
MESTO  KEŽMAROK 
                                                 Mestský úrad 

           Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 

 

 
 

Kežmarok   27.07.2016 

                             Číslo spisu:  7/2016 

 

 

   Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa  26.07.2016 

 

 

Prítomní:    poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 

   PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta 

   Ing. Karol Gurka, prednosta úradu  

   JUDr. Adela Bednárová, vedúca právneho oddelenia  

   Ing. Adriana Sedláková, vedúca ekonomického oddelenia  

 

Ospravedlnení:        Mgr. Ondrej Jankura 

                                  Ján Holova  

                                  Ing. Vojtech Wagner  

 

1. Otvorenie 

 

     Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril a viedol PhDr. Mgr. 

Ján Ferenčák, primátor mesta, ktorý upovedomil prítomných o aktivitách, ktoré sa udiali od 

posledného riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva.  

 

Rokovania 

06.07.- Prezentácia prác študentov architektúry v kine Iskra 

Prijatia 

24.06.2016 – Sviatok kultúry a vzájomnosti  

Podujatia 

8. 7. – 10.07. 2016 – EĽRO 

Zahraničné cesty  

27.06. – 30.06.2016  - Bavorsko – seminár „Organizácia a výstavby verejnej správy 

v Bavorsku“ 

 

12.07.2016 – Euroregión Poľsko – Jablonka – Deň Euroregiónu Tatry a 450. výročie mesta 

09.07.2016 – Prednáška počas Sumitu o Kežmarku a Euroregióne  

 
 

2. Určenie návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 

 

- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Majorová Garstková  

       p. Matia  

 



za:10, proti: 0, zdržal sa: 2 

za: Havírová, Jendrejčák, Levická, Müncnerová,  Polák, Sabolová, Škára, Perignáth, Hencel, 

Zreľak  

zdržal sa: Majorová Garstková, Matia  

 

- do volebnej komisie boli zvolení:  p. Levická – predseda komisie 

     p. Škára – člen komisie  

     p. Havírová – člen komisie  

za: 9, proti: 0, zdržal sa: 3 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová,  Polák, Sabolová, Perignáth, Hencel, 

Zreľak  

zdržali sa: Levická, Škára, Havírová  

 

- zapisovateľka:  p. Jesenská   

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

v o l í  do návrhovej komisie    

 p. poslankyňu  Janu  Majorovú   

p. poslanca  Jozefa Matiu 

v o l í  do volebnej komisie 

 p. poslankyňu Eleonóru Levickú   za predsedu  komisie 

 p. poslanca  Vladimíra Škáru  za člena  komisie 

 p. poslankyňu  Veroniku Havírovú  za  člena komisie 

 

za:12, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová,  Polák, Sabolová, 

Škára, Perignáth, Hencel, Zreľak  

 

Prijaté uznesenie č. 179/2016 

 

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

-  primátorom  určených  overovateľov  zápisnice 

p. poslankyňu  Miroslavu Müncnerovú  

 p. poslanca  Ladislava Jendrejčáka   

-  primátorom  určenú  zapisovateľku 

 p. Moniku Jesenskú 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

s c h v a ľ u j e  program rokovania Mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto: 

Program: 
1. Otvorenie 

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

programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 

3. Návrh na schválenie  partnerskej zmluvy, spolufinancovania  a predloženia  žiadosti  na projekt 

v rámci programu cezhraničnej spolupráce  Interreg V – A Poľsko – Slovensko 

4. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 6/2016 

5. Návrh na zriadenie vecného bremena pre spoločnosť INGOSING DV, s. r. o.  

6. Záver 

 

za:12, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová,  Polák, Sabolová, 

Škára, Perignáth, Hencel, Zreľak  

 

Prijaté uznesenie č. 180/2016 



 

3. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko, Prioritná os 

programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“, 

projekt Asanácia dvorného traktu a rekonštrukcia hlavného objektu na Ul. Hradné 

námestie č. 3 Kežmarok  -Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy 

    - Návrh na schválenie spolufinancovania  

    - Návrh na schválenie predloženia žiadosti  

 

p. primátor 

- informoval o predloženom návrhu   

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

schvaľuje  

a) Partnerskú zmluvu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – 

Slovensko 2014-2020 uzatvorenú medzi Mestom Limanowa a Mestom Kežmarok za 

účelom realizácie projektu v rámci prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj 

prírodného a kulturného dedičstva cezhraničného územia“, 

b) spolufinancovanie projektu vo výške max. 15 % z celkových oprávnených nákladov,  

c) predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt v rámci prvej 

prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kulturného dedičstva 

cezhraničného územia“. 

 

za:11, proti: 0, zdržal sa: 1 

za: Havírová, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová,  Polák, Sabolová, 

Perignáth, Hencel, Zreľak  

zdržal sa: Škára  

 

Prijaté uznesenie č. 181/2016 

 

4. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 6/2016 

 

p. Hencel 

- je rozhodnuté, kde by mala byť umiestnená rozhľadňa?  

 

p. primátor 

- v projekte, do ktorého by sme sa chceli zapojiť  je veľmi nízky objem finančných prostriedkov 

- v prípade, že fin. prostriedky by nepostačovali na rozhľadňu, hľadáme aj možnosť, ak tak by 

to mohol byť aj mobiliár pri cyklotrase 

- momentálne sú vytipované dve lokality a pozemky musia byť majetkom mesta  

- ak sa finančné prostriedky nevyužijú v rámci uvedeného projektu, vrátia sa do rozpočtu mesta 

 

p.Polák 

- poukazujem na jednu vec a to, že chýba na internete celá príloha rozpočtovej úpravy 

 

p. Majorová Garstková  

- informovala sa v súvislosti s multifunkčným ihriskom  

 

p. Sedláková 

- multifunkčné ihrisko už je zahrnuté v schválenom rozpočte, momentálne navrhujeme len 

zmenu finacovania a to v časti 25 000 € z rezervného fondu  

 

 



 

 

p. primátor 

- držíme sa rozpočtu, bude umiesntené na Juhu, vytipovaná zóna je okolo Weilburskej ul., 

uvidíme, ako prebehne súťaž  

 

p. Majorová Garstková 

- položka 1.6 bude zahŕňať rekonštrukciu priestorov Reduty, pod koho budú patriť ľudia, ktorí 

budú pracovať v novovytvorenom centre? 

 

p. primátor 

- centrum bude plne financované zo štátneho rozpočtu, plniť úlohy budú ľudia pre celý okres 

a budú riadení mestom  

- ako okresné mesto sme túto ulohu prijali a sme sa jej zhostili  

 

p. Hencel 

- v tabuľke bežných príjmov nie je tam chyba?  

 

p. Sedláková 

- slúži to len ako podklad k návrhu zmeny rozpočtu   

 

p. Škára 

- čo vlastne obsahuje tá položka 1.6?  

- je to jeden projekt, alebo viacero?  

- program 1.6, nemá byť aj 180 000 € zahrnuté v kapitálových výdavkoch?  

 

p. primátor 

- sú to financie pre okresy, ktoré boli schválené, sú presne zúčtované, keďže sú dotačné  

- je to komplexný projekt, peniaze budú určené aj pre účely okresu, sú to externé peniaze  

- my si neurčujeme samy pravidlá, je to určené Ministerstvom financií 

- centrum chceme otvárať v septembri, aby spustilo svoju činnosť, spustíme procesy, ktoré 

budú finančne kryté na dlhšiu dobu 

 

p. prednosta 

- toto sú prostriedky, ktoré majú pomôcť vytvoriť inštitúciu, sú tam rozpočtované položky – 

oprava priestorov, interiérové vybavenie, kancelárska technika, mzdové náklady pracovníkov  

- je to odprezentovaný rozpočet z riadiacich orgánov  

 

p.Škára 

- chcem sa ešte opýtať na položku 3.4.3?  

 

p. prednosta 

- je to dom, ako je „Enzým“, nehnuteľnosť má statický problém, bolo to už riešené v bežných 

výdavkov, kde nastalo zníženie, je to len presun finančných prostriedkov  

- je to na základe predbežného rozpočtu  

 

p. Matia 

- návrh, ktorý dávala p. Rontová je podobný, ako dávala aj p. Sedláková, prečo to tak je?  

 

p. Sedláková 

- v návrhu p. Rontovej nie je zahrnutý prevod z rezervného fondu, zapojenie rezervného fondu 

riešime ekonomickým oddelením  



 

 

 

p. Zreľak 

- chcel som sa opýtať, na ako dlho bude dotácia centra, na to ste už odpovedali 

- máme aj potom zámer, aby centrum fungovalo aj ďalej, môžu sa podieľať aj ostatné mestá na 

spolufinancovaní?  

- centrum bude prínos aj pre občanov 

 - 10 000 € na rozhľadňu sa mi zdá málo  

 

p. Sedláková 

- tých 10 000 € je len spolufinacovanie projektu, tak ako spomínal p. primátor  

 

p. primátor 

- také centrum ešte nikde neexistuje, je to pilotný projekt, nevieme, aké bude opodstatnenie 

o tri roky, môže byť posunuté na inú úroveň, alebo zanikne, vieme povedať čo bude teraz, na 

ďalší rok  

- minimálne na tri roky je to zabezpečené, treba sa tomu hlavne venovať, aby sme to spustili, 

netrápil by som sa tým, sú to externé peniaze  

- bude to flexibilné podľa potrieb  

- všetky peniaze budú zúčtované štátu  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 

2016 rozpočtovým opatrením č. 6/2016 podľa predloženého návrhu. 

 

za:12, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová,  Polák, Sabolová, 

Škára, Wagner, Perignáth, Hencel, Zreľak  

 

Prijaté uznesenie č. 182/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2016 na 

financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového rozpočtu 12.3 - Detské 

ihriská – na realizáciu Multifunkčného ihriska JUH - Kežmarok vo výške 25 000 € a na 

financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového rozpočtu 12.4 -  

Drobná oddychová architektúra mesta – na Rozhľadňu nad Kežmarkom vo výške     

10 000 €. 

 

za:12, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová,  Polák, Sabolová, 

Škára, Wagner, Perignáth, Hencel, Zreľak  

 

Prijaté uznesenie č. 183/2016 

 

 

5. Návrh na zriadenie vecného bremena, INGOSING DV, s.r.o., Lamačská cesta 3/A 

 Bratislava 

 

p. Bednárová 

-informovala o predloženom návrhu  
 

 



 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

a) zriadenie vecného bremena in rem na časti parciel KN-C 6836/9 , KN-C 6836/25 , KN-

C 6839/5 a KN-C 6684/6   k.ú. Kežmarok  v prospech INGOSING DV, s.r.o. ako budúceho 

vlastníka oprávnenej nehnuteľnosti  KN-C 6836/10 k.ú. Kežmarok v súvislosti 

s výstavbou   VN prípojky, vodovodnej a plynovej prípojky, prípojky dažďovej 

a splaškovej kanalizácie, prípojky optického kábla  pre výrobnú halu a administratívnu 

budovu na slúžiacich pozemkoch s  povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

 

- strpieť vybudovanie a užívanie stavby inžinierskych sietí výstavbou   VN prípojky, 

vodovodnej a plynovej prípojky, prípojky dažďovej a splaškovej kanalizácie, 

prípojky optického kábla pod a nad zaťaženou nehnuteľnosťou ako aj právo 

vstupu na zaťaženú nehnuteľnosť za účelom prevádzky, údržby, výmeny, zmien 

a opráv predmetných inžinierskych sietí a ich príslušenstva, 

tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena.  

 

b) zriadenie vecného bremena in rem na časť parcely  KN-C 6836/9   k.ú. Kežmarok    

v prospech INGOSING DV, s.r.o. ako budúceho vlastníka oprávnenej nehnuteľnosti  KN-

C 6836/10, k.ú. Kežmarok v súvislosti s výstavbou vjazdu a chodníka k výrobnej hale 

a administratívnej budove na slúžiacom pozemku s  povinnosťou povinného  Mesta 

Kežmarok  : 

- strpieť právo prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom cez zaťaženú 

nehnuteľnosť,  

podľa geometrického plánu č.74/2016, ktorý vypracoval Ing. Ján Maniak - GEODET.  

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude za cenu stanovenú  znaleckým 

posudkom 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

s ú h l a s í  

s uzatvorením  zmluvy o zriadení vecného bremena in rem spočívajúce v povinnosti 

strpieť vybudovanie a  užívanie stavby inžinierskych sietí - prípojka optického kábla pod 

a nad zaťaženou nehnuteľnosťou - novovytvorená parcela č. CKN 6887/11, ako i právo 

vstupu na zaťaženú  nehnuteľnosť za účelom prevádzky, údržby, výmeny, zmien a opráv 

predmetných inžinierskych sietí a ich príslušenstva, a to v prospech INGOSING DV, s.r.o. 

ako budúceho vlastníka oprávnenej nehnuteľnosti (parc.č. CKN 6836/10). 

 

za:12, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová,  Polák, Sabolová, 

Škára, Perignáth, Hencel, Zreľak  

 

Prijaté uznesenie č. 184/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Záver 

 

 Na záver poďakoval primátor mesta prítomným za účasť na mimoriadnom mestskom 

zastupiteľstve.   

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta                   prednosta úradu  

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Miroslava Müncnerová  

 

     

    Mgr. Ladislav Jendrejčák  

 

     

 

 

 

Zapísala:    Bc. Monika Jesenská  

    

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


