že nemocnica je vážna vec a nie je na stole prvý krát
- akékoľvek rozhodnutie nebude mať dopad len mesto, ale na celý okres
- stále sú tu otázky, aby spĺňala kritéria
- upovedomil prítomných o histórii vzniku neziskovej organizácii
- ak by sme schválili daný štatút, nemali by sme v nemocnici žiaden vplyv
- je to zásluha aj týchto zástupcov
- to čo je predložené, nepodpíšem, lebo stratíme akýkoľvek vplyv na nemocnicu
- vecnú diskusiu pripúšťam
- o vašom záujme p. Levická to beriem, že chcete dobre
- trváte na svojom návrhu o ukončenie diskusie?
p. Levická
- všetci poslanci chceme dobrý úmysel
- keď naša komunikácia bude konštruktívna, sťahujem svoj návrh
p. Teraj
- 10.10.2016 sa konalo pracovné stretnutie v nemocnici, kde som bol na neho pozvaný,
zúčastnili sa ho aj 13 poslanci
- dovtedy som nevedel, že nejaké stretnutia prebehli a že sa niečo pripravuje, boli tam
predložené 2 závažné dokumenty
- spôsob komunikácie bol taký, že sa prechádzali jednotlivé články a padali návrhy, ako právnik
som sa snažil vysvetliť nejaké veci, ktoré neboli zrejmé
- mám aj ja výhrady voči tomuto návrhu
- prechádzali sme aj štatút, kde som mal zásadné pripomienky

- niektoré pripomienky boli zapracované, jedna závažná pripomienka a to, že správna rada
znižuje počet členov za mesto, nebola zapracovaná
- vidím v tom veľkú poistku, vysvetlil som to aj na stretnutí
- je potrebné o tom diskutovať, avšak treba to prejsť
- keď padla otázka, čo vedie k takému rýchlemu konaniu, bolo mi povedané, že sa nič od volieb
v súvislosti s nemocnicou nekoná
- do debát poslancov som sa nezapájal, bol som tam ako nezávislá osoba
- záver bol taký, že sa pošle pripomienkovaný štatút, s tým, že bude pripravený na MsZ, kde sa
o tom bude rokovať
- prišli za mnou poslanci, ktorí sa pýtali, aký legitímny postup majú zvoliť, aby to mohlo byť
prerokované na MsZ
- vysvetlil som im zákonný postup
- ako zástupca mesta chcem vyjadriť svoj právny názor a to, že ja v tomto znení by som daný
štatút nepodporil a neschválil – vysvetlil dôvod
- v súčasnej dobe platí štatút
- pýtal som sa aj na dôvod p. Tvarůžka, čo Vás k tomu vedie, akú deštrukciu robia členovia
správnej rady, aby boli vylúčení?
- odpovedali ste mi, že je to intímna otázka, nakoľko tam bol p. Hencel, nepoznám na ňu doteraz
odpoveď
- potom nasledovala postupnosť, ktorá bola odprezentovaná
- p. Matia ma požiadal o vyjadrenie, či musí mesto zverejniť návrh a koľkými poslancami musí
byť podpísaný
- svoje písomné stanovisko som zaslal p. Matiovi, neviem, či bolo doručené aj ostatným
poslancom
- odôvodnil, na základe čoho bolo vypracované stanovisko – odôvodnil, čo je kompetencia
primátora a obecného zastupiteľstva a ich povinnosti
- stačí, aby bol návrh podpísaný jedným poslancom a nie je povinnosť mesta zverejniť daný
návrh poslanca
- návrh by som v záujme mesta a v záujme občanov mesta, nepodporil
p. primátor
- stále trváte, že sa nemalo o návrhu rokovať ani schvaľovať?
p. Matia
- nebol som pri hlavnom kontrolórovi sám, bol tam aj p. Škára, stále som hovoril, aby sa
o daných veciach začalo diskutovať
- pripúšťam, že pri tvorbe návrhu, že sa dalo slovíčko „schvaľovať“
p. Teraj
- na stretnutí 10.10 sa prezentovalo, že sa bude o tom rokovať a že keď, tak sa príjme daný
návrh
- nemôžte povedať, že to nie je fakt
p. Matia
- ja nerozprávam, že to nie je fakt, ale keď sme to písali s p. Škárom, hovorili sme, že čo je
našou prioritou a naozaj sme chceli, aby sme o tom rokovali, nič za tým slovíčkom
„schvaľovať“ netreba hľadať
p. primátor
- nereagoval by som, keby neprebehla e-mailová komunikácia, ktorá mi bola doručená

p. Polák
- nakoľko som aj ja reagoval e-mailom, aj ja som si dal vysvetliť právne veci, bol to materiál
na zverejnenie
- keď aj pán kontrolór odcitoval kompetencie, odcitoval aj kompetencie obecného
zastupiteľstva
- návrh som podpísal, v dobrej viere, že keď by to bolo zverejnené, môže sa k tomu vyjadriť
ktokoľvek a konkrétne týmto pripomienkam by sme sa venovali na zasadnutí
- toto bol náš cieľ
- netlačí náš čas, ale chceli sme informovať verejnosť a zapracovať pripomienky
p. primátor
- nemocnica kľudne zámer mohla zverejniť
- prečo toto tvoríte trištvrte roka?
- čo je teraz na tej nemocnici zlé?
p. Polák
- naším cieľom je ďalší rozvoj nemocnice, otázka znie, prečo to nezverejniť, stále môžeš
nepodpísať uznesenie
- povedal si, že to môže zverejniť hocikto
p. primátor
- ak vyžiadam o zverejnenie na úradnej tabuli, je jasné, že to chceme schvaľovať
- čo je v tom, že vás nemocnica teraz trápi a že chcete schváliť lehotu prenájmu na 20 rokov?
p. Teraj
- dal by som do povedomia, že je zriadená zdravotnícka komisia, ktorej som sa zúčastnil
a vyjadrovali sa jednotlivci
- odborná diskusia na komisii prebehla, myslím si a aj záver komisie bol taký, aby sa nekonalo
unáhlene, ale aby sa zvažovali najlepšie kroky pre celú spádovú oblasť, aby sa diskutovalo aj
o iných návrhoch a vybralo sa najlepšie riešenie s prihliadnutím na celú oblasť zdravotníctva
p. Tvarůžek
- poďakoval za možnosť vystúpenia
- upovedomil, že nikto sa nikde nenáhli
- uniká jedna základná vec a to, že nemocnica je vo výbornej kondícii, zverejnili sa výsledky
INEKO, nemocnica je na prvom mieste v poskytovaní zdravotníckej činnosti a piata
v generovaní vlastných zdrojov
- prešli sme ťažkou dobou, údolím smrti, chcel by sme povedať o vstupe PP Partnership do
nemocnice
- tá nedostala ani cent dotáciu od mesta
- zhodnotil ekonomickú situáciu nemocnice
- povedali sme si , že je vhodný čas sa posunúť ďalej, nemocnica z vlastných zdrojov bude
investovať 2 mil. € na dobudovanie areálu
- vízia bola odprezentovaná 30.5.2016, 2.6.2016 bolo povedané, že chceme stabilnú nájomnú
zmluvu
- časť investície chceme financovať z vlastných zdrojov a časť si chceme zobrať úver a musíme
predložiť doklad o dlhodobom nájme, aby nám úver schválili
- je to prenájom na dobu 20 rokov, ale za tvrdých podmienok, kde za neplnenie povinností
budeme tvrdo sankcionovaní

- o všetkých zámeroch, investíciách boli informovaní poslanci, ktorí sa dotazovali už na
otvorení CT
- ako predseda správnej rady sa snažím, aby to bola dobrá vizitka aj mesta
- ozrejmil, prečo sa prekladá zmena štatútu
- hocikedy môže člen z dozornej rady prísť a dožadovať sa dokumentov
- slušne a pokorne čakám na stretnutie s vami, p. primátor, aj keď som dotazovaní poslancami,
čo ďalej
- som aj za stretnutie s občanmi
- pokiaľ sme niečo neobratne urobili, prosím o ospravedlnenie
p. primátor
- vyvrátil by som jednu základnú vec a to, že ste povedali, že ste nedostali žiadne dotácie od
mesta – ozrejmil
p. Tvarůžek
- 180 000 € sme poukázali rovno sociálnej poisťovni, lebo nás chceli zatvoriť
p. primátor
- treba si povedať, že aj vaše pôsobenie nie je za cieľom charity, vy ste tu prišli ako obchodník
s jasným úmyslom a nie ste za svoju prácu platený málo
- 2 mil. € z vlastných zdrojov? Kto je zakladateľ nemocnice? My si môžeme sami postaviť
nemocnicu
- bolo by iné, keby ste prišli s vlastnými 2 mil. €
- citoval p. Tvarůžka z Podtatranských novín z roku 2014
- aký je úmysel PP Partnership?
- vy ste jednoosobová s.r.o.
- v zdravotníctve fungujú veľké spoločnosti a nie jedna osoba
- nejdete vy do nemocnice investovať
- povedal svoje vyjadrenie k predloženému návrhu Štatútu
p. Tvarůžek
- na úvod ste povedali, že sme nemocnicu zachránili, akékoľvek odmeny boli až po dosiahnutí
úspechu, nikdy sme ju netunelovali
- tento štatút a nájomnú zmluvu máte predložené od 02.06.2016
- od nikoho neprišiel žiaden návrh, povedzte nám ho
- bol som za Vami, pýtali ste sa, z čoho sa to bude financovať, doniesol som Vám business plan
a povedali ste, že to vyzerá slušne
- pýtal som sa, či sa teda ideme baviť o Zmluve a Štatúte, povedali ste aby som sa ozval neskôr
- ozval som sa po týždni a od vtedy čakám na stretnutie s Vami
- som pripravený, že budete mať seriózne návrhy a že o tom budeme rokovať
p. primátor
- treba povedať fakt, ako sa dostala spoločnosť PP Partneship do rady, vráťte vplyv mesta do
riadenia a potom sa vráťme k stolu a poďme rokovať
- nie sme tu kvôli sebe, ale kvôli verejnému záujmu
- povedali ste, že to PP Partnership nikdy neurobí a bol tam aj p. Matia
- chceli sme väčšinu členov v správnej rade a potom by sme sa mohli o tom baviť
- citoval z roku 2014 svoje citácie z Podtatranských novín
- nemôžte sa tváriť, že vy ovládate mesto?

p. Tvarůžek
- ja sa tak netvárim a nechcel som byť zamestnanec nemocnice a som aj českej národnosti,
nechcel som si platiť odvody aj na Slovensku
- nikto tu nepríde, že dá dva milióny €
- chcel som predložiť, že teraz je správny čas to posunúť ďalej ,alebo to nechajme tak, ako to
je a nebude žiaden problém
- skúste ma pochopiť a nájsť spoločné riešenie
p. primátor
- ste ochotný prenechať vedenie správnej rady mestu?
p. Tvarůžek
- prečo by som to mal robiť?
- motivácia mestského nominanta v správnej rade, je iná ako motivácia človeka, ktorý pracuje
sám na seba
- mám strach o to, aby bola zaistená starostlivosť
- ak sú nejaké problémy, rokujme, ale aby úradníci riadili firmu, ktorá má zodpovednosť
a najviac zamestnancov, je to veľmi ťažké skĺbiť a my si myslíme, že sme urobili veľmi veľa
práce
p. primátor
- sme v roku 2016, v rámci INEKO sme prvý v rámci PSK v hospodárení, nemôžte tvrdiť, že
my sme neschopní a že bez vás to nebude fungovať
- máme kopec ľudí, ktorí by si s tým vedeli poradiť
- sme v inej kondícii, ako v minulosti, aj zásluhou mesta ste sa do týchto čísel dostali, môžeme
byť aj konkrétny
p. Tvarůžek
- prečo ste toho človeka nedoniesli pred dvoma rokmi a ten človek doteraz za mnou neprišiel?
- teším sa, že ste v pluse, ale prečo títo odborníci doteraz neprišli?
- kto nám pomohol a prišiel s pozitívnym prístupom?
- od dozornej rady nemáme doteraz stanovisko, ako sa vyjadruje k rozpočtu 2016 a účtovej
závierke 2015, to je stanovisko audítora
p. primátor
- tým, že máme ľudí aj v správnej, aj v dozornej rade, je nemocnica tam, kde je teraz
- správna rada sa dožadovala zvýšeniu platu sestier , nemôžte poprieť fakt
p. Tvarůžek
- platy sestier sa zvýšili o 24 %, áno jednali sme o tom
- oslovil som p. Hencela, aby zaujal funkciu riaditeľa, ale poďakoval sa a odmietol ju
p. Matia
- som veľmi rád, že sa uskutočnila táto diskusia, dosiahli sme tým, čo sme chceli
- ďakujem, že si podal pán primátor nejaké informácie a že sme to dostali do takého štádia
- poslanecký zbor by sa mal stretnúť s vedením nemocnice
- navrhujem, aby boli stiahnuté body v súvislosti s nemocnicou, kým neprebehne stretnutie
MsZ s vedením nemocnice

p. primátor
- ja som dával bod programu, ktorý bol schválený, ja ako predkladateľ ho nesťahujem, prečo
máme teraz prestať v diskusii?
p. Matia
- predpokladám, že tým, že to dodnes nebolo prerokované a vyburcovalo to to, čo sme chceli
dosiahnuť, bol by som za to, aby sa poslanecký zbor stretol so správnou radou, dozornou radou,
možno chceš povedať niečo, čo nie je vhodné povedať na verejnosti
- sťahujem návrh
p. primátor
- pre mňa nie je riešením v polovičke skončiť v diskusii
- štatutári, ktorých sa netýka táto téma, môžu opustiť zasadnutie
p. Hencel
- nechcem vyvracať veci, fungujem v nemocnici 23 rokov, 70 krát viac je pacientov
v ambulantnej starostlivosti, ako v nemocnici
- nemôžme to zúžiť, len na nemocnicu
- doplnil podiel základných platov, ktoré dostali od nemocnice
- nemocnica nie je len o zakladateľoch, ale aj o pacientoch
- prečítal, aký záver prijala zdravotnícka komisia
p. Perignáth
- predseda dozornej rady povedal, že členovia pracujú, stačil jeden telefonát a mohli sa doručiť
spomínané stanoviská
p. prednosta
- som konateľ v mestskej s.r.o., kto je iniciatívny, ak potrebuje nejaké dokumenty?
- to je zásadné pochybenie nemocnice, že vy nemáte dokumenty v poriadku
- ku všetkému sme sa vyjadrili, ja si ako konateľ Kežmarku Invest pýtam dokumenty, ktoré mi
chýbajú
p. Gacík
- mám pár poznámok, aby som premostil isté veci
- som rád, ako dopadla nemocnica v hodnotení INEKA, zhodnotenie však môže byť trochu
skreslené – vysvetlil prečo
- to, čo mi napadlo pri druhom, alebo treťom sedení správnej rady, bola schizofrénia
- viete p. Tvarůžek, ste odborník a krízový manažér aj s p. Volákom, ale naozaj si vyprosím, to,
čo ste povedali a to, že nedávame žiadne návrhy
- hovoril som už asi od druhého stretnutia, že situácia je neúnosná a treba vrátiť mesto do hry
- výsledkom Vašej sofistikovanej hry je práve ten štatút, ktorý ste predložili
- teraz sa na konci vašej diskusie s p. primátorom ukázalo, že to nie je náhoda a toto som ja
chcel
- vytýkal som mestu, že sa má mesto hýbať - prečítal zápisnicu zo správnej rady
- čudujem sa tebe p. Matia, ten štatút vás presvedčil?
- vysvetlil, prečo sa nezúčastnil zasadnutia správnej rady
- návrhy som dával na každej druhej rade, p. Hencel je toho svedkom
– citoval, čo má uvedené vo svojom štatúte Ľubovnianska nemocnica

- má n.o. byť legislatívnou právnou perinou pre aktivity s.r.o., kde z výpisu z obchodného
registra a na čo aj pán Gurka poukazoval, že konateľ a jediný majiteľ spoločnosti, je predseda
správnej rady, ktorá má väčšinu v správnej rade n.o.? Je to normálne?
- citoval článok 6 správnej rady
- videli ste mandátnu zmluvu, návrh mandátnej zmluvy? Keby ste to dnes schválili, neskončilo
by to tak, ako už v minulosti? Vás to nezaujímalo?
- upovedomil prítomných, že ako členovia dozornej rady by nemali žiaden vplyv na činnosť
nemocnice
- citoval zákon o n.o.
- urobili by ste len to, že by ste zakryli činnosť s.r.o.
- odviedli ste kus práce, ale chceli sme, aby ste mali empatiu, nielen v dostupnosti a kvalite
služieb, ale aj v tom, že by ste dokázali pochopiť, že mesto a poslanci chcú mať pocit, že tá
nemocnica je aj ich
p. primátor
- upovedomil prítomných o tom, že prečo mesto nereaguje a nekoná
- ak by reštrukturalizácia padla, vrátili by sme sa späť do minulosti
-nemôžte nám brať to právo rozvíjať starostlivosť v tomto okrese
- ak by nebola zaplatená jedna faktúra, celá reštrukturalizácia padne
- mám k tej nemocnici iný vzťah, ako vy, nakoľko som sa v nej narodil, toto je môj pohľad
p. Tvarůžek
- p. Gacíkovi poďakoval za slová k INEKU
- mne na všetkom vadí to, že nikdy nič neprišlo písomne, žiaden návrh
- vyjadril sa k Ľubovnianskej nemocnici
- vyzerá to, ako keby ste reštukruralizáciu urobili vy
- PP Partnership a moja osoba sme boli pod Damoklovým mečom
- vy vravíte, že ste sa tam narodili, ja som ju vzkriesil
- urobte zmeny v štatúte
p. Gacík
- keby ste stáli o ten návrh, tak by ste ho zapracovali do zápisnice, nerobte z nás volov
p. primátor
- vravíte, že nie je žiaden písomný návrh, viem si to vyhľadať
p. Tvarůžek
- vy ste tam napísali niečo, čo nebolo na schôdzi povedané
p. primátor
- písomný návrh tam bol a vy ste na neho odpovedali
- my sme boli za vrátenie parity mestu
- môžeme sa baviť ako partneri, alebo úplne vráťme vplyv mestu
p. Tvarůžek
- zmluvy niekto priniesol a bol som to ja
- na tej schôdzi sme sa o tom nebavili
p. primátor
- treba rovno povedať aké postavenie má mesto a aké PP Partnership

p. Matia
- troška ma zabolelo, že si na moju osobu zhúkol pán Gacík, ja som bol jeden z poslancov, kde
som chcel vidieť mandátnu zmluvu, dával som aj na prokuratúru návrh a keď si pamätáte,
verejne som vystupoval či už proti p. Tvarůžekovi a p. Volákovi
- z viacerých strán cítim nátlak, išlo o prerokovanie návrhu, nie o schvaľovanie
- pán Teraj bol nami oslovený, aby to napísal, nečítali sme to až tak dôsledne, bolo to
skopírované a nie až tak dôsledne skontrolované
- som veľmi rád, že to splnilo účel, za ktorý sme to dnes predkladali
- neberte to tak, že keď bol daný návrh podávaný, že sa to malo aj schváliť
p. Gacík
- ak ste súhlasili s tým, čo je uvedené v článku 6 návrhu Správnej rady, toto je posledný klinec
do rakvy
p. Matia
- pod návrh štatútu sme sa nepodpísali
p. Gacík
- štatút vidíš prvý krát, nepripomienkoval si ho?
p. primátor
- pol roka ho robíš
p. Matia
- dávam návrh na ukončenie rozpravy
p. primátor
- sú tu ľudia, ktorí sa chcú k tomu vyjadriť a ktorí sa hlásili
p. Teraj
- je to verejne dostupné, 10.10.2016 to bolo povedané na spoločnom stretnutí, treba to dať, ak
to primátor podpíše, dáme to opätovne, prelomíme veto primátora
- je dobré, že som to nahrával, keby bola možnosť, kľudne si to môžeme prehrať
- bolo povedané, že to treba zavesiť v súvislosti so stretnutím 10.10., to tomu predchádzalo,
keby to tam nebolo povedané, aký zmysel by malo zavesenie na internet
- vtedy bolo mnou povedané, že sa nesmie vypustiť odsek, ktorý som spomínal
- ozrejmil, čo bolo obsahom spoločného stretnutia a čoho sa zbavujú poslanci
- odprezentoval svoj názor na tento návrh
p. primátor
- nevýhodou pána Gacíka a pána Teraja je to, že hovoria pravdu, ktorá sa niekedy ani mne
nepáči
- nie sme sudcovia, aby sme niekoho obviňovali a súdili, na to sú voliči, aby k tomu pristúpili,
kto mal aké úmysly
p. Tvaružek
- nemám žiaden problém dať do zmluvy, že správna rada musí informovať MsZ, pokiaľ dôjde
k zavretiu nejakého oddelenia

p. Teraj
- nie informovať, na návrh správnej rady rozhodne zastupiteľstvo
p. Tvarůžek
- s týmto ja nemám žiaden problém, aj tak zodpovednosť bude na správnej rade
- nechceme to schváliť, chceme o tom diskutovať
p. Škára
- vítam aktivitu mesta zverejňovať e-mailovú komunikáciu a bol by som rád, keby bola citovaná
celá
- nedalo mi nereagovať emotívne, pobúrila ma odpoveď pána prednostu
- bolo tam podpísaných 9 poslancov a mesto zmietlo vôľu 9 poslancov
- uznávam, že schvaľovanie som si v texte nevšimol
- je to dôvod slabej komunikácie vedenia mesta s poslancami
p. Matia
- jedna vec ohľadom štatútu
- neviem, či som postupoval zle, keď som žiadal p. Tvarůžka o zverejnenie štatútu
- ospravedlňujem sa, chceli sme, aby sa to v prvom rade prejednalo
p. primátor
- my tu nikoho nehanime, každý nech si obraz o tom vytvorí
p. Polák
- na záver chcem povedať za všetkých poslancov, ktorí sa stretávajú, som rád, za každú jednu
vetu, ktorá tu dnes odznela
- máme nejaké záchytné body, treba si nahrávku tri krát prehrať a nejak poskladať pripomienky,
ktoré tu dnes odzneli
- je možné niekde tieto dva dokumenty zverejniť? Aby verejnosť, ktorá si to pozrie, bola
v obraze?
- myslím si, že sme sa výrazne pohli ďalej
p. primátor
- vyprosím si, aby ste mi tykali pán poslanec tykali, odtykali sme si, keď ste na moju rodinu
podali trestné oznámenie
- to nie je o tom, že vy ste otvorili minulé MsZ rozpočet a teraz hovoríte, že sa chceme posunúť,
- je ukončená reštrukturalizácia, nemôžte povedať, že dva roky nič nerobíme
- je síce pekné, že ukážete obrázky, akú nemocnicu postavíte, ja chcem ale vidieť čísla
- navýšili ste aj rozpočet, keď ste doniesli konkrétne čísla, ja to tu mám
- business plán beriem, ale tam chýba kapitál, vy ako persona to nemôžte garantovať
- povedal som ešte jednu vec, že sa nebránime komunikácii, len vráťte mestu paritu
- odôvodnil, prečo sa daný návrh nezverejnil a prečo s tým nesúhlasí
p. Tvarůžek
- vysvetlil, prečo sa navýšil rozpočet
p. primátor
- čo bránilo zverejniť dokument p. Tvarůžekom?

p. Tvaružek
- keď prebehlo stretnutie 30.05.2016 , povedali ste mi, aby sme to zatiaľ nekomunikovali von
p. primátor
- na stretnutí som Vám povedal, že mi neukazujte obrázky, ale ukážte mi čísla
p. Tvarůžek
- dali sme si gentlemanskú dohodu , že ak sa nedohodneme, nedáme to do médií
p. primátor
- dalo sa to zverejniť, veď o tom všetci viete a komunikujete
- zverejnenie na mestskej tabuli znamená niečo iné
p. Volák
- všetkých vás volili občania ako ich zástupcov, či už poslancov, alebo primátora
- jedna citlivá vec je zdravie a zdravotná starostlivosť
- vysvetlil genézu histórie nemocnice od roku 2002 a svoje pôsobenie v nej
- aj mne záleží, aby nemocnica fungovala pre občanov
- toto tu nemá nič s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti
- ak chcem niečo vyriešiť, zoberiem človeka, ak nechcem nič, vytvorím skupinu, kde nič
nepresadím
- vysvetlil vymyslenie modelu reštrukturalizácie
- kvalita zdravotníckej starostlivosti bola na prvom mieste a to preukazujeme
- bohužiaľ je taká skladba obyvateľstva, že nevedia vyplniť dotazník spokojnosti
- zámysel nie je pre vás ako poslancov a pre mesto, ale je to pre okres aj mimo okres
- náš tím je poskladaní tak, že vyhľadávame problémy a snažíme sa ich riešiť
- zamyslite sa aj nad tým, že je to aj služba pre občanov, dajte však aj nejaké pravidlá
p. primátor
- vy p. Volák nie ste zástupcom PP Partnership
- nikto nespochybňuje vašu úlohu
p. Volák
- nie som zástupcom, len tým, že ste boli mimo miestnosť, asi ste nezachytili celé moje
vystúpenie
- upriamil som pozornosť na zjednotenie myšlienky, bez politického rozdielu
- znova nás Asociácia vyčleňuje zo svojho kruhu
p. primátor
- nestrašme verejnosť, že nám hrozí zrušenie, nehrozí nám to
- nikto tu nič zadarmo nerobil
p. Volák
- viacerí tu berú plácu za fungovanie nemocnice a nie všade pláca zodpovedá výkonu
p. primátor
- všade to tak je, v každej pozícii, ale ide o to, za akú cenu
- už sme inde, argumenty, ktoré boli v roku 2010 už neplatia
- ako zakladatelia ju chceme aj riadiť, minimálne ako rovnocenní hráči

p. Teraj
- nadviazal na p. Voláka, ako si predstavuje súťaž bez mesta? S kým chcete a ako súťažiť? To
sú také protichodné názory
p. Matia
- navrhujem, aby sa stretla správna, dozorná rada
p. primátor
- nikoho nesmiete k ničomu zaväzovať
- máte nejaký návrh uznesenia?
p. Bednárová
- neviem, ako vyzerá bod, lebo ja ho nemám k dispozícii, veľmi zle sa mi potom k tomu
vyjadruje
p. primátor
- viete dať teda nejaký návrh uznesenia, že MsZ berie na vedomie?
p. Matia
- môžeme uznesením žiadať mesto o zverejnenie?
p. Teraj
- nemôžte primátora úkolovať, ste rovnocenné orgány
p. Polák
- opýtal sa, či nemôže zaviazať mesto uznesením na zavesenie VZN, ak nie je vôľa o tom
rokovať
p. primátor
- je určitý procesný postup v zákone
p. Matia
- opýtal sa na znenie uznesenia hlavného kontrolóra, či je v poriadku?
p. Teraj
- odpovedal na otázku (v zmysle záznamu)
p. primátora
- s týmto štatútom nesúhlasím a uznesenie v takom znení nepodpíšem, dosiahli by ste to, čo ste
pôvodne chceli
p. prednosta
- ozrejmil postup vyvesenia dokumentov
p. Perignáth
- možno je to komplikované, ale tiež dávam tiež návrh na uznesenie, kde MsZ berie na vedomie
návrhy zmluvy a štatútu
p. Majorová Garstková
- je to p. právnička teda v poriadku?

p. Bednárová
- pán viceprimátor dal pozmeňujúci návrh, je potrebné v prvom kroku hlasovať najprv o ňom
- neviem, p. poslankyňa kde je materiál, ak som to pochopila správne, navrhovateľ je p. Matia,
v jeho materiáli by sa malo nachádzať uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Návrh zmluvy o nájme medzi
mestom Kežmarok a Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. a návrh
Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku
predložené poslancom MsZ v Kežmarku Mgr. Bc. Jozefom Matiom.
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. viceprimátora
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 6
za: Perignáth, Holova, Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
zdržal sa: Jankura, Zreľak, Škára, Majorová Garstková, Polák, Matia
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Návrh zmluvy o nájme medzi
mestom Kežmarok a Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. a návrh
Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku
predložené poslancom MsZ v Kežmarku Mgr. Bc. Jozefom Matiom.
za: 9, proti: 0, zdržali sa: 6
za: Perignáth, Holova, Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
zdržal sa: Jankura, Zreľak, Škára, Majorová Garstková, Polák, Matia
Prijaté uznesenie č. 339/2016
18. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zakladateľskej listine a zmeny Štatútu a návrh
na odvolanie a voľbu členov správnej rady
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu
p. Tvarůžek
- Váš návrh odporuje súčasnému štatútu, to nemôžete urobiť podľa zákona Slovenskej
republiky
- prvých členov vymenúva zakladateľ a to ste urobili v roku 2004
- poprosím o slovo p. Žákovú
p. primátor
- p. Tvarůžek, vy neriadite toto MsZ
p. Perignáth
- predniesol správu dozornej rady
p. prednosta
- predniesol stručnú analýzu k 30.09.2016

p. Tvarůžek
-reagoval na správu odprezentovanú pánom prednostom, v súvislosti s odpismi, kde tvrdil, že
sú podané zlé informácie
p. prednosta
- mám údaje k dispozícii, myslím, že už by mali byť odpisy zaúčtované a čerpám z obratovej
súpisky, ktorá mi bola doručená
p. Tvarůžek
- máte súvahu?
p. prednosta
- mám hlavnú knihu
- nemusím sa dotýkať tejto časti, ak to nemáte doúčtované
- pokračoval v správe dozornej rady
p. primátor
- odcitoval ustanovenia zákona, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe materiálu
- informoval o predloženom návrhu
p. Polák
- bavíme sa 4 hodiny o transparentnosti, zdá sa Vám v poriadku, že dostaneme 70 stranový
elaborát a máme o tom rozhodovať, nie som schopný počúvať Vaše analýzy
- neviem si to overiť, ak budeme o tom hlasovať, obdivujem poslancov, ktorý o tom budú dnes
rozhodovať
p. primátor
- vy túto právomoc zamietate? Hájite záujmy občanov?
p. Polák
- je tu stanovisko komisie?
p. primátor
- na stretnutí som Vám povedal, aká bude moja reakcia k nájmu a k štatútu
- keďže sa stali posledné udalosti a aký bol vyvinutý tlak aj Vašim pričinením ste ma dospeli
k tomuto riešeniu
- vás nikdy nenapadlo, čo sa stane po schválení zmeny štatútu a zmluvy?
- viete dôsledky, ktoré z toho vyplývali?
- p. Tvarůžek je skúsený z rôznych nemocníc, ktorá z nich bola zveľadená?
- dal som si na tom záležať a som to takto spracoval, presne taký scenár sa udial v Dačiciach
p. Tvarůžek
- všetko je lož, dnes ma chcete vešať na šibenicu? To chcete uskutočniť znárodňovanie
v priamom procese?
- ak sa to schváli, pôjdem súdnom cestou a nebude tu nič, neberte to ako vyhrážku, som čestný
človek a to čo predvádzate je proces s Miladou Horákovou?
p. primátor
- uvedená zmena má tu výhodu, že prinavráti mestu adekvátne postavenie mestu
- spochybňujete právo zakladateľa, aby toleroval stav, že nemá na danú organizáciu vplyv?

- to nie sú žiadne procesy, proces sa stal v roku 2012, 2010, 2014 a teraz v roku 2016
p. Tvarůžek
- sme otvorení diskusii a úpravám, ktorým sa nebránime, takto to bolo prezentované
p. primátor
- v čom je problém vo Vašej osobe, chcete povedať, že to už nebude pre Vás zaujímavé, keď si
uplatníme svoje právo?
p. Tvarůžek
- v žiadnom prípade
- práva, ktoré si chcete uplatňovať nie sú podľa zákonov Slovenskej republiky
p. primátor
- môžeme to tak chápať, že Váš úmysel bol taký už od začiatku?
p. Tvarůžek
- môj úmysel bol taký, že som tomuto regiónu zachránil 5 mil. €, 3,5 mil. € reštrukturalizáciou,
1 mil. € preto, aby mesto nemuselo vracať eurofondy, 500 000 €, keď sme rokovali so
spoločnosťami
- nesúďte ma ako Miladu Horákovú
p. primátor
- mesto má záujem a je to jeho povinnosť, aby malo dosah na ich smerovanie
- nikto tento záujem spochybniť nemôže
p. Matia
- existuje nejaká zmluva, dodatok k Mandátnej zmluve, všetko sa to doteraz zruší?
p. primátor
- všetko čo bolo podpísané vie byť aj spochybnené?
- predložili ste ten štatút, my spochybňujeme pochybnosť týchto vecí
p. Matia
- všetko, čo bolo prijaté doteraz je nezákonné?
p. primátor
- to hovoríš ty
p. Matia
- sa pýtam, lebo nemám čas naštudovať si materiál
p. primátor
- stručne vysvetlil obsah materiálu
- poslal som jednoduchý e-mail trom spoločnostiam na trhu, všetky majú záujem rokovať, ale
nie s terajšou spoločnosťou
- ak príde partner s ponukou, rozhodnutie bude na Vás a môžete si vybrať z viacerých ponúk –
vedia ponúknuť investície, záruky

p. Zreľak
- chcem sa opýtať, kým bol vypracovaný daný materiál?
p. primátor
- bol vypracovaný právnym oddelením
p. Zreľak
- chcel som vysvetlenie, kto za to berie zodpovednosť, aj keď tú berieme my
p. Matia
- naozaj navrhujem, aby sa dozorná a správna rada stretli
- ak aj vznikne nejaký súdny spor, čo sa stane?
- nehovorím, že to je zlé a že to vyvraciam, ale keby nám aspoň bolo niečo naznačené, že sa
niečo chystá
p. Majorová Garstková
- nerozumiem prečo nám nebol predložená materiál skôr, keďže sme tu už od pol jednej
- viac krát sme boli obvinení, že chceme zmeniť štatút, ak sa bude o tom dnes hlasovať, ja sa
zdržím
p. primátor
- bolo vysvetlené, čo tým chceme povedať, ešte raz ozrejmil daný materiál
- zdržanie znamená nesúhlas, aj keď súhlasím, alebo nesúhlasím
- je to navrátenie právomoci MsZ
- tu nejde o osobný, ani súkromný záujem
p. Majorová Garstková
- ja zdôrazňujem, že sa zdržím preto, lebo si to neviem naštudovať za päť minút
- nehovorím, že nie som za daný návrh
p. primátor
-vy ste právnička, že to chcete právne rozoberať?
p. Majorová Garstková
- potrebujem si naštudovať materiál a verím, že aj ostatní poslanci majú rovnaký postoj
p. Jankura
- ste si istý daným návrhom pani právnička a dokážete si to obhájiť pred napr. orgánmi činnými
v trestnom konaní?
- môžeme to úplne bez problémov schváliť, bez toho, aby bolo mesto nejak poškodené?
p. Bednárová
- keby som si tým nebola istá, ako aj celý tím, ktorí na tom pracoval, nepredložili by sme to
p. Jankura
-je v mandátnej zmluve nejaká klauzula, čo sa týka zmeny štatútu?
p. Bednárová
- takáto klauzula v zmluve nie je

p. Havírová
- žiadam o päť minút prestávku
Vyhlásená 5 minútová prestávka.
p. Zreľak
- opýtam sa ešte jednu otázku, aké právne dôsledky to môže mať v prípade schválenia, či
neschválenia? Je to zanalizované, je to nejak prebrané?
- neútočme na poslancov, sú tak isto pod tlakom, keď sa zdržia hlasovania
- dám príklad zimný štadión, keď bol návrh schválený a nesú sa za to dôsledky
- sú aj rozhodnutia, ktoré sú veľmi ťažké a toto je jedno z nich, aspoň pre mňa určite
p. Matia
- nie je možnosť zvolať mimoriadne MsZ, o nejaké 3, 4 dni, aby sme sa s daným materiálom
mohli oboznámiť?
p. Jankura
- som rád, čo povedal p. Zreľak, že sa máme rozhodnúť podľa najlepšieho vedomia a svedomia
a ak sa má týmto niečo zmeniť, určite sa rozhodnem správne
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Dodatok č. 1 k Zakladacej listine
o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby Nemocnice
Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. zo dňa 27.02. 2004 v tomto znení:
Dodatok č.1
k Zakladacej listine o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné
služby Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. zo dňa 27.02.2004
Mesto Kežmarok ako jediný zakladateľ vydáva tento Dodatok č. 1 k Zakladacej listine
o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby Nemocnice Dr.
Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. zo dňa 27.02.2004
I.
Zakladacia listina o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. sa mení a dopĺňa takto:
V článku 11 odsek 1 znie:
„/1/ Podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení neziskovej organizácie
upravuje štatút schválený Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku. Štatút je možné meniť iba
uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na návrh primátora mesta Kežmarok,
poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku alebo správnej rady. Počet členov správnej rady
volených za mesto Kežmarok musí dosahovať 2/3 z celkového počtu jej členov.“
II.
Dodatok č. 1 k Zakladacej listine o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne
prospešné služby Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. zo dňa 27.02.2004 bol

schválený Uznesením č. 340/2016 zo zasadania Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok
konaného dňa 03.11.2016
V Kežmarku dňa 03.11.2016
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta
za:10, proti:0, zdržal sa:5
za: Jankura, Perignáth, Holova, Müncnerová, Jendrejčák, Sabolová, Havírová, Levická,
Wagner, Hencel
zdržal sa: Zreľak, Škára, Polák, Majorová Garstková, Matia
Prijaté uznesenie dostalo č. 340/2016 -Uznesenie bolo podpísané primátorom a nadobudlo
právoplatnosť.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Zmenu Štatútu neziskovej organizácie
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. zo dňa 27.02.2004 v tomto znení:
1. V článku 6 bod 3 znie:
/3/ Správna rada má šesť členov. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je
spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ
v zakladacej listine. Voľbu a odvolávanie členov správnej rady vykonáva Mestské zastupiteľstvo
v Kežmarku. Návrh na voľbu štyroch členov správnej rady predkladá primátor mesta Kežmarok
a poslanci Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. Návrh na voľbu dvoch členov správnej rady
predkladá Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Dĺžka funkčného obdobia členov
správnej rady je štyri roky, ak nie je ďalej ustanovené inak.
2. V článku 8 bod 5 znie:
/5/ Dozorná rada má troch členov. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je
spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Prvých členov dozornej rady vymenúva zakladateľ
v zakladacej listine. Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada a to 2/3 väčšinou všetkých
členov SR. Z uvedeného celkového počtu členov dozornej rady sú dvaja členovia zástupcami
Mesta Kežmarok a jeden člen zástupcom Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku.
Návrh na voľbu dvoch členov dozornej rady predkladá primátor mesta Kežmarok a poslanci
Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a návrh na voľbu jedného člena predkladá Nemocnica Dr.
Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Dĺžka funkčného obdobia členov dozornej rady je 4 roky,
ak nie je v tomto štatúte ďalej ustanovené inak. V prípade skončenia politického mandátu člena
dozornej rady môže tohto člena odvolať Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku.
za: 10, proti:0, zdržal sa: 5
za: Jankura, Perignáth, Holova, Müncnerová, Jendrejčák, Sabolová, Havírová, Levická,
Wagner, Hencel
zdržal sa: Zreľak, Škára, Polák, Majorová Garstková, Matia
Uznesenie prijaté dostalo č. 341/2016 - Uznesenie bolo podpísané primátorom a nadobudlo
právoplatnosť.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku odvoláva
Alexandra v Kežmarku n.o.

členov správnej rady Nemocnice Dr.

Ing. Tomáš Tvarůžek, MBA, predseda správnej rady
Mgr. Eva Žáková, člen správnej rady
MUDr. Adam Hochel, MPH, PhD., člen správnej rady
za: 10, proti:0, zdržal sa: 5
za: Jankura, Perignáth, Holova, Müncnerová, Jendrejčák, Sabolová, Havírová, Levická,
Wagner, Hencel
zdržal sa: Zreľak, Škára, Polák, Majorová Garstková, Matia
Uznesenie prijaté dostalo č. 342/2016 - Uznesenie bolo podpísané primátorom a nadobudlo
právoplatnosť.
p. primátor
- ďalšie uznesenie je, že MsZ má právo voliť členov správnej rady, nominujeme dvoch za mesto
Kežmarok
- nominujem p. Wagnera a p. Jendrejčáka
p. Polák
- navrhujem za člena p. Matiu
p. Majorová Garstková
- ja navrhujem p. Poláka
p. primátor
- chcem Vás poprosiť, toto budú veľmi dôležité kroky, je nutné, aby to boli osoby, ktoré by boli
nápomocné p. Gacíkovi a p. Hencelovi
p. primátor
- keď ste vo volebnej komisii, nemôžte za seba hlasovať
p. prednosta
- je tu trošku konflikt, ale je na to riešenie, musíte za vzdať členstva p. Polák
p. Polák
- vzdávam sa členstva
- navrhujem za člena do volebnej komisie p. Majorovú Garstkovú
Všetci prítomní boli za p. Majorovú Garstkovú.
p. Majorová Garstková
- nebol konflikt aj pri schvaľovaní p. Poláka za predsedu podnikateľskej komisie? Vtedy to
nebol problém a teraz to je?
p. primátor
- uznesenie môže byť neplatné, zhodnotíme to
- ak sa stane nevykonateľné, ja to nepodpíšem, to je automatické

p. Teraj
- pôjde to do ďalšieho zastupiteľstva
- na začiatku volieb poznamenal, že poslanci môžu hlasovať aj za seba, lebo to môžu aj počas
tajnej voľby
Prebehla voľba, ktorú viedla volebná komisia:
Hlasovanie za návrh p. Wagnera
za: 6
Hlasovanie za p. Jendrejčák
za: 8
Hlasovanie za p. Matiu
za: 8
Hlasovanie za p. Poláka
za: 7
p. Zreľak
- ako predseda volebnej komisie zhodnotil výsledky volieb
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku volí za členov správnej rady Nemocnice Dr. Vojtecha
Alexandra n.o. v Kežmarku
p. Ladislav Jendrejčák
p. Jozef Matia.
za: 15, proti:0, zdržal sa: 0
za: Jankura, Perignáth, Holova, Müncnerová, Jendrejčák, Sabolová, Havírová, Levická,
Wagner, Hencel, Zreľak, Škára, Polák, Majorová Garstková, Matia
Prijaté uznesenie dostalo č. 343/2016 – Uznesenie bolo podpísané primátorom a nadobudlo
právoplatnosť.
p. primátor
- požiadal o zasadnutie správnej rady, ktorú ospravedlnil, aby mohli pokračovať ďalšie kroky
- skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné
19. Návrh na doplnenie členov dozornej rady Spravbythermu, s. r. o.
p. Havírová
- informovala o predloženom návrhu
- sú voľné obidve pozície
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje do funkcie člena Dozornej rady
spoločnosti Spravbytherm, s. r. o.
1. Rastislava Tótha, Košická 1797/4, Kežmarok
2. Mgr. Miroslavu Müncnerovú, Ľubická cesta 28, Kežmarok.

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 1
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Levická, Havírová,
Wagner, Sabolová
zdržal sa: Müncnerová
Prijaté uznesenie dostalo č. 344/2016
20. Rôzne
20A. Vyšehrádsky fond, projekt „V4 Rezbárske sympózium“
- Návrh na schválenie Listu o zámere
- Návrh na schválenie spolufinancovania
- Návrh na schválenie predloženia žiadosti
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
a) List o zámere v rámci podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku
z Vyšehrádskeho fondu medzi Mestom Nowy Targ a Mestom Kežmarok ohľadom
uskutočnenia projektu „V4 Rezbárske sympózium“,
b) List o zámere v rámci podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku
z Vyšehrádskeho fondu medzi Mestom Hajdúszoboszló a Mestom Kežmarok ohľadom
uskutočnenia projektu „V4 Rezbárske sympózium“,
c) List o zámere v rámci podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku
z Vyšehrádskeho fondu medzi Mestom Lanškroun a Mestom Kežmarok ohľadom
uskutočnenia projektu „V4 Rezbárske sympózium“,
d) spolufinancovania projektu vo výške min. 20 % z celkových oprávnených nákladov,
e) podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z Vyšehrádskeho fondu na
projekt „V4 Rezbárske sympózium“.
za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Levická,
Müncnerová, Havírová, Wagner, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 345/216
21. Interpelácie
p. Wagner
- ako je to s tými novými bytovkami, ktorých prenájom sme schválili v septembri?

p. primátor
- je to dobrá pripomienka
- aj mňa zastavujú občania a sa ma na to pýtajú, prosím o ozrejmenie situácie
p. Perignáthová
- kúpna zmluva medzi Rondom a mestom Kežmarok bola podpísaná, je podaná na katastri
- zatiaľ nie je možné uzatvárať nájomné zmluvy
- koncom novembra by sa mali zmluvy podpísať, s tým, že nájomná zmluva by mala byť od
decembra
p. Wagner
- nebude problém so schválením elektriny, prípojky?
p. Kelbelová
- bytovka je skolaudovaná, procesné úkony musia v lehotách prebehnúť
p. Wagner
- v minulosti s tým bol problém
p. Perignáthová
- čo sa týka elektriny, urobili sme všetko čo sa dalo
p. Polák
- mňa v tejto súvislosti oslovili občania, je možnosť urobiť si obhliadku bytu pred podpisom
nájomnej zmluvy? Nemôže sa urobiť nejaký jeden termín na obhliadku?
p. Perignáthová
- môžu sa prísť pozrieť
p. Polák
- aký postup odporúčate?
p. primátor
- my nie sme vlastníkmi, až keď sa neurobí zápis do katastra, doteraz je to na vrub terajšieho
vlastníka
- bolo by obtiažne keby prišli všetci nájomcovia, prosíme o strpenie
- tlačíme to, kým nezačne vykurovacia sezóna
- priorita je veľmi jasne daná
p. Polák
- ak dobre počítam, budúci utorok je termín kedy by sme mohli byť vlastníkmi
- ak sa ozvú občania v stredu, keď už budeme vlastníkmi, aký by mal byť postup?

p. Teraj
- keďže bol uhradený poplatok 66 €, čiže ten základný, od 15. dňa sa môže zapísať táto
nehnuteľnosť
p. Polák
- nevedel som o tejo skutočnosti, ak by už bolo mesto vlastníkom, je možnosť?
p. primátor
- v jeden vyhradený deň áno, rozumiem tej logike, dáme jeden verejný oznam cez médiá
p. Zreľak
- oslovil má p. Jakub Dominik, že ho oslovila obec Ľubica, či mu nechceme nejako pomôcť
- bol by som rád, keby sme ich podporili, keď majú dobrú myšlienku
- je nejaký spôsob na podporu, ak nepodali žiadosť o dotáciu?
- Ľubica povedala, že sa na tom bude podieľať, ak sa bude aj mesto Kežmarok
p.primátor
- poskytujeme bezplatný nájom na priestory aj to je forma pomoci a všetky dielne sme poskytli
bezplatne
- nech sa za mnou zastaví, budeme hľadať cestu, ťažko sa mi teraz k tomu vyjadruje
p. Zreľak
- ja len, či ich nechceme podporiť aj napr. na údržbu bicyklov, to je len otázka
22. Záver
Na záver poďakoval primátor zúčastneným za to, že vydržali až do takého pokročilého času,
skonštatoval, že takéto rozhodnutia a témy, ktoré boli predostreté boli veľmi vážne a dúfa, že
takýchto ťažkých rozhodnutí už nebude veľa.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Karol Gurka
prednosta úradu

Ing. Jana Majorová Garstková
Ing. Vladimír Škára

Zapisovateľka:

Bc. Monika Jesenská

.

