MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK
V Kežmarku dňa 24.03.2016
Číslo spisu: 2/2016

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016
Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

Ing. Zdena Patakyová – hlavný kontrolór mesta
Bc. Želmíra Hanisková – riaditeľka MŠ Cintorínska
Mgr. Peter Pavličko – riaditeľ ZUŠ Petržalská
PaedDr. Iveta Slovíková – riaditeľka ZŠ Dr. Fischera

Ďalší prítomní:

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák – primátor mesta
Ing. Karol Gurka – prednosta úradu
Ing. Ladislav Tomaškovič – odd. ÚP, ŽP a SP
Ing. Agáta Perignáthová –vedúca majetkov. odd. a správy majetku
Ing. Monika Rontová – vedúca odd. projektov a VO
Mgr. Ivona Staníková – vedúca odd. školstva
Ing. Adriana Sedláková – vedúca ekonomické odd.
JUDr. Jana Trautmanová – vedúca odd. Sociálnych vecí
Ing. Mária Vallušová – vedúca odd. organizačno-správneho
JUDr. Adela Bednárová – vedúca právneho odd.
JUDr. Jozef Marhefka – náčelník MsP
Ing. Zuzana Šlosárová – komunikačný manažér
Ing. Ján Soliar- riaditeľ TS, s.r.o. Kežmarok
Ing. Miroslav Horváth – riaditeľ, Lesy Mesta Kežmarok
Ing. Grotkovská Eva, riaditeľka VPS Mesta Kežmarok
Ing. Marián Bešenej – riaditeľ Spravbytherm, s.r.o.
Mgr. Marcela Ištocyová– riaditeľka ZpS a ZoS
PaedDr. Dušan Tokarčík – riaditeľ ZŠ Nižná brána
Jarmila Kopkášová - riaditeľka MŠ Severná
Zuzana Mazúchová, riaditeľka MŠ K. Kuzmányho
Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ Grundschule
Mgr. Elena Malinová – riaditeľka MŠ Možiarska
Ján Levocký – riaditeľ ZUŠ A. Cígera
Mgr. Peter Pavličko, riaditeľ ZUŠ Petržalská
Mgr. Ingrid Lindemanová – riaditeľka CVČ
Bc. Monika Jesenská - zapisovateľka
ostatní hostia

Program:
Zmena termínu zasadnutia riadneho Mestského zastupiteľstva
Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení
Správa o vykonaných kontrolách
Určenie termínu, času a miesta konania slávnostného Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
8. Návrh na schválenie člena Dozornej Rady v spoločnosti Spravbytherm, s.r.o.
9. Správa o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2015
10. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej
škole A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
11. Návrh na schválenie dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií mestského
zastupiteľstva v Kežmarku a návrh na úpravu rokovacieho poriadku MsZ
12. Správa o plnení Komunitného plánu mesta Kežmarok pre roky 2014 - 2020 za obdobie
roka 2015
13. Návrh na rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok
2016 podľa VZN č. 2/2010
14. Návrh na určenie výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckeho
práva – Protipožiarna nádrž, Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.
15. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
16. Majetkové zmeny - Východoslovenská distribučná a.s. Košice
návrh na odpredaj pozemku - Stavba : Kežmarok úprava TS hrad
návrh na odkúpenie pozemku Stavba : Kežmarok úprava TS hrad
návrh na zriadenie vecného bremena Stavba : Kežmarok úprava TS hrad
návrh na odkúpenie pozemku KN-C 659 – Východoslovenská distribučná a.s.
Košice
návrh na zrušenie uznesenia - Stavba : „Kežmarok, ul. Slavkovská“
návrh na odpredaj pozemku Stavba : „Kežmarok, ul. Slavkovská“
návrh na zriadenie vecného bremena Stavba : „Kežmarok, Pod lesom výstavba
TS“
17. Návrh na odpredaj časti pozemku p.č. KN-C 3709 pre členov Slovenského
záhradkárskeho zväzu ZO-K 35-37 Kežmarok - Matúš Juhász, Obrancov mieru 1,
Kežmarok, Jana Kušniráková a Peter Kušnirák, Petržalská 6, Kežmarok
18. Návrh na výpožičku pozemku spoločnosti TOREAL s.r.o. – Pradiareň 40, Kežmarok
19. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky Hviezdoslavova 27
v Kežmarku – Nemocnica, a.s. Poprad, Banícka 803/28, Poprad IČO 36513458
20. Návrh na prenájom pozemkov
- p.č. KN-C 2187 Viera Matejovská, Pod traťou 8, 060 01 Kežmarok
- p.č. KN-C 2187 Bc. Michal Kriško, Pri zastávke 942/3, 060 01 Kežmarok
- p.č. KN-C 3583/7 Gabriela Kredatusová, Pradiareň 767/28, 060 01 Kežmarok
- p.č. KN-C 3583/7 Gizela Sýkorová, Pradiareň 767/28, 060 01 Kežmarok
21. Návrh na zmenu nájomcu nebytového priestoru v objekte Dr. D. Fischera 7
v Kežmarku – MUDr. Iveta Šoltýsová, s.r.o. Popradská 1195/70, 059 01 Spišská BeláStrážky, IČO 50 071 891
22. Návrh na nájom bytov– Gen. Štefánika 1049/14
23. Návrh na opakovaný nájom bytu – Gen. Štefánika 1049/14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

24. Návrh na predĺženie nájmu bytu – Hlavné námestie 114/11
25. Návrh na zriadenie vecného bremena Ing. Rastislav Džadoň, Ľubická cesta 22,
Kežmarok – vodovodné a kanalizačné prípojky, STL prípojky plynu
26. Rôzne
27. Interpelácie
28. Záver
1. Zmena termínu zasadnutia riadneho mestského zastupiteľstva
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu termínu zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v kežmarku zo 17. marca 2016 na 21. marca 2016.
Prijaté uznesenie dostalo č. 42/2016
2. Otvorenie
Pán primátor privítal prítomných na 2. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v
Kežmarku.
Oboznámil prítomných o aktivitách, ktoré sa uskutočnili od posledného zasadnutia.
Rokovania
19.02. – Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja – Koordinačná porada k akčnému plánu
20.02. - Banská Bystrica – Celoštátna porada k NRO
Prijatia
29.02. – Peter Pellegrini – digitalizácia, optická sieť
16.03. Britský veľvyslanec Andrew Garth
Podujatia
19.02. Korunovácia publikácie Kežmarok a Tatry
17.03.- Svetový deň obličiek – otvorenie
Zahraničné cesty
25.02. - rokovanie Euroregión – cyklotrasy
24.02.- Brusel - Komisia ENVE
P. primátor predstavil novú vedúcu ekonomického oddelenia, Ing. Adrianu Sedlákovú.
3. Schválenie program zasadnutia mestského zastupiteľstva
p. Perignáth
- navrhujem stiahnuť bod č. 6 z rokovania MsZ

p. Zreľak
- navrhujem stiahnuť bod č. 8, nakoľko sú dotazy od poslancov, ktoré by bolo vhodné prebrať
p. Polák
- navrhujem zaradiť do bodu Rôzne : Diskusiu ku Kežmarským novinám
Hlasovanie za návrh p. viceprimátora
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Hlasovanie za návrh p. Zreľaka
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 2
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
zdržali sa: Wagner, Sabolová
Hlasovanie za návrh p. Poláka
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 4
za: Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Zreľak, Hencel
zdržal sa: Jendrejčák, Sabolová, Havírová, Levická
Hlasovanie za celkový program
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Upravený program zasadnutia:
Zmena termínu zasadnutia riadneho Mestského zastupiteľstva
Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení
Určenie termínu, času a miesta konania slávnostného Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
7. Správa o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2015
8. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej
škole A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
9. Návrh na schválenie dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií mestského
zastupiteľstva v Kežmarku a návrh na úpravu rokovacieho poriadku MsZ
10. Správa o plnení Komunitného plánu mesta Kežmarok pre roky 2014 - 2020 za obdobie
roka 2015
11. Návrh na rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok
2016 podľa VZN č. 2/2010
12. Návrh na určenie výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckeho
práva – Protipožiarna nádrž, Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.
13. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
14. Majetkové zmeny - Východoslovenská distribučná a.s. Košice
1.
2.
3.
4.
5.
6.

návrh na odpredaj pozemku - Stavba : Kežmarok úprava TS hrad
návrh na odkúpenie pozemku Stavba : Kežmarok úprava TS hrad
návrh na zriadenie vecného bremena Stavba : Kežmarok úprava TS hrad
návrh na odkúpenie pozemku KN-C 659 – Východoslovenská distribučná a.s.
Košice
návrh na zrušenie uznesenia - Stavba : „Kežmarok, ul. Slavkovská“
návrh na odpredaj pozemku Stavba : „Kežmarok, ul. Slavkovská“
návrh na zriadenie vecného bremena Stavba : „Kežmarok, Pod lesom výstavba
TS“
15. Návrh na odpredaj časti pozemku p.č. KN-C 3709 pre členov Slovenského
záhradkárskeho zväzu ZO-K 35-37 Kežmarok - Matúš Juhász, Obrancov mieru 1,
Kežmarok, Jana Kušniráková a Peter Kušnirák, Petržalská 6, Kežmarok
16. Návrh na výpožičku pozemku spoločnosti TOREAL s.r.o. – Pradiareň 40, Kežmarok
17. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky Hviezdoslavova 27
v Kežmarku – Nemocnica, a.s. Poprad, Banícka 803/28, Poprad IČO 36513458
18. Návrh na prenájom pozemkov
- p.č. KN-C 2187 Viera Matejovská, Pod traťou 8, 060 01 Kežmarok
- p.č. KN-C 2187 Bc. Michal Kriško, Pri zastávke 942/3, 060 01 Kežmarok
- p.č. KN-C 3583/7 Gabriela Kredatusová, Pradiareň 767/28, 060 01 Kežmarok
- p.č. KN-C 3583/7 Gizela Sýkorová, Pradiareň 767/28, 060 01 Kežmarok
19. Návrh na zmenu nájomcu nebytového priestoru v objekte Dr. D. Fischera 7
v Kežmarku – MUDr. Iveta Šoltýsová, s.r.o. Popradská 1195/70, 059 01 Spišská Belá
- Strážky, IČO 50 071 891
20. Návrh na nájom bytov– Gen. Štefánika 1049/14
21. Návrh na opakovaný nájom bytu – Gen. Štefánika 1049/14
22. Návrh na predĺženie nájmu bytu – Hlavné námestie 114/11
23. Návrh na zriadenie vecného bremena Ing. Rastislav Džadoň, Ľubická cesta 22,
Kežmarok – vodovodné a kanalizačné prípojky, STL prípojky plynu
24. Rôzne
25. Interpelácie
26. Záver
4. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Matia, p. Majorová Garstková
za:13, proti: 0, zdržali sa: 2
za: Jendrejčák, Müncnerová, Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Havírová, Polák,
Wagner, Levická, Zreľak, Hencel
zdržali sa: Majorová Garstková, Matia
- do volebnej komisie boli určení: p. Sabolová - predsedníčka
p. Holova, p. Jendrejčák – členovia
za: 12, proti: 0, zdržali sa: 3
za: Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
zdržali sa : Holova, Jendrejčák, Sabolová

- za overovateľov zápisnice boli určení: p. Zreľak, p. Müncnerová
- zapisovateľka: p. Jesenská
5. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
k 07.03.2016, za kontrolované obdobia roka 2016 a predchádzajúce obdobia 2009 - 2015
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu plnenia uznesení prijatých
Mestským zastupiteľstvom k 07.03.2016, za kontrolované obdobie roka 2016
a predchádzajúce obdobia rokov 2009 – 2015.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 43/2016
Správa o vykonaných kontrolách – stiahnutý bod z rokovania
6. Návrh na určenie termínu a miesta konania Slávnostného mestského zastupiteľstva
v Kežmarku
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje termín a miesto konania Slávnostného
zasadnutia mestského zastupiteľstva v Kežmarku na 11. mája 2016 v priestoroch kina
Iskra v Kežmarku.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 44/2016
p. Hencel
- už je určený aj čas konania slávnostného zastupiteľstva?
p. primátor
- predbežne je dohodnutý na 14.00 hod.
Návrh na schválenie člena Dozornej Rady v spoločnosti Spravbytherm, s.r.o. – stiahnutý
bod
7. Správa o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2015
p. Matia
- je dostatok 17 zamestnancov, vrátane náčelníka?
- aké boli prijaté opatrenia v rámci teroristických útokov v Paríži?
p. Jendrejčák
- v správe bol uvedený nárast priestupkov za rok 2015, čo ich spôsobilo?

p. náčelník
- čo sa týka počtu stavov, pracujeme na prijatí osemnásteho zamestnanca, náčelník aj zástupca
tiež vykonávajú službu na operačnom stredisku, aby bola zabezpečená nepretržitá prevádzka
- čo sa týka opatrení, zabezpečovali sme zvýšený monitoring na niektorých miestach,
spolupracovali sme aj s Policajným zborom SR
- zvýšenie priestupkov od 1. júla vidím v tom, že sme začali spúšťať parkovací systém
p. primátor
- chválim prácu mestskej polície, zaviedol sa systém v dodržiavaní pravidiel statickej dopravy
p. Havírová
- doporučujem za Komisiu bezpečnosti občanov a ochranu verejného poriadku zobrať správu
na vedomie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 21. 03. 2016 prerokovalo
„ Správu o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2015“ a správu berie na vedomie.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 45/2016
8. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej
škole A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 15 ods. 2 písm. i) Štatútu mesta Kežmarok deleguje p.
Jána Holovu ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej škole
A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 1
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
zdržal sa: Holova
Prijaté uznesenie dostalo č. 46/2016
9. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií mestského
zastupiteľstva v Kežmarku
p. viceprimátor
- informoval o predloženom návrhu
- otvoril by som ešte jednu vec, stanovisko hlavnej kontrolórky je návrh neschváliť
- citoval príslušné paragrafy zákona o obecnom zriadení, ktoré preukazujú správnosť
rokovacieho poriadku
p. Matia
- ak primátor mesta neurčí zapisovateľa?

p. primátor
- kompetencia mestského úradu spadá pod primátora, resp. prednostu úradu
- vždy bude zapisovateľ určený
p. Bednárová
- je to v súlade so zákonom o obecnom zriadení a tiež tomu, že išlo o chybu v písaní nasvedčuje
aj Dodatok č. 1 k Štatútu mesta, ktorý bol prijatý súčasne s rokovacím poriadkom
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku
komisií Mestského zastupiteľstva v Kežmarku podľa predloženého návrhu.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 47/2016
9a. Návrh na úpravu rokovacieho poriadku MsZ
p. Polák
- informoval o predloženom návrhu
p. Zreľak
- uznesenie je potrebné preformulovať, ak majú byť schválené aj prílohy
p. viceprimátor
- nechcem povedať, že poslanci nemôžu vykonávať poslanecký prieskum
- nie celkom sa mi zdá, že to má byť riešené v rokovacom poriadku, zriadenie kontrolného
orgánu nám umožňuje zákon o obecnom zriadení
- citoval § 11 zákona o obecnom zriadení – prieskum môžeme robiť, aj keď to nemáme písomne
podložené
- nevidí sa mi vhodné ten počet tých troch poslancov, mal by som k tomu výhrady
- ak chceme ďalšiu kompetenciu pre MsZ, tak je potrebné ju dať podľa zákona do štatútu, nie
do rokovacieho poriadku
p. primátor
- ktoré mestá to majú zakotvené v rokovacom poriadku?
p. Polák
- nevymyslel som si to ja, napr. Stará Ľubovňa to má tiež tak formulované
p. primátor
- pozrel som si Starú Ľubovňu, oni tam mali počet 7 poslancov, vy navrhujete troch, prečo?
p. Polák
- odôvodnil to
p. primátor
- volal som s p. primátorom Starej Ľubovne, ani takýto inštitút poslanci nevyužili
- materiál, ktorý predkladáte, je bez rozporov v zákone?

p. Polák
- predpokladám, že keď nebol žiadny protest prokuratúra, tak to je v súlade s právnymi
normami
p. primátor
- nestačí skopírovať a predložiť na MsZ
- citoval zákon o obecnom zriadení ohľadom zriaďovania orgánov MsZ
- aj teraz môžete vytvoriť skupinu, robiť poslanecký prieskum, je Vám to dané zo zákona, musí
to len prejsť nadpolovičnou väčšinou MsZ
p. Polák
- samozrejme, že zákon je nad rokovací poriadok
- v rokovacom poriadku je však viac vecí, ktoré určuje zákon a predsa tam sú uvedené
- aj keď by sme to nevyužili, je dobré, aby poslanci mali túto možnosť
- osobne si myslím, že poslanec má nárok na informácie, ak im nebudú umožnené, bude to
riešené týmto prieskumom
p. primátor
- nevytvárame vlastné zákony, nemôžme prijímať rokovací poriadok v rozpore so zákonom
- nadviažem na citáciu p. viceprimátora o pôsobnosti MsZ a štatutára zo zákona o obecnom
zriadení
-žiadal vysvetlenie k bodu 2 predkladaného materiálu
p. Polák
- tento bod sa odvoláva na Zákon o obecnom zriadení
- MsZ si môže vyhradiť rozhodovanie o otázkach, ktoré nie sú priamo stanovené MsZ
p. primátor
- bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti a vnútroorganizačné normy mesta, čo tým chcete
povedať?
p. Polák
- otázka teraz znie, či je problém traja poslanci, alebo iný
p. primátor
nie, problém je že v materiáli sa uvádza, že bez ohľadu na rozdelenie kompetencií, lebo to už
je zásah do kompetencií primátora
p. Polák
- uviedol, čo je dané zákonom, my si môžeme zriadiť poslanecký prieskum bez ohľadu na
rokovací poriadok, ako to uviedol aj p. viceprimátor, čiže na toto sa vzťahuje ods. 2
p. primátor
- opýtal sa na príslušný paragraf, z ktorého to vyplýva
- citoval § 13 ods.4
- podľa nášho názoru to nie je v súlade so zákonom
-ste predkladateľ, musíte to vedieť obhájiť
p. Polák
- ja som predložil tento návrh, ak boli pochybnosti možno nemusel byť zaradený

- vychádzal som z toho, že takýto rokovací poriadok je aj v iných mestách
- ak je podozrenie, že by tu mohol byť rozpor so zákonom najideálnejšie je obrátiť sa na
prokuratúru, aby nám dala stanovisko
p. primátor
- čo majú susedia, nemusí to byť dobré
- tiež bod 3, že poslanecký prieskum možno vykonať na základe uznesenia alebo písomného
oznámenia troch poslancov
- poukázal opätovne na § 10 ods. 2 zákona o obecnom zriadení,
- požiadal o vysvetlenie materiálu v prílohe, čo znamená to kvórum sa rovná uznášania
schopnosť,
p. Polák
- bolo tým myslené, nadpolovičná väčšina všetkých 15 poslancov to znamená kvórum
uznášaniaschopnosť
p. Bednárová
- je pravda, čo hovorí zákon, že si môže zastupiteľstvo vyhradiť v štatúte kompetenciu, , t.j.,
že rozhoduje o základných otázkach života obce, ale stále musí ísť v intenciách zákona
a nemôže zasahovať do výlučných kompetencií primátora
- čo sa týka poslaneckého prieskumu, povedal to už aj p. viceprimátor, že zastupiteľstvo si môže
zriaďovať svoje kontrolné orgány, ale zriaďuje ich zastupiteľstvo, jemu to patrí do kompetencie
- čo sa týka prokuratúry, nedáva žiadne odborné stanovisko k pripravovaným materiálom, nie
je poradným orgánom, vyjadruje sa len k platným dokumentom
- čo sa týka materiálu v prílohe č. 1, je potrebné rozlišovať uznášaniachopnosť, ktorá sa zisťuje
pred každým hlasovaním a hlasovacie kvórum, t.j. väčšinu požadovanú zákonom na schválenie
uznesenia, nariadenia a pod.
p. primátor
- tak ste to p. poslanec myslel?
p. Polák
- áno
p. Matia
- navrhované uznesenie je v rozpore so zákonom, vaše stanovisko p. právnička je, ho neprijať?
p. Bednárová
- časti, ku ktorým som sa vyjadrila, sú sporné, t. j. bod 2 a 3 materiálu
p. Matia
- aj keď nám to zákon umožňuje, nemôžeme si to potvrdiť v rokovacom poriadku?
p. Bednárová
- požiadala o vysvetlenie otázky
p. primátor
- požiadal o konkrétnu otázku

p. Matia
- nemôže to byť ako stály orgán mestského zastupiteľstva, tí traja poslanci, ktorým dáme túto
právomoc?
p. Bednárová
- opätovne vysvetlila svoje stanovisko
p. primátor
- MsZ schvaľuje kontrolný orgán uznesením
- nemôžme ísť nad rámec zákona, netvoríme zákony SR
p. Sabolová
- chcela by som sa len krátko vyjadriť, rokovací poriadok sme tvorili v pracovnej skupine, prečo
nevzniesol p. poslanec vtedy tieto námietky, alebo nedal návrh?
- možno budem vychádzať zo svojej riadiacej funkcie, nie všetko čo robia a nie je im to
vytknuté v iných organizáciách znamená, že to je správne, možno len nemali patričnú kontrolu
- trošku mi to pripomína tú kauzu pred istým časom, že hlavná kontrolórka skopírovala text
z nejakej správy a sme to napádali
- vždy sa len držím legislatívy, nekopírujme to, čo má niekto iný, my sme to kritizovali
- určite treba kontrolu, v prípade potreby, ak vznikne nejaký problém, sme schopní reagovať
- kontrolná skupina v počte tri nie je veľmi dobrý návrh, ja by som navrhovala stiahnuť tento
bod
- materiál nevyjadruje to, čo by malo vyjadrovať
- navrhujem ukončiť túto diskusiu
p. Polák
- poviem len tri veci, rokovací poriadok obsahuje veci, ktoré sú dané zákonom – dal konkrétny
príklad
- keď sme pozmeňovali rokovací poriadok, nebola potreba mať takýto inštitút
- teší ma, že sa tým zamestnanci mestského úradu zapodievali, nemohol som vedieť, že by to
mohli mať v iných mestách nesprávne
- ja som to povedal hneď na začiatku, že som sa inšpiroval inými mestami
- ak sú traja poslanci málo, dajte poslanci svoje pripomienky na iný počet
- návrh teda sťahujem z rokovania a dopracujem ho
p. primátor
- spomenuli ste, že je potrebné vytvárať takéto inštitúty, priblížte mi to
p. Polák
- v zákone sa vyslovene nepíše o poslaneckom prieskume, hovorí o tom, že je možnosť vytvoriť
nejaké kontrolné a poradné orgány
p. primátor
- podotkol, že poslanecký prieskum má určitú postupnosť
- vy si takýto inštitút môžete zriadiť bez toho, aby ste niečo kopírovali
- trocha ma mrzí, že je takáto požiadavka
p. Polák
- nie je to o tom, že vznikne poslanecký prieskum v počte troch poslancov, v materiály je jasne
povedané, že sa upovedomí primátor a následne aj zastupiteľstvo, myslel som na to

Bod programu po diskusii stiahnutý z rokovania predkladateľom materiálu.
10. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky
2014 – 2020 za obdobie roka 2015
p. Matia
- koľko evidujeme v súčasnej dobe podaných žiadostí?
p. primátor
- keďže nie je prítomná vedúca, dávam slovo p. prednostovi
p. prednosta
- obyvateľstvo nám starne, presne čísla pošleme e - mailom, záujem o opatrovateľskú službu
nám rastie
p. Zreľak
- chcem pochváliť predkladateľa a spracovateľa Komunitného plánu, je veľmi dobre
spracovaný
- tým, že sme znížili poplatok za opatrovateľskú službu sa záujem o službu zvýšil, išlo o dobré
rozhodnutie
p. primátor
- taktiež aj zamestnávame väčší počet ľudí, zvyšujeme aj zamestnanosť, je to dvojitý pozitívny
efekt
p. Levická
- zaoberali sme sa tým aj na Komisii sociálnej a bytovej, pri novom zhodnotení uvidíme ten
nárast
p. primátor
- doplácame na každú hodinu opatrovateliek 3 € z vlastného rozpočtu
p. Matia
- chcem sa opýtať, či hlasujeme, aj keď berieme správu na vedomie?
p. Bednárová
- zákon o obecnom zriadení hovorí o tom, že uznesenia sa prijímajú hlasovaním
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Správu o plnení Komunitného
plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2020 za obdobie roka 2015.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 48/2016

11. Návrh na rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok
2016 podľa VZN č.2/2010
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby
z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2016 podľa VZN č. 2/2010 podľa priloženého návrhu.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomná: 1
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 49/2016
Rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2016 podľa
VZN č. 2/2010

Por.č. Kultúrny klub Počet získaných
bodov
1. Klub priateľov Magury
Kežmarok
1 805

Návrh dotácie
na rok 2016
(€)

20%dotácie

(€)

(€)

5 210,-

1 303,-

604,-

151,-

3. Východoslovenské folklórne združenie
Kežmarok
480
1 732,-

1 386,-

346,-

Spolu:

7 200,-

1 800,-

2. Združenie Domov
Kežmarok

209

2 494

6 513,-

80% dotácie

755, -

9 000,–

Poznámky:
1. V rozpočte mesta Kežmarok na rok 2016 je pre uvedené VZN k dispozícii 9000,– €.
Hodnota jedného bodu je 9 000 € : 2 494 b. = 3,608
2. Rozdelenie dotácií navrhla Komisia kultúry a spoločenského života na svojom zasadnutí dňa
03.03.2016
12. Návrh na určenie výšky a spôsobu poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckeho
práva - Protipožiarna nádrž, Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
náhradu za obmedzenie vlastníckych práv pri výstavbe a užívaní protipožiarnej nádrže
v rámci stavby „Protipožiarna lesná cesta Trasa – rekonštrukcia a protipožiarna nádrž“
v k.ú. Tatranská Lomnica, na časti pozemku KN-E 6549/1 – geometrickým plánom č.
2/2016 novovytvorených parcelách 6549/19 o výmere 209 m2 a KN-C 6549/20 o výmere
400 m2, podľa § 35 zák.č. 326/2005 Z.z. o lesoch, v znení neskorších predpisov, vo výške
0,- eur.

za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 50/2016
15. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 2/2016
p. Škára
- opýtam sa k návrhu čerpania prostriedkov na dostavbu zimného štadióna
- nemalo by sa mesto zaoberať tým, aby 2/3 získalo z úveru, teraz sú veľmi dobré podmienky
- z hľadiska racionálneho, keby sa niečo nepredvídateľne stalo
- osobne by som navrhoval, aby sa tieto prostriedky spätne riešili formou úveru z komerčnej
banky
p. primátor
- ideme tvrdo pracovať na tom, aby sme dostali mesto do dobrých čísel, tvoríme prebytok, aby
sme odkladali do rezervného fondu
- z môjho pohľadu mesto Kežmarok bude zaradené medzi top mestá v hospodárení
- na druhej strane sa nám podarilo v minulom roku zachrániť pár strát, ako je knižnica, vytvorili
sme rezervy z bežného hospodárenia a napriek tomu sme dokázali intenzívne pracovať
- povedal som, že budeme šetriť a stojíme na tom finančne dobre, je to aj zásluha prítomných
ľudí
- možno keď pôjdeme do väčších investícií, ako sú opravy ciest to môžeme zvážiť, momentálne
nemusíme čerpať úver, tvoríme dostatočný kapitál, aby sme mohli investovať
- nie je volebný rok a aj napriek tomu investujeme, tento rok ešte zvyšujeme rýchlosť, toto je
z našich vlastných zdrojov
- milión nám na účet prišiel na zimný štadión, šetrili sme, aby sme procesne nezastavovali
- peniaze na dokumentáciu, ktorá sa vypracuje, už boli schválené
- projektová dokumentácia určí presnú sumu, aby sme nezablokovali proces, je potrebné to
schváliť
- sľuby, ktoré sme dali, sa plnia
- nie je tam zahrnutý len štadión, ale aj kúpalisko, kamerový systém, je tam rekonštrukcia ZŠ
Dr. Fischera, dostali sme ďalšie externé peniaze
- po projektoch ideme a sme úspešní
- peniaze majú zmysel, ak sa investujú
- ku nám chodia na jednanie banky a všetky nám núkajú peniaze, poslal som ich preč
- my sme vyplatili úver, aby mesto nebolo úverovo zaťažené
- chcem povedať aj občanom Severu, máme v pláne sa púšťať do veľkého investičného zámeru,
ideme postupne po sídliskách, to sú veci, ktoré sú dôležité
p. Müncnerová
- opýtam sa na kúpalisko, aká je konečná suma financovania kúpaliska, alebo nejaká štúdia,
koľko by to malo stálo?
p. primátor
- máme vytvorené projekčné tímy, oslovím členov, aby Vám zodpovedali na otázku
- ideme len do toho, na čo máme

p. Kelbelová
- na kúpalisko je spracovaný projekt, beží povoľovací proces, rozpočtovaný náklad je zhruba
900 000 €
- na úvod nevieme stanoviť potrebnú finančnú čiastku, v súlade s rozpočtovými pravidlami
musíme mať schválenú istú časť, aby sme mohli začať proces verejného obstarávania
p. Müncnerová
- spustí sa za tú sumu 300 000 € aspoň jedna etapa?
p. Kelbelová
- máme to v pláne, začali sme rokovania, aby sme tú prvú etapu mohli spustiť, ale je to závislé
od rozličných vecí
p. prednosta
- mali sme rokovania, práve tento týždeň by nám mali dať definitívnu postupnosť
- súťaž a pravidlá rozpočtového hospodárenia sú niekedy v kontraprodukcii, robíme na tom,
mali sme viacero rokovaní
- zmenili sa štandardy hygieny, preto je to problematické, musíme začať odznova
- ak chcete niečo postaviť od znova, dokonca keď nemáme vyhovujúci ani kanál, tak investícia
vystúpila úplne inam
p. primátor
- budúci rok bude kúpalisko úplne v prevádzke
- trinásť rokov tú nebolo kúpalisko, my ho ideme postaviť
- šesť rokov tu nebol zimný štadión, my ho ideme rekonštruovať
- šetríme na sebe, aby sme obnovovali infraštruktúru, budeme mať kúpalisko, aj zimný štadión,
opravujeme futbalové štadióny
- otázka je, kde na to vziať a tu si treba uvedomiť, že my sme ako mesto vyhrali, stihli sme to
v hodine dvanástej, nik nám tu už nenechá milión
- dali sme dôvody vláde, aby tu prišla zasadať
- tu nie je na mieste diskusia, či dáme, či nedáme
p. Havírová
- my sa tešíme, že budeme top mesto v hospodárení
- nejde mi však do hlavy, predbežne musím vedieť, koľko bude investícia stáť
- odhlasovali sme 150 000 €, teraz ďalších 150 000 €, finálna suma je 900 000 €
- kto je projektant?
p. Kelbelová
- je to p. Kruliac
- chcela som doplniť, že v uvedenej finančnej čiastke je časť prác, ktoré vieme urobiť vlastnými
kapacitami
- vždy, keď sa rozbieha nejaká investičná akcia, sumu projektant nevie ani odhadnúť, ani
povedať
- cifra sa bude určite meniť
p. Havírová
- každú časť bude robiť niekto iný?
- nie každá práca, keď je lacná, je aj kvalitná

p. Kelbelová
- nie, snažíme sa len čo najekonomickejšie hospodáriť
p. primátor
- preto je to navýšenie, aby sme nezastavili tok, proces, ideme postupným napĺňaním, zistili
sme, že technológie a normy sú postavené niekde inde
- Bytové družstvo nám odmietlo predať budovu, nedohodli sme sa, budeme musieť postaviť
vlastnú budovu
- ideme postupne z vlastných rezerv a zdrojov, ale nebudeme úverovať
- kúpalisko nie je taká priorita, ako štadión
- musím robiť len to, na čo máme
p. Havírová
- má mesto prepočítané prevádzkové náklady na zimný štadión?
p. primátor
- 200 000 € – 250 000 €, 100 000 € sa pokrývalo zo vstupného
- keď sa opraví zimný štadión, z rozpočtu sa bude kryť na chod 100 000 €
p. Havírová
- vie mesto, či sú funkčné chladiace zariadenia?
p. primátor
- musí to prejsť skúškou, nevieme, čo zo systému bude použiteľné
- musíme začať spúšťať procesy a uvidíme, čo bude použiteľné
p. Sabolová
- čiastočne by som chcela poukázať na veci, ktoré hovorí p. Kelbelová a p. primátor
- bola by som rada, aby aj kúpalisko slúžilo pre Kežmarčanov, ale sú určité veci v rámci
legislatívy, ktoré treba dodržať
- je pravdou, že musíme mať finančné prostriedky, musia prebehnúť legislatívne procesy
- žiaľ legislatíva nám to neuľahčuje, schválením peňazí je len začiatok procesu
- ozrejmila celý legislatívny proces
p. Hencel
- bola potrebná daná diskusia
- čo by malo asi fungovať, schválením 300 000 € ?
p. primátor
- je dobré počkať na projektantov, dúfame, že tohto roku ho môžeme spustiť
- nejdeme do nejakého megalomanského projektu, zainvestujeme teraz a 15 – 20 rokov do toho
nebude treba investovať
- prevádzka kúpaliska a štadióna nás bude tiež niečo stáť
- je to pre občanov, chceli sme to
p. Polák
- som rád, že sa konečne bavíme v nejakých reálnych číslach, musí to byť kryté rozpočtom
- môžeme spustiť verejné obstarávania, keď bude schválených len 300 000 € ?

p. Kelbelová
- je to rozpočtovaný náklad, ktorý keď rozoberieme na drobné, technologickú a väčšiu stavebnú
činnosť musíme urobiť dodávateľskými službami, niečo vieme urobiť svojpomocne
- tento týždeň by sme mali mať podrobnejší rozpočet, urobíme všetko pre to, aby do letnej
sezóny bola 1. etapa hotová, na to by stačili tieto finančné prostriedky
p. Polák
- koľko peňazí ostane na rezervných účtoch, ak to schválime?
p. primátor
- fyzicky peniaze máme na účtoch
- v prípade mimoriadne situácie, napr. povodne sú nárokovateľné veci voči štátu, my peniaze
nepresúvame nikde
- v rezerve ostane na dve mesiace nula, ale na účtoch peniaze ostanú, len sú presne účelovo
viazané, v júni sa rezervný fond vráti zhruba do čiastky, akú máme teraz
p. Polák
- projektová dokumentácia bola predmetom rokovania Komisie urbanistiky a výstavby,
životného prostredia, dopravy a verejných služieb?
p. Kelbelová
- komisia bola informovaná o procese, ktokoľvek môže nahliadnuť do dokumentácie
p. primátor
- peniaze sme ušetrili, tu je postavená otázka, nechcete, aby sme do toho išli? Šetríme aj na
chode mestského úradu
- nejdeme sa zadĺžiť, brať úvery, máme plusové hospodárenie
p. Polák
- stalo sa už v histórii, že poslanci boli dôverčiví
- len z pragmatického hľadiska, aký mal názor predseda komisie?
p. Holova
- v komisii to prerokované nebolo, mohol nahliadnuť ktokoľvek na dokumentáciu, vyzerá to
pekne
p. Kelbelová
- pokiaľ som prítomná na komisiách, vždy v bode rôzne sú členovia informovaní o chode
oddelenia, toto na komisii zaznelo
p. Levická
- každý je za to, aby sa tieto aktivity robili
- otázky vyvstali len z tých súm, ktoré nám nie sú jasné
- chcem poprosiť, keď sa budú robiť niektoré úkony v réžii zamestnancov mesta a organizácii,
aby boli urobené dôsledne a kvalitne a aby sa to aj odkontrolovalo
- vstup cintorína je dôkaz nekvalitne urobenej práce
- sú to peniaze nás všetkých
p. Jankura
- súhlasím s p. Sabolovou, p. Kelbelovou

- ak sa niečo má diať, my to chceme brzdiť
- kto chce klásť polená pod nohy, nech to robí niekde inde
- chceme, aby po nás niečo ostalo a nie, aby sme brzdili procesy
p. Škára
- nechcel som začať brzdiť tento proces, neviem, či mesto súťaží v najmenej zadĺženom meste
- nie je to na škodu, práve naopak, aby sa zobral úver
- teraz je najvýhodnejšie si ho zobrať
p. primátor
- keď mesto nemusí úverovať, je to z môjho pohľadu zbytočné
p. Zreľak
- každý tu má kúsok pravdy, možno časť by mohla ísť z rezervy, časť z úveru
- škoda, že to nebolo prerokované pred zastupiteľstvom
- mohli by sme sa o tom dozvedieť skôr, ako z médií
- aby sme neboli postavení do úlohy, že niečo nechceme, chýba nám oživenie mladých ľudí
- súhlasím s tým, čo povedala p. Havírová, bola to možno taká jej vnútorná zodpovednosť
- nemali by sme si vyčítať, každý má právo sa vyjadriť
- aj bývalé vedenie sľubovalo a ako to vyzerá
- chcem, aby sme my ako poslanci boli o veciach viac informovaní
- súhlasím s tým, aby sme to urobili poriadne
- keď hovoríme o brzdení procesov, dajme na papier harmonogram, čo bude prebiehať, aby sme
si to aj spätne vedeli skontrolovať, čo sa splnilo
- aj most mal byť minulého roku a nie je
- hovorme otvorene, nie klamlivo
p. primátor
- mesto investuje skoro 4 mil. € bez potreby úverovania
p. Sabolová
- nie som zástancom dlhých rečí, ale musím reagovať na poslanca p. Zreľaka
- nie je niekedy jednoducho urobiť nejaký rozpis, nedá sa to presne určiť, kedy skončí etapa,
nie je to možné takto urobiť, nechcem spochybniť to, čo povedal p. Zreľak, ale nie je to reálne
p. primátor
- kto robí z eurofondami, vie o čom hovorím, že ešte aj na poslednú chvíľu sa upravujú sumy,
robíme pre to všetko
p. Zreľak
- povedal som o tom harmonograme kvôli tomu, aby sme to vedeli len približne odhadnúť
p. Matia
- jednoznačne nesúhlasím s tým, že poslanci nesúhlasia so zimným štadiónom
- ak mám výkaz výmer musíme vedieť, v akých dimenziách sa môžeme pohybovať
- každý mesiac sa mení suma
- nič nebudeme predlžovať, navrhujem, aby sme v prvom rade urobili projekt, nebudem
súhlasiť so zmenou rozpočtu, chcem najprv vidieť projekt

p. primátor
- tie peniaze sú účelovo viazané, aj keď nie je definitívny projekt, len technológia bude stáť
120 000 €
- ak sa to neschváli, nebudeme mať tento rok kúpalisko otvorené
- aj keď to bude schválené o mesiac neskôr, kúpalisko bude otvorené až na budúci rok, už teraz
je to šibeničný termín
p. Sabolová
- projektová dokumentácia je súčasť stavby, nemôže sa začať proces, kým nie sú schválené
finančné prostriedky
p. Polák
- ako keby sme povedali, že kupujeme auto za pol milióna, ale nevieme aké, chcem vedieť, čo
sa za tých 300 000 € urobí
- navrhujem, aby bolo zrealizované stretnutie poslancov, kde sa to predstaví
p. Majorová Garstková
- bol už preverený aktuálny stav zimného štadióna?
- po povodniach boli nejaké komponenty nahradené?
- dá sa niečo použiť? Mantinely, rolby?
- počas rekonštrukcie vyskočí mnoho výdavkov, bolo by možno dobré zvážiť, či by nebolo
možné využiť niečo z pôvodného štadióna?
- robil sa už nejaký prieskum, či sa využijú nejaké veci zo starého štadióna?
p. Kelbelová
- bol robený audit po povodni, čo bolo funkčné, je spracovaná štúdia na dopracovanie štadióna,
výstup je 1 200 000 €
- až konečný výmer nám ukáže skutočnú hodnotu, my ideme na začiatku odhadom
- technológia bola po povodni preskúšaná, treba však preveriť funkčnosť, ale to bude možné
vtedy, keď budeme mať projekt
- ani architekt nevie naceniť, čo bude stáť architektonická časť
- pokiaľ nie je dôvera, ťažko sa robí a stanovujú sa nejaké termíny
- snažíme sa robiť v prospech mesta, dôverujte nám aspoň trochu
p. primátor
- aj teraz sa nám ťažko pracuje, keď je toľko nedôvery, koľko sme dostali polien pod nohy
- mám sedem podaní na prokuratúre, od hlavnej kontrolórky, aj od Vás
p. Majorová Garstková
- nikto žiadne polená nehádže
- všetci poslanci chceme štadión, aj kúpalisko, ale sme zodpovední za hospodárenia mesta
- som za návrh p. Škáru a p. Zreľaka, v súčasnosti sú najnižšie úrokové miere, aké kedy
v histórii boli, som za financie z rezervného fondu ponechať v najväčšej miere
- z čoho sa budú financovať mimoriadne havarijné situácie?
p. primátor
- ste za každú cenu, aby sa bral úver? Všetci to cítite tak, aby sme zaúverovali mesto?
- naše hospodárenie je mesačne prebytkové
- mne to pripadá zvláštne, kto chce nájsť chyby, nájde si ich

p. Levická
- chcem poprosiť o ukončenie rozpravy
p. Havírová
- vážim si Vašu prácu, tiež navrhujem ukončenie diskusie
Hlasovanie za ukončenie rozpravy
za: 10, proti: 4, zdržali sa: 1
za: Jendrejčák, Müncnerová, Perignáth, Wagner, Jankura, Sabolová, Holova, Havírová,
Levická, Hencel
proti: Matia, Majorová Garstková, Polák, Zreľak
zdržal sa: Škára
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok
2016 rozpočtovým opatrením č. 2/2016 podľa predloženého návrhu.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2016 na
financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 10.4.3 Zimný štadión
– na Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna vo výške 859 000 € a na financovanie
kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 10.4.9 Kúpalisko – na
rekonštrukciu kúpaliska vo výške 150 000 €.
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 4
za: Jendrejčák, Müncnerová, Perignáth, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová,
Levická, , Hencel
zdržal sa: Zreľak, Matia, Majorová Garstková, Polák
Prijaté uznesenia dostali č. 51/2016, 52/2016
P. primátor vyhlásil prestávku.
14. Východoslovenská distribučná a.s. Košice
Stavba: „Kežmarok úprava TS Hrad a optimalizácia zapojenia“
- návrh na odpredaj pozemku
- návrh na odkúpenie pozemku
- návrh na zriadenie vecného bremena
Stavba : „Trafostanica ul. J. Kraya“
- návrh na odkúpenie pozemku
Stavba: Kežmarok, ul. Slavkovská - zriadenie trafostanice TS“
- návrh na zrušenie uznesení č.80/2010 a č.200/2010
- návrh na odpredaj pozemku
- návrh na zriadenie vecného bremena
Stavba : „Kežmarok, Pod lesom – výstavba TS“
- návrh na zriadenie vecného bremena
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a odst. 8 písmena e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného
majetku - časti pozemku par. č. KN-C 177/2 o výmere 39 m2 , k.ú. Kežmarok do

vlastníctva Východoslovenskej distribučnej a.s. Mlynská 31, Košice, je prípadom hodným
osobitného zreteľa .
Odôvodnenie :Na uvedenej parcele bude osadená kiosková trafostanica, ktorá nahradí
pôvodnú murovanú trafostanicu z dôvodu dostatočného zabezpečenia elektrickej energie
pre obyvateľov mesta na ul. Hradská cesta, ul. Garbiarska v Kežmarku. Pôvodná
trafostanica sa nachádza v zátopovom území vodného toku Ľubický potok a v r. 2010 bola
čiastočne zatopená. Vybudovaním novej trafostanice investor vyhovel požiadavke mesta
na vykonanie protipovodňových opatrení.
schvaľuje
odpredaj časti parcely č. KN-C 177/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 39 m2 , k.ú.
Kežmarok pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Mlynská 31, Košice IČO 36 599 361,
za cenu 9,96 eur/m2.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 53/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
odkúpenie pozemku KN-C 181/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 87 m2 ,k.ú.
Kežmarok, do majetku mesta od Východoslovenskej distribučnej, a.s. Mlynská 31,
Košice IČO 36 599 361, za cenu 9,96 eur/m2.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 54/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parcely č. KN-C 177/2 - k.ú. Kežmarok
v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku:
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v súvislosti so stavbou „Kežmarok úprava TS
Hrad a optimalizácia zapojenia“ s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok :
- trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacom pozemku, tak
ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení
stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 55/2016

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
odkúpenie pozemku KN-C 659, zastavaná plocha o výmere 24 m2 , k.ú. Kežmarok, do
majetku mesta od Východoslovenskej distribučnej, a.s. Mlynská 31, Košice IČO
36 599 361, za cenu 9,96 eur/m2.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 56/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
zrušuje uznesenie č. 80/2010 zo dňa 18.2.2010 a č.200/2010 zo dňa 1.7.2010
(Východoslovenská distribučná, a.s. Košice )
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 57/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písmena e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného
majetku
- časti pozemku 1728 o výmere 4 m2 , k.ú. Kežmarok do vlastníctva
Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, Košice, je prípadom hodným
osobitného zreteľa .
Odôvodnenie : Ide o odpredaj pozemku pre kioskovú trafostanicu z dôvodu dostatočného
zabezpečenia elektrickej energie pre priemyselnú zónu a obyvateľov mesta na ul.
Slavkovská v Kežmarku.
schvaľuje
odpredaj novovytvorenej parcely KN-C 1728/2 , druh pozemku zastavaná plocha
o výmere 4m2 , v súlade s geometrickým plánom č. 355/2010, k.ú Kežmarok pre
Východoslovenskú distribučnú, a.s. Mlynská 31, Košice, IČO 36 599 361 za cenu 9,96
eur/m2.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 58/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel č. KN-E 6729, KN-E 5286/2,KNC 1728, KN-C 1727, KN-C 1724/3 - k.ú. Kežmarok
v prospech vlastníka stavby
podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch: Východoslovenská

distribučná, a.s. Košice v súvislosti so stavbou „ Kežmarok , ul. Slavkovská- zriadenie
trafostanice TS“ s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok :
- trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacich pozemkoch,
tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení
stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 59/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
bezplatné zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-E 6676 a časť parcely KN-C
8806 ( pôvodná KN-E 1873), k.ú. Kežmarok z dôvodu osadenia podperných stĺpov
a uloženia podzemného elektrického vedenia v prospech vlastníka stavby podzemného
elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
v súvislosti so stavbou “Kežmarok, Pod lesom – výstavba TS“ s povinnosťou povinného
Mesta Kežmarok :
- trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacom pozemku, tak
ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení
stavby VN prípojky , osadenia podperných stĺpov, ako aj dĺžkou podzemného
elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 60/2016
15. Návrh na odpredaj časti pozemku par. č. KN-C 3709, k.ú. Kežmarok pre členov
Slovenského záhradkárskeho zväzu ZO –K 35-37 Kežmarok
- Matúš Juhász, Obrancov mieru 1, Kežmarok,
- Jana Kušniráková a Peter Kušnirák, Petržalská 6, Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
ruší
uznesenie č. 133/2015 zo dňa 4.6.2015 - odpredaj časti pozemku v záhradkárskej osade
Pradiareň (Martin Ďatko a Anna Ďatková).
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 61/2016

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
ruší
uznesenie č. 136/2015 zo dňa 4.6.2015 - odpredaj časti pozemku v záhradkárskej osade
Pradiareň (Jozef Kovalčík a Mária Kovalčíková).
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 62/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „112“ o výmere 24 m2,
pričleneného k parcele KN-C 3699/28 o celkovej výmere 385 m2, druh pozemku orná
pôda, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného Ing.
Brutovským, pre Matúša Juhásza, Obrancov mieru 1, Kežmarok, je prípad hodný
osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Predmetnú časť pozemku, žiadateľ užíva ako záhradku. Dôvodom
odkúpenia časti predmetného pozemku zo strany žiadateľa Matúša Jahásza - člena
Slovenského záhradkárskeho zväzu ZO 35-37, 060 01 Kežmarok v časti Pradiareň je
majetkovoprávne usporiadanie pozemku. Pozemok je čiastočne zastavaný.
schvaľuje
odpredaj časti pozemku z parc. č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, diel „112“ o výmere 24 m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/28 druh
pozemku orná pôda o celkovej výmere 385 m2, k.ú. Kežmarok podľa geometrického
plánu č. 81/2005 vyhotoveného Ing. Brutovským pre Matúša Juhásza, Obrancov mieru 1,
Kežmarok, za cenu 10,14eur/m2.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 63/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C
3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „109“ o výmere 24 m2, pričleneného
k parcele KN-C 3699/25 o celkovej výmere 374 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú.
Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 81/2005 vyhotoveného Ing. Brutovským, pre
Janu Kušniráková a Petra Kušniráka, Petržalská 6, Kežmarok do bezpodielového
spoluvlastníctva, je prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Predmetnú časť pozemku, žiadatelia užívajú ako záhradku. Dôvodom
odkúpenia časti predmetného pozemku zo strany žiadateľov - členov Slovenského
záhradkárskeho zväzu ZO 35-37, 060 01 Kežmarok v časti Pradiareň,
je
majetkovoprávne usporiadanie pozemku. Pozemok je čiastočne zastavaný.

schvaľuje
odpredaj časti pozemku z parc. č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, diel „109“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/25 druh
pozemku orná pôda o celkovej výmere 374 m2, k.ú. Kežmarok podľa geometrického
plánu č. 81/2005 vyhotoveného Ing. Brutovským pre Janu Kušniráková a manžela Petra
Kušniráka, Petržalská 6, Kežmarok, za cenu 10,14eur/m2.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 64/2016
16. TOREAL, s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok
- návrh na zrušenie uznesenia
- návrh na výpožičku pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
zrušuje uznesenie č. 309/2015 zo dňa 29.10.2015 ( TOREAL s.r.o. Kežmarok ) )
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 65/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a odst.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že výpožička časti pozemkov z parcely č. KN-E 2333/2 „diel 1“
o výmere 8 m2, z parcely č. KN-E 3578/11 diel „2“o výmere 49m2 pričlenených do
novovytvorenej parcely č. KN-C 3578/13, druh pozemku zastavaná plocha o celkovej
výmere 57 m2 a z parcely č. KN-C 6833/4 diel „4“ o výmere 14 m2 pričleneného do
novovytvorenej parcely č.KN-C 6833/21, druh pozemku zastavaná plocha o celkovej
výmere 14 m2, k.ú. Kežmarok spoločnosti TOREAL, s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok IČO
36473197 je prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na predmetných pozemkoch
je plánovaná výstavba prístupovej komunikácie pre zabezpečenie prístupu a príjazdu
do Priemyselnej zóny Pradiareň II a na parkovisko vybudované spoločnosťou TOREAL.
Po vybudovaní prístupovej komunikácie bude táto odovzdaná bezplatným prevodom do
vlastníctva mesta Kežmarok a stane sa súčasťou miestnych komunikácií mesta
Kežmarok.
schvaľuje
výpožičku časti pozemku z parcely č. KN-E 2333/2 „diel 1“ o výmere 8 m2 a časti
pozemku z parcely č.KN-E 3578/11 diel „2“o výmere 49m2 pričlenených do
novovytvorenej parcely č. KN-C 3578/13, druh pozemku zastavaná plocha o celkovej
výmere 57 m2 a časť pozemku z parcely č.KN-C 6833/4 diel „4“ o výmere 14 m2
pričleneného do novovytvorenej parcely č.KN-C 6833/21, druh pozemku zastavaná
plocha o celkovej výmere 14 m2, k.ú. Kežmarok spoločnosti TOREAL, s.r.o., Pradiareň
40, Kežmarok IČO 36473197 za účelom výstavby časti komunikácie medzi železničným

priecestím a parkoviskom, do 30.06.2017. Po vybudovaní prístupovej komunikácie bude
táto odovzdaná bezplatným prevodom do vlastníctva mesta Kežmarok.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 66/2016
17. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Poliklinike, Hviezdoslavova 27
v Kežmarku – Nemocnica Poprad, a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad
p. Levická
- bol tento bod programu prejednaný na Komisii zdravotníctva?
- ak by sa to schválilo, nebude to mať negatívny dopad na nemocnicu? Teraz sa niektoré
zákroky robia tu
p. Hencel
-- tento bod sme neprejednávali na zasadnutí komisie
- citoval zákon o obecnom zriadení, ak je zriadený poradný orgán, MsZ si má pred hlasovaním
vypočuť jeho stanovisko, bolo by vhodné, aby to prešlo Komisiou zdravotníctva
- ostatné veci nechcem teraz rozoberať, zdravotníctvo má svoje špecifiká, niečo sa možno dá
odkomunikovať, aby to bolo v prospech občanov
- keď budú chcieť prevádzkovať túto činnosť na území mesta, nemôžme im v tom zabrániť,
budú si môcť prenajať komerčné priestory
p. Perignáthová
- zasadnutie komisie sa konalo skôr, ako prišla požiadavka
p. Hencel
- dávam procedurálny návrh na stiahnutie bodu z rokovania a až po prerokovaní komisie ho
zaradiť do programu
p. primátor
- prišiel záujem z vedenia Nemocnice Poprad, aby sa skrátili čakacie lehoty
- prešlo to Komisiou financií, správy majetku a lesného hospodárstva
- nemocnica garantovala, že má predbežne dohodnuté limity so VšZp, predbežne jej bude
udelený krajský súhlas, aby sa zriadili ambulancie
- ak to skráti čakacie lehoty, je to prínos pre občanov
- treba k tomu zaujať stanovisko
P. Hencel stiahol svoj procedurálny návrh a pokračovala diskusia k uvedenému bodu.
p. Polák
- bolo by vhodné, aby to Komisia zdravotníctva prejednala, mohol by byť prítomný niekto
z vedenia Nemocnice Poprad a tiež aj z vedenia Nemocnice Kežmarok
- prikláňam sa k názoru p. Hencela
p. Zreľak
- v správe je uvedené , že požiadali 28.01.2016, prečo sa tým zaoberáme až teraz?

p. Perignáthová
- najprv sme sa spojili s nemocnicou, aby povedali o aké konkrétne priestory by mali záujem
p. Hencel
- z našej strany nie je nezáujem, ale treba zvážiť plusy a mínusy
- všetkých dotknutých pozývam na zasadnutie komisie, ktorá sa bude konať 11.04.2016
- na základe toho by sme dali stanovisko, ktoré sa pošle čo najskôr predložíme
p. primátor
- Nemocnica Poprad je pripravená začať s úpravami už zajtra a činnosť rozbehnúť čo najskôr
p. Perignáthová
- sťahujem ako predkladateľ svoj návrh
18. Návrh na prenájom pozemkov:
a/ p.č. KN-C 2187 Viera Matejovská, rod. Adamjaková, Pod Traťou 8, 060 01 Kežmarok
b/ p.č. KN-C 2187 Bc. Michal Kriško, Pri zastávke 942/3, 060 01 Kežmarok
c/ p.č. KN-C 3583/7 Gabriela Kredatusová, Pradiareň 767/28, Kežmarok.
d/ p.č. KN-C 3583/7 Gizela Sýkorová, Pradiareň 767/28, Kežmarok.
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku KN-C 2187 záhrady, na ul. Pod traťou
v Kežmarku, k.ú. Kežmarok o výmere 178 m2,pre Vieru Matejovskú, trvale bytom Pod
traťou s. č. 962/8, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že
nájomcami záhrad pri bytovom dome Pod traťou 8 sú vlastníci bytov v tomto bytovom
dome. Ide o prenájom časti pozemku pre žiadateľku, ktorá sa stala vlastníčkou bytu po
predchádzajúcej vlastníčke bytu v bytovom dome Pod traťou 8 v Kežmarku , ktorá bola
nájomcom uvedenej časti pozemku, a užívala ju ako záhradku
s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku KN-C 2187 záhrady, o výmere 178 m2, k.ú. Kežmarok - časť 3,
na ul. Pod traťou v Kežmarku pre Vieru Matejovskú, trvale bytom Pod traťou s. č. 962/8,
Kežmarok na dobu jedného roka za cenu 0,17 eur/m2/rok .
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 67/2016
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku KN-C 2187 záhrady, na ul. Pod traťou
v Kežmarku k.ú. Kežmarok o výmere 147 m2, pre Bc. Michala Kriška, trvale bytom Pri
zástavke 942/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že
nájomcami záhrad pri bytovom dome Pod traťou 8 sú vlastníci bytov v tomto bytovom
dome. Ide o prenájom časti pozemku pre žiadateľa, ktorý sa stal vlastníkom bytu po

zomrelej vlastníčke bytu v bytovom dome Pod traťou 8 v Kežmarku a ktorá bola aj
nájomcom uvedenej časti pozemku, ktorú užívala ako záhradku
s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku KN-C 2187 záhrady, o výmere 147 m2, k.ú. Kežmarok - časť 3
na ul. Pod traťou v Kežmarku pre Michala Kriška, trvale bytom Pri zástavke 942/3,
Kežmarok na dobu jedného roka, za cenu 0,17 eur/m2/rok .
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 68/2016
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom pozemku p.č. KN-C 3583/7 zastavaná plocha,
o výmere 119 m2, k.ú. Kežmarok, na ul. Pradiareň v Kežmarku v podiele ¼ k celku pre
Gabrielu Kredatusovú, trvale bytom Pradiareň 767/28, Kežmarok, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom pozemku pozostalej manželke, ktorého
nájomcom bol jej nebohý manžel Uvedený pozemok, užívajú vlastníci bytov v bytovom
dome Pradiareň 767/28 Kežmarok ako záhradku, každý v podiele ¼ k celku.
s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku p.č.KN-C 3583/7 zastavaná plocha, o výmere 119 m2, k.ú. Kežmarok,
na ul. Pradiareň v Kežmarku v podiele ¼ k celku pre Gabrielu Kredatusovú, trvale
bytom Pradiareň 767/28, Kežmarok, na dobu neurčitú, za cenu 0,113 €/m2/rok .
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 69/2016
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom pozemku p.č. KN-C 3583/7 zastavaná plocha,
o výmere 119 m², k.ú. Kežmarok, na ul. Pradiareň v Kežmarku v podiele ¼ k celku pre
Gizelu Sýkorovú, trvale bytom Pradiareň 767/28, Kežmarok, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom pozemku pozostalej manželke, ktorého
nájomcom bol jej nebohý manžel Uvedený pozemok, užívajú vlastníci bytov bytovom
dome Pradiareň 767/28 Kežmarok ako záhradku, každý v podiele ¼ k celku.
s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku p.č.KN-C 3583/7 zastavaná plocha, o výmere 119 m², k.ú. Kežmarok,
na ul. Pradiareň v Kežmarku v podiele ¼ k celku pre Gizelu Sýkorovú, trvale bytom
Pradiareň 767/28, Kežmarok, na dobu neurčitú, za cenu 0,113 €/m²/rok .
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel

Prijaté uznesenie dostalo č. 70/2016
19. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte na ul. Dr. Daniela Fischera č. 7
v Kežmarku – spoločnosť MUDr. Iveta Šoltýsová, s.r.o., so sídlom Popradská 1195/70,
059 01 Spišská Belá – Strážky, IČO 50 071 891
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov č. 4.09 ambulancia a č. 4.10
ambulancia spolu o výmere 37.34m2 a spoločné priestory o výmere 26,46m2 v objekte na
ul. Dr. Daniela Fischera č.7 v Kežmarku je prípadom hodným osobitného zreteľa,
z dôvodu aby bola zabezpečená kontinuita pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre
občanov mesta . Ide o zmenu právnej formy podnikania doterajšieho nájomcu z fyzickej
osoby na právnickú osobu, ktorej jediným zakladateľom a spoločníkom je doterajší
nájomca, žiadateľka MUDr. Iveta Šoltýsová, trvale bytom Popradská 1195/70, 059 01
Spišská Belá – Strážky.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov č. 4.09 ambulancia a č. 4.10 ambulancia spolu o výmere
37.34m2 a spoločné priestory o výmere 26,46m2 v objekte na ul. Dr. Daniela Fischera č.7
v Kežmarku, pre spoločnosť MUDr. Iveta Šoltýsová, s.r.o., so sídlom Popradská 1195/70,
059 01 Spišská Belá – Strážky, IČO 50 071 891 na dobu neurčitú, za cenu v zmysle Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok a jeho dodatkov.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 71/2016
20. Návrh na nájom bytu č. 29, Gen. Štefánika 1049/14, č. 27, Gen. Štefánika 1049/14
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
v Kežmarku Zuzane Demčíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi
nezaopatrenými deťmi, bývajúcu v mestskom nájomnom jednoizbovom podkrovnom
byte č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, ktorý je pre nich už nepostačujúci.
schvaľuje
nájom bytu č. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Zuzane
Demčíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 72/2016

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
v Kežmarku Marcele Garaiovej, trvale bytom Mesto Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, ide o žiadateľku – invalidnú dôchodkyňu, bývajúcu
v podnájmoch, ktorá sa nachádza v zložitej rodinnej situácii a nie je v jej možnostiach
riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Marcele Garaiovej,
trvale bytom Mesto Kežmarok na dobu jedného roka.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 73/2016
21. Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14
p. Perignáthová
- p. Gáborová vyrovnala dlh
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Valérii
Gáborovej s manželom Františkom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Valérii
Gáborovej s manželom Františkom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na
dobu jedného roka.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomná: 1
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 74/2016
22. Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 2, Hlavné námestie 114/11
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2, Hlavné námestie 114/11 Viktorovi Bodymu
s manželkou Evou, trvale bytom Hlavné námestie 114/11, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu ich zdravotného postihnutia a zároveň z dôvodu, že
nie je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.

schvaľuje
nájom bytu č. 2, Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku nájomcovi Viktorovi Bodymu
s manželkou Evou, trvale bytom Hlavné námestie 114/11, Kežmarok na dobu jedného
roka.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomná: 1
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 75/2016
23. Návrh na zriadenie vecného bremena Ing. Rastislav Džadoň, Ľubická cesta 22,
Kežmarok - vodovodné a kanalizačné
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-C 1963/6, k.ú. Ľubica v prospech
vlastníka stavby vodovodných prípojok, kanalizačných prípojok a STL prípojok plynu na
slúžiacom pozemku Ing. Rastislava Džadoňa, Ľubická cesta 22, Kežmarok v súvislosti
s IBV na ul. K. Kuzmányho s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok:
- trpieť umiestnenie podzemných rozvodov vodovodných prípojok, kanalizačných
prípojok , STL prípojok plynu a ich príslušenstva na slúžiacom pozemku, tak,
ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena
Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 1,50 eur/m dĺžky
potrubia. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po
ukončení stavby a to dĺžkou prípojok na slúžiacom pozemku.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomná: 1
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 76/2016
24. Rôzne
p. Polák
- ako som avizoval v úvode, cieľom nie je prijímať nejaké uznesenia, ale rozobrať tému novín
- neviem, s akými názormi sa stretáva vedenie mesta, ľudia, ktorí na novinách pracujú
- najčastejším negatívom je, že periodicita nie je aktuálna
- nedá sa pružne reagovať na pozvánky, inzercie
- nebolo by vhodnejšie sa vrátiť k dvojtýždenníku? Aby boli noviny pružné a bolo v nich to, čo
treba?
- možno by bolo dobré obzrejmiť podmienky financovania
- tiež by bolo vhodné urobiť verejné obstarávanie na grafiku, vydávanie novín
p. Majorová Garstková
- uskutočnilo sa stretnutie podnikateľov, odznelo tam množstvo negatívnych reakcií na
vydávanie mesačníka, kritizovali neaktuálnosť novín
- neznámy pán v meste ma zastavil v meste v súvislosti so zmenou vydávania novín
- negatíva nejdú len od nás poslancov

- na poslednom zastupiteľstve bolo deklarované, že 1.3.2016 budú noviny v schránkach, nestalo
sa tak
- na druhej strane novín bola pozvánka, ktorá bola už po termíne
p. Jankura
- bolo by to určite aktuálnejšie, ak by to bolo dvojtýždenník, bolo by to potrebné zvážiť
p. Hencel
- dá sa vyhodnotiť záujem o reklamu?
- sú už také údaje, predsa je ešte len skoro
p. Škára
- aj ja mám reakcie, že by ľudia privítali dvojtýždenník
- pokiaľ je nejaká redakčná rada, bolo by vhodné to tam zverejniť
p. Zreľak
- dostatočne som sa vyjadril k novinám už minule
- systém predtým bol lepší
- je to krok späť
- nie je všeobecná spokojnosť
- niekomu tie noviny ani neprišli
p. Müncnerová
- myslím si , že periodicitou by sa mali vrátiť noviny tam, kde boli
- blog, ktorý som rozposlala, bol písaný profesionálnou novinárkou
- tí, ktorí robia na novinách, by mali byť pre mesto dobrou reklamou
p. primátor
- prekvapuje ma Vaša reakcia, ja počujem skôr to druhé
- možno sa začnem možno viac pýtať, ja som skôr mal pozitívne reakcie
- je ťažko povedať, či sa inzercie budú obmieňať so zmenou periodicity
- prioritne zmena nastala preto, lebo sa predalo 800 výtlačkov, teraz idú do každej domácnosti
aj do okolitých miest
- bol problém s novinármi, tím sa začne budovať
- masmediálnu komunikáciu končí veľa absolventov, ak je ten, kto písal blog profesionálny
novinár, nezachytil som nejakú históriu, kde doteraz pracoval
- noviny sa vyvíjajú každý mesiac
- komunikujeme, mapujeme situáciu
- možno sa spýtame ľudí na názor, urobíme ankety, pozriem sa na to
- kopnúť si vie pod rúškom anonymity každý
- môžeme sa k tomu vrátiť postupne, po napr. kvartáli
p. Zreľak
- možno by sa mohli aj zverejňovať podnety občanov, bol by to pozitívny prístup
- aby to bol taký živý organizmus
p. primátor
- komunikácia s mestom funguje cez viaceré aplikácie
- nie je jednoduché nastaviť komunikáciu mesta

- chcem zdôrazniť len to, že komunikácia medzi mestom a poslancami, robí reklamu mestu
a vnímajú to aj ostatný, že sa robia nejaké žabomyšie vojny
- chcem zmeniť myslenie na pozitívne, nech nás tak vnímajú aj ostatní
- mala by to byť skôr vecná, pragmatická diskusia
- ak niečo máte, príďte za mnou
- poslanec Polák chce robiť prieskumy, ale za mnou nechodí
- nevytvárajte dojem, že sa nekomunikuje
p. Wagner
- možno by to chcelo častejšiu periodicitu, sú tam však informácie, noviny sa dajú čítať, vieme,
že nám vypadli dvaja novinári, ktorí to dlhšie robili, treba dať novým väčší priestor a pomôcť
im
- možno sa zvýši aj tá inzercia
- chcel by som poďakovať Kežmarskej televízii, že začali vysielať besedy, je to prínos
p. Levická
- možno by nebolo zlé na zastupiteľstve do budúca prostredníctvom projekcie predostrieť
poslancom, občanom plány, štúdie, aby sa vedelo, čo sa ide robiť
p. primátor
- ukončil by som bod Rôzne a prešiel by som na Interpelácie
25. Interpelácie
p. Polák
- chcem poďakovať redakcii novín, že vyšla informácia, ako sa môžu kežmarskí podnikatelia
uchádzať o verejné zákazky, veľká vďaka
- ďakujem p. prednosta za odpoveď na moju interpeláciu, mala prísť síce písomne, ale prišla
emailom
- čo ale neprišlo, bol moja ďalšia odpoveď na moju druhú interpeláciu, ktorá bola adresovaná
pre Vás, p. primátor
p. primátor
- buďte konkrétny, denne mi chodí množstvo emailov
p. Polák
- pýtal som sa, či mi môže byť zverejnená k nahliadnutiu pracovná náplň a plat p. Bždocha
- povedali ste, že mi na zastupiteľstve, že mi odpoveď príde písomne a neprišla mi
p. primátor
- prišlo to podľa zákona 211/2000 Z.z., na ktorú Vám odpoveď prišla
- odpoveď si presne pamätám
p. Polák
- žiadosť prišla ešte pred zastupiteľstvom, dotazoval som sa ako občan
- môžem vedieť náplň práce zamestnanca mesta? Na zastupiteľstve som sa dopytoval ako
poslanec
p. primátor
- dali ste to formou zákona č. 211/2000, na to Vám odpoveď prišla

p. Polák
- zopakoval postupnosť svojho dotazu
p. primátor
- stále sa vraciate k tej jednej téme, dali ste to aj na prokuratúru a konkrétne na mňa ste dali dva
podanie, bral som to trochu aj osobne
- boli dané v predvolebnom období a neboli to podania len na mňa, ale aj na moju rodinu
- mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty ohovárania
- oznámili ste nepravdivý údaj, spomínate konkrétne osoby, vzbudzujete dojem, ktorý nie je
pravdivý
- je to dané na prokuratúre, z Vašej aj mojej strany
- budem rád, ak predostriete odpoveď, ktorá Vám bude zaslaná z prokuratúry a tak isto aj ja
predostriem svoju odpoveď a som zvedavý, či sa mi verejne ospravedlníte
- je to na inštancii, ktorá má o tom rozhodnúť
p. Polák
- nechcel som na toto zasadnutie vyťahovať prokuratúru, pýtal som sa, prečo mi nebolo
odpovedané na interpeláciu a odpoveď som znova nedostal
p. primátor
- podali ste dva podania na prokuratúru, necháme to na rozhodnutí orgánov, z ktorých Vám
príde odpoveď
- ale môžete stále napádať
p. Müncnerová
- chcela by som poprosiť, ak by bolo možné dať do programu najbližšieho zasadnutia:
Vyhodnotenie interpelácie poslancov
- ďakujem za vybavenie podnetov mestskej polícii a tiež za zaktualizovanie stránky EĽRa
- ďakujem aj p. Kelbelovej za stretnutie, ktoré prebehlo
- je možné nejakým spôsobom čistiť lesoparky a cyklochodník? Mám na mysli konkrétne Sever
p. Kelbelová
- je to viac menej na kontrolu, keď vieme, kto ho zašpinil, vyhodnotia sa závery
- čistíme priestranstvo, ale niekedy je to boj s veternými mlynmi
- je to problém aj s kontajnermi
p. Škára
- je možné vyčísliť na ďalšie zastupiteľstvo, aký je výnos z parkovacích systémov k
31.12.2015?
- aký bol schválený plán investičných akcií na tento rok? Lebo aj ja mám zozbierané od občanov
požiadavky a neviem, čo sa bude realizovať
- nadviažem tiež na p. Levickú, či by nemohla byť na ďalšie zastupiteľstvo premietnutá
vizualizácia kúpaliska
- bolo by dobré, aby sme mali na každom zastupiteľstve aspoň predbežné plnenie rozpočtu vecí,
na ktorých sa pracuje
p. primátor
- nie je to verejné na stránke mesta?

p. Kelbelová
- keď budeme mať presnú, jasnú etapizáciu, môžeme ju zverejniť
- projekty sú aj v elektronicky spracované, je to vec vedenia, či sa to zaradí do programu, treba
však zvážiť, či je priestor na premietanie
p. Škára
- myslel som len na ďalšie zastupiteľstvo raz premietnuť a potom len stručne zhodnotiť, v akom
je to stave
p. primátor
- chcem Vás požiadať, aby diskusia bola konštruktívna, je to vo Vašich rukách, aby ste si riadili
diskusiu, v bode Rôzne to môže byť predostreté, ale sú tu ľudia, ktorí tú nemusia byť
- zastupiteľstva sú častejšie a trvajú takú istú dobu
p. Kelbelová
- len som chcela podotknúť, že p. primátor vždy na úvod povie o investičných akciách aj
o stave, v akom štádiu sú
p. Škára
- skôr mi ide o to, čo sa ešte len bude diať, na to narážam
p. primátor
- investičné akcie sú pripravené presne tie, ktoré sú schválené v rozpočte, viete všetko, čo sa
v meste udeje
- zhrnul, čo bolo schválené
p. Škára
- bol by som napriek tomu rád, keby sme vedeli, čo sa chystá
p. primátor
- príďte za mnou, poviem Vám
- za koľko miliónov máme požiadavky, aby som odľahčil p. Kelbelovú?
p. Kelbelová
- za 8 mil. €
p. primátor
- nevieme všetky požiadavky zrealizovať, aj my sme ľudia, musíme to selektovať
- investujeme veľké veci, aj tie malé
p. Matia
- žiadal som viceprimátora ako predsedu komisie o doručovanie dokumentov nie cez úschovňu,
chcem požiadať, aby sa materiály posielali klasickou mailovou komunikáciou
- je možné, aby Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva pripravovala kontrolu
plnenia rozpočtu na každé zastupiteľstvo?
p. viceprimátor
- nie je to záležitosť našej komisie, ale ekonomického oddelenia, softvér by nám to mal
umožniť, neviem teraz na to odpovedať
- cez úschovňu sa posiela veľká časť grafických dát, ktoré klasickým emailom neprejdú

- p. Langová zvykla zasielať materiály cez úschovňu
- kvôli tým súborom to bol problém poslať klasickým emailom, pokúsim sa to doriešiť iným
spôsobom
p. Hencel
- ďakujem za promptné vybavenie havarijnej situácie v priestoroch stomatologickej
ambulancie, operatívne sa to vyriešilo
p. Majorová Garstková
- chcela by som poďakovať za vyhovenie môjho podnetu a to umiestnenie smetných košov pri
rampách
26. Záver
Na záver poďakoval primátor prítomným za účasť a poprial im príjemný večer.
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