MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

V Kežmarku, dňa 15.02.2016
Číslo spisu: 1/2016

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016

Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený:

Ing. Miroslav Horváth – riaditeľ, Lesy Mesta Kežmarok

Ďalší prítomní:

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák – primátor mesta
Ing. Karol Gurka – prednosta úradu
Ing. Zdena Patakyová – hlavný kontrolór mesta
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
Mgr. Marián Soliar - 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. 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
Bc. Želmíra Hanisková – riaditeľka MŠ Cintorínska
Mgr. Elena Malinová – riaditeľka MŠ Možiarska
PaedDr. Iveta Slovíková – riaditeľka ZŠ Dr. Fischera
Mgr. Peter Pavličko – riaditeľ ZUŠ Petržalská
Ján Levocký – riaditeľ ZUŠ A. Cígera
Mgr. Ingrid Lindemanová – riaditeľka CVČ
Bc. Monika Jesenská - zapisovateľka
ostatní hostia

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení
Súhrnná správa o vykonaných kontrolách v roku 2015
Návrh na zmenu Štatútu Mestskej polície v Kežmarku
Zmena konateľa v spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. a zmeny v dozorných radách
v spoločnostiach Kežmarok Invest, s.r.o. a Spravbytherm, s.r.o.
8. Informácia o kontrole NKÚ a o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov
9. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej
škole, Petržalská 21, Kežmarok
10. Návrh na rozdelenie dotácii pre športové kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok
2016 podľa VZN č. 1/2010
11. Návrh na udelenie ocenení Mesta Kežmarok
12. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016
13. Návrh na výstavbu 32 bytového domu na ul. Weilburská 9,11,13 v Kežmarkuzmena uznesení
14. Návrh na odkúpenie pozemku a výpožičku pozemku pre spoločnosť TOREAL,
s.r.o. Pradiareň 40 Kežmarok
15. Návrh na odpredaj pozemkov v Záhradkárskej osade Kamenná baňa Kežmarok pre:
Jozef Hozza s manželkou, Slnečná 56, Ľubica; Juraj Kovalčík, Gen. Štefánika 46,
Kežmarok; Herbert Mašlonka s manželkou, Dr. Alexandra 14, Kežmarok
16. Návrh na prenájom nebytových priestorov a športových zariadení
17. Návrh na prenájom časti pozemkov pre Slovenskú poštu, a.s. Partizánska cesta 9,
975 99 Banská Bystrica 1
18. Návrh na opakovaný nájom bytu Gen. Štefánika 1049/14
19. Návrh na zriadenie vecného bremena – VSD a.s., Mlynská 31, Košice
20. Rôzne
21. Interpelácie
22. Záver

1. Otvorenie
P. primátor privítal prítomných na 1. zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2016.
Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Podal informáciu o zmene organizačnej štruktúry a uskutočnených rokovaniach a podujatiach.
Rokovania
Pracovné stretnutie k výjazdovému zasadnutiu – Úrad vlády SR - 12.01.2016
Pracovné stretnutie s predsedom NR SR Petrom Pellegrinim (digitalizácia) – NR SR – 10.01
Návšteva Generálneho konzula Maďarskej republiky Adam Szetay – 20.01
Návšteva premiéra SR – Gymnázium P.O.H. (stretnutie so žiakmi) – 14.01
Minister pôdohospodárstva SR - ZŠ sv. Kríža (posvätenie novej časti budovy) – 25.01.

Podujatia
Pietny akt – 71. výročie oslobodenie mesta – 29.01.
Odhalenie busty Dr. Alexandra – 04. 02.
Pán primátor informoval o zasadnutí vlády SR a skonštatoval, že mesto navštívili významní
ústavní činitelia, zhruba 150 ľudí, mesto bolo včera videné po celom Slovensku. Z vyhlásení
vieme, že to bolo jedno z najlepšie zorganizovaných zasadnutí. Poďakoval tým, ktorí sa na
tom podieľali. Schválilo sa z priamej podpory 1 000 000 € na podporu zimného štadióna,
máme finančné prostriedky na dofinancovanie bez zaťaženia úverom.
250 000 € sa schválilo na rekonštrukciu hradu, taktiež bol schválený akčný plán o ktorom sa
veľa nehovorilo, ale pracovalo sa na ňom pol roka.
P. primátor taktiež podal aktuálnu informáciu, že mesto Kežmarok dnes, t. j. 10.02.2016
navštívil štáb Juraja Jakubiska, bude sa v meste natáčať Perinbaba 2.
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
p. Polák
- do bodu Rôzne navrhujem zaradiť bod: Doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na 1. polrok 2016
za: 3, proti: 7, zdržali sa: 2
za: Majorová Garstková, Polák, Škára
proti: Jankura, Müncnerová, Jendrejčák, Sabolová, Havírová, Wagner, Matia
zdržal sa: Holova, Perignáth
Návrh nebol prijatý
Hlasovanie za celkový program zasadnutia
za:13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Polák, p. Wagner
za:10, proti: 0, zdržali sa: 2
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Jankura, Škára, Holova,
Sabolová, Havírová
zdržali sa: Polák, Wagner
do volebnej komisie boli navrhnutí:
predseda: p. Jankura
členovia: p. Škára, p. Müncnerová

za: 8, proti: 0 zdržali sa: 3
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Perignáth, Holova, Sabolová, Havírová, Polák
zdržali sa: Jankura, Škára, Müncnerová
- za overovateľov zápisnice boli určení: p. Holova, p. Jendrejčák
- zapisovateľka: p. Jesenská
4. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
k 31.01.2016, za kontrolované obdobia roka 2016 a predchádzajúce obdobia 2009 – 2015
p. Patakyová
- informovala o predloženom návrhu
p. prednosta
- citoval uznesenie, osobne si myslím, že uznesenie je splnené, dovolil by som si oponovať
hlavnej kontrolórke
p. Polák
- s touto otázkou som sa obrátil na hlavnú kontrolórku ja, nie sú zverejňované zápisnice zo
zasadania komisií
p. prednosta
- pokyn na dopracovanie stránky sme dali už pred týždňom, zajtra to bude celé spustené,
vyskytol sa technický problém
p. Perignáth
- ak rokovací poriadok niečo ukladá, neviaže sa to priamo na uznesenie, malo by to byť
považované za splnené
p. Patakyová
- určite nie je splnené, pokiaľ nie je ukončené
p. Perignáth
- dal konkrétne príklad na neplnenie rokovacieho poriadku
p. primátor
- schválilo MsZ rokovací poriadok?
- schválilo, považujem to za splnené
p. Bednárová
- uviedla príklad neplnenia VZN v praxi
- uznesenie, ktorým bol schválený rokovací poriadok je splnené
p. Škára
- zo starých rokov sa tu opakujú uznesenia, čo sú to za uznesenia? Mohli by sme byť o tom
informovaní

p. Patakyová
- je to otázka na Mestský úrad, na jednotlivé oddelenia
- uznesenia sú z určitého dôvodu pozastavené, pokiaľ nie sú zrušené, musia byť v materiáloch
uvedené
- je na zvážení mesta, či ich bude rušiť
p. primátor
- z nášho pohľadu je uznesenie splnené
p. Patakyová
- pokiaľ zamestnanec, ktorému to bolo pridelené nesplní úlohu, mali by byť voči nemu
vyvedené opatrenia
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu plnenia uznesení prijatých
Mestským zastupiteľstvom k 31.01.2016, za kontrolované obdobie roka 2016
a predchádzajúce obdobia rokov 2009 – 2015.
za:12, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová
Uznesenie dostalo č. 1/2016
5. Súhrnná správa o vykonaných kontrolách za rok 2015
p. Patakyová
- informovala o predloženom návrhu
p. primátor
- kontrolu som nepodpísal, lebo sme mali pripomienky, ktoré neboli akceptované
p. Bednárová
- vyjadrili sme sa k všetkým kontrolným zisteniam – podali sme námietky k jednotlivým
zisteniam
- zdôvodnila jednotlivé námietky
p. primátor
- neustále je budený dojem netransparentnosti, je pár ľudí, ktorí neustále šíria také informácie
- sme najviac sledovaní, nechajte nás v kľude pracovať
- je rok po volebnej kampani
p. Polák
- kontroly sme prerokovali na komisiách
- opýtam sa na to , ako sa dá neobjektívne hlasovať?
- na základe čoho sa zrušilo výberové konanie v prvom kole?

p. primátor
- nebol som ani členom tejto komisie, ani som ju nemanažoval
- komisia sadla, rozhodla
- môžeme spochybniť všetko
p. prednosta
- kľudne príďte, vyjadrím sa Vám k tomu
p. Majorová Garstková
- chýba mi informácia, s akým výsledkom boli kontroly ukončené, aké boli prijaté reálne
opatrenia, a či boli splnené
- v správe píšete nekonkrétne, skôr všeobecne
- bolo niečo aj následne odkontrolované?
p. Patakyová
- prebehne ešte len kontrola prijatých opatrení
- priebežne ste boli o tom informovaní na zastupiteľstvách, jedine o výberovom konaní ste
neboli informovaní
- všetky kontrolné zistenia sú zdôvodnené, sú tam presné ustanovenia, paragrafy, odseky
- pokiaľ tieto námietky nedali najavo nové skutočnosti, nemôžu byť akceptované ako
námietky
- ku všetkému mám dôkazové materiály, máte na to právo, môžete prísť nahliadnuť
p. Majorová Garstková
- nemali by ste to častejšie kontrolovať?
p. Patakyová
- ak by som mala priestor, urobím to, ale nemám na to čas
p. primátor
- všetky veci boli dávané na prokuratúru
p. Bednárová
- boli sme dožiadaní prokuratúrou o predloženie celého spisového materiálu
- prokuratúra neuložila žiadne opatrenia v danej veci
- keby zistila porušenie zákona, bolo by nám doručené opatrenie, alebo protest
p. Majorová Garstková
- nepýtala som sa na výberové konanie, ale na všetky ostatné kontroly, či bola vykonaná
následná kontrola?
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Súhrnnú správu o vykonaných
kontrolách za rok 2015.
za:12, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová

Uznesenie dostalo č. 2/2016
6. Návrh na zmenu štatútu Mestskej polície v Kežmarku
p. Jendrejčák
- v správe je uvedené , že sa ruší Disciplinárny poriadok, nie je potrebné ho nahradiť?
p. náčelník
- je to riešené rôznymi zákonmi, nie je nutné ho mať
p. Havírová
- preberali sme to na Komisii bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku,
odporúčame schváliť štatút
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Štatút Mestskej polície Kežmarok podľa
predloženého návrhu.
za:12, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová
Uznesenie dostalo č. 3/2016
7. Zmena konateľa v spoločnosti Kežmarok Invest s.r.o., a zmeny v Dozorných Radách
v spoločnostiach Kežmarok Invest s.r.o. a Spravbytherm, s.r.o.
p. prednosta
- informoval o predloženom návrhu
p. primátor
- bolo schválená dostavba 2. etapy priemyselného parku
- p. Karpiš zvládal svoju úlohu veľmi dobre, p. Kelbelová má najlepší prehľad, aby ho
nahradila
- hlavná ekonómka bude zastupujúca v dozornej rade Spravbythermu, má to logický súvis
- na ďalšom zastupiteľstve dáme návrh na zastúpenie hlavnej ekonómky v dozornej rade
p. Polák
- keďže sú dve voľné miesta, navrhujem ich doplniť p. Majorovou Garstkovou a p.
Gáborčíka do dozornej rady Spravbythermu
p. Havírová
- aby sme sa chápali, chápem to tak, že na najbližšom zastupiteľstve sa bude schvaľovať
konateľ, aj členovia
- každá zmena v obchodnom registri niečo stojí
- najideálnejšie by bolo, aby sa to všetko urobilo pri jednom zápise

p. Perignáth
- ak to urobíme týmto spôsobom ako to je navrhované, zápis by sa mohol dať urobiť naraz až
po 15. marci
p. Škára
- prečo sa p. Karpiš vzdal funkcie s týmto dátumom, keď dal výpoveď koncom decembra?
Malo sa o tom rozhodnúť na zastupiteľstve už v decembri
- dávam na zváženie, či by nebolo vhodné, aby neboli v štatutárnych orgánoch mestských
podnikov zamestnanci MsÚ, ale nejaké nezávislé osoby
p. primátor
- štatutár zodpovedá za to, čo podpíše, ak niekto z Vás chce túto zodpovednosť niesť, tak nech
sa páči
- ktokoľvek z Vás, chce byť štatutárny orgán, nech sa páči, možno by sme to aj uvítali
a pomohlo by nám to
p. prednosta
- čo sa týka spoločnosti, bola zriadená pre to, aby mohla byť čerpaná štátna podpora na
výstavbu priemyselného parku, musí to tak fungovať do roku 2022, vždy bol za mesto
stavbár, ekonóm
- je to možno na širšiu diskusiu, robia sa štatistiky, je tam strážnik, robí sa účtovná agenda,
každá ruka je vítaná
p. Havírová
- dávam pozmeňujúci návrh: do dozornej rady Kežmarok Invest navrhujem poslankyňu p.
Müncnerovú
- do Spravbythermu by som navrhla p. Majorovú Garstkovú a p. Holovu
p. primátor
- chceme zachovať kontinuitu finančného oddelenia v rámci Spravbythermu, aby sme mohli
finančné toky koordinovať, sledovať
- potrebujeme mať informácie
- sú to bezplatné funkcie, dávam na zváženie ponechanie jedného voľného miesta pre vedúcu
ekonomického oddelenia
p. Sabolová
- ja som v Spravbytherme, plne s tým súhlasím, bolo by vhodné aby tam bol niekto
z ekonomického úseku
p. Havírová
- sťahujem z časti svoj návrh a navrhujem do Spravbythermu len p. Majorovú Garstkovú
p. Polák
- momentálne nemáme pozíciu hlavnému ekonóma, dozorná rada má ešte ďalších členov,
ktorí nie sú poslancami, môže sa nahradiť člen, ktorí nie je Kežmarčan p. hlavnou ekonómkou
- nevidím dôvod, prečo by nemohli byť menovaní p. Holova a p. Majorová Garstková

p. Perignáth
- navrhoval som, aby sme sa tomu venovali v marci, ja mám tento návrh
Hlasovanie za návrh p. Poláka
za: 6, proti: 0, zdržali sa: 6
za: Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Polák, Jankura, Škára
zdržal sa: Perignáth, Holova, Jendrejčák, Sabolová, Havírová, Wagner
Návrh nebol schválený
Hlasovanie za návrh p. Havírovej
za: 7, proti: 0, zdržali sa: 5
za: Majorová Garstková, Matia, Polák, Wagner, Jankura, Škára, Havírová
zdržal sa: Perignáth, Holova, Müncnerová, Jendrejčák, Sabolová
Návrh bol schválený
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vzdanie sa
funkcie člena
Dozornej Rady spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. :
Ing. Evy KELBELOVEJ, nar. ............., rodné číslo..............., trvale bytom ul.
S.Tomášika 2400/5, 060 01Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vzdanie sa funkcie konateľa
spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. :
Ing. Miroslava KARPIŠA , nar. ............., rodné číslo................., trvale bytom ul.
Tatranská 553/46, 05952 Huncovce
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje do funkcie konateľa spoločnosti
Kežmarok Invest, s.r.o. :
Ing. Eva KELBELOVÚ, nar. ............., rodné číslo..............., trvale bytom ul.
S.Tomášika 2400/5, 060 01Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje do funkcie člena dozornej rady
Kežmarok Invest, s.r.o. :
Mgr. Miroslavu Müncnerovú, nar. ..................., rodné číslo....................., trvale
bytom Ľubická cesta, 1090/28, 060 01 Kežmarok
za:11, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Polák, Wagner, Jankura, Sabolová,
Škára, Holova, Havírová
zdržal sa: Perignáth
Uznesenia dostali č. 4/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vzdanie sa
funkcie člena
Dozornej Rady spoločnosti Spravbytherm, s.r.o. :
Ing. Miroslava KARPIŠA , nar. ............., rodné číslo................., trvale bytom
Tatranská 553/46, 05952 Huncovce

za:12, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová
Uznesenie dostalo č. 5/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje do funkcie člena dozornej rady
Spravbytherm, s.r.o. :
Mgr. Janu Majorovú Garstkovú, nar. .................., rodné číslo.................., trvale
bytom Severná 1480/6, 060 01 Kežmarok
za:8, proti: 0, zdržali sa: 4
za: Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Polák, Wagner, Jankura, Škára, Havírová
zdržal: Perignáth, Holova, Jendrejčák, Sabolová
Uznesenie dostalo č. 6/2016
8. Informácia o kontrole NKÚ a o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o kontrole
a o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov.

NKÚ

za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová
Uznesenie dostalo č. 7/2016
9. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej
škole, Petržalská 21, 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 doplnením niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 15 ods. 2písm. i) Štatútu mesta Kežmarok deleguje Ing.
Veroniku Havírovú ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej
škole, Petržalská 21, Kežmarok.
za:11, proti: 0, zdržali sa: 1
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova,
zdržal sa: Havírová
Uznesenie dostalo č. 8/2016

10. Návrh na rozdelenie dotácií pre športové kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok
2016 podľa VZN č. 1/2010
p. Polák
- chýba mi tu Tatranská lyžiarska liga
p. Staníková
- nepodali si v stanovenej lehote žiadosť
p. primátor
- hľadáme cestu, ako im pomôcť, ale ak si nepodali žiadosť, v rámci komisie sa im nedá
pomôcť
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre športové kluby
z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2016 podľa VZN č. 1/2010 podľa priloženého
návrhu.
Rozdelenie dotácií pre ostatné športové kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta na rok 2016
podľa VZN č.1/2010

Počet
Dotácia
Por.č. ŠK
získaných bodov
(€)
1.
TJ Severka Kežmarok
296
1 098,–
2.

879,-

20% dotácie
(€)
219,-

AK Elán pri ZSŠOaS Kežmarok
524

1 944,–

1 555,-

389,-

ŠK IAMES Kežmarok
361

1 339,–

1 071,-

268,-

3.

4.

80% dotácie
(€)

SnowSportsClub Kežmarok
167

Spolu:

1 348

619,-

495,-

124,-

5 000,–

4 000,–

1 000,–

za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0
za:Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová
Uznesenie dostalo č. 9/2016

11. Návrh na udelenie ocenení mesta Kežmarok
p. Polák
- možno by bolo vhodné povedať niečo viac k oceneným, aspoň tomu, komu sa dáva cena
mesta
p. primátor
- pri samotnom udeľovaní to bude odvysielané a slávnostne sa ocenený predstaví
p. Wagner
- dlhodobo sme sa tým zaoberali, je to veľký problém, je to udeľovanie za rok 2015
- je určite veľa ľudí, ktorý by si to tiež zaslúžili
- zdôvodnenie je uvedené v materiáloch a v každom uznesení je to odôvodnené
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
u d e ľ u j e Čestné občianstvo mesta Kežmarok Profesorovi Mikulášovi Jelínekovi pri
príležitosti 90. výročia jeho narodenia za reprezentáciu a šírenie dobrého mena svojho
rodného mesta na Slovensku aj v zahraničí.
za:12, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová
Uznesenie dostalo č. 10/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
u d e ľ u j e Cenu mesta Kežmarok:
a) Jurajovi Švedlárovi za kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu na Slovensku a v
zahraničí, za celoživotnú záslužnú prácu v oblasti kultúrneho rozvoja mesta pri
príležitosti 40.výročia založenia Detského folklórneho súboru Maguráčik a pri
dosiahnutí jeho životného jubilea 60 rokov.
b) Detskému folklórnemu súboru Maguráčik za kultúrny rozvoj mesta Kežmarok, jeho
propagáciu na Slovensku a v zahraničí pri príležitosti 40.výročia od jeho založenia.
c) Antonovi Vojtičkovi za reprezentovanie a šírenie dobrého mena nášho mesta doma a
v zahraničí.
d) Jánovi Richtarčíkovi za jeho prácu s mládežou mesta Kežmarok, a taktiež za
zviditeľnenie nášho mesta úspechmi jeho zverencov v rámci Československej a neskôr
Slovenskej republiky
e) PhDr. Viere Štupákovej za to, že sa významným spôsobom pričinila o šírenie dobrého
mena mesta Kežmarok a jeho propagáciu doma i v zahraničí.
f) Gertrúde Scholtzovej – Legutkej za významné výsledky v tanečnom športe, za
kultúrny rozvoj mesta Kežmarok a jeho propagáciu doma a v zahraničí.

g) Ing. Ladislavovi Kieferovi in memoriam za významné výsledky vo vedeckej,
technickej a publicistickej činnosti.
h) Mgr. Ľudmile Bednárovej za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena nášho
mesta doma a v zahraničí.
za:12, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová
Uznesenia dostali č. 11/2016
12. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016
p. Polák
- bol tu zaradený prevod sumy na projektovú dokumentáciu, kde však skončila pôvodná
projektová dokumentácia? Nie je použiteľná?
p. primátor
- my disponujeme štúdiou, nie projektovou dokumentáciu
- musíme začať procesy, aby sme mohli zadať projektovú dokumentáciu
p. Polák
- chcel by som dať pozmeňujúci návrh v súvislosti s Kežmarskými novinami
- dopočul som sa, koľko platíme za grafiku Kežmarských novín
- navrhujem úpravu rozpočtu o sumu 5 600 € znížiť Kežmarským novinám a presunúť do
rezervného fondu
p. primátor
- boli vyčlenené finančné prostriedky, odkiaľ viete, že nevyjde dvanásť čísiel? Môže vyjsť
mimoriadne vydanie a podobne
- myslíte, že nám tých 5000 € pomôže? Ak sa neminú, peniaze budú presunuté do rozpočtu
mesta
- vždy tvoríme rezervu, ak by ste ubrali túto rezervu, môžete zlikvidovať noviny
- beriem to ako osobný útok na Noviny
p. Polák
- ak sme vedeli v minulosti urobiť náklad 1200 ks za 400 € a v tom už bola grafika
- objednávka do Progrupu išla v januári na sumu 600 € za grafiku
p. primátor
- máte sumu za číslo, ktoré vyšlo teraz?
- predložte faktúru za tento mesiac a nezavádzajte verejnosť
p. Polák
- tú som ešte nevidel (začal hľadať na internete)
P. primátor vyzval poslanca k predloženiu návrhu.

p. Majorová Garstková
- ak vychádzajú noviny dva krát za mesiac, volajme ich občasník
- tiež navrhujem zníženie rozpočtu o 1/12
p. primátor
- teraz zosekáte rozpočet tak, že sa to nebude dať robiť
- 800 ks sa predávalo, teraz je náklad 5 500 ks
- noviny idú do každej schránky bezplatne, ideme v novom dizajne, dynamickejšie
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Poláka
za: 2, proti: 6, zdržali sa: 4
za: Majorová Garstková, Polák
proti: Wagner, Sabolová, Jendrejčák, Müncnerová, Holova, Perignáth
zdržal sa: Jankura, Škára, Havírova, Matia
Návrh neprešiel
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre
rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016 podľa predloženého návrhu.
za:11, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová
zdržal sa: Polák
Uznesenie dostalo č. 12/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2016 na
financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 10.4.3 Zimný
štadión vo výške 80000 eur.
za:12, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Sabolová, Škára, Holova, Havírová
Uznesenie dostalo č. 13/2016
Vyhlásená krátka prestávka, po ktorej sa dostavil na zasadnutie p. Zreľak.
13. Návrh na výstavbu 32 BJ Bytového domu na ul. Weilburská 9,11,13, Kežmarok –
zmena uznesení
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 320/2014 z 18.12.2014 :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na
kúpu 32 obecných nájomných bytov v 32 BJ bytovom dome na sídlisku JUH Kežmarok,
ul. Weilburská 9,11,13 a technickej infraštruktúry predstavujúcej povrchové úpravy
miestnej komunikácie a spevnených plôch medzi budúcim kupujúcim - Mesto
Kežmarok a budúcim predávajúcim - Rondo s.r.o., Slavkovská 28, Kežmarok za týchto
podmienok :
Počet bytov : 32

Celková podlahová plocha bytov : 1 820,60 m2
Priemerná podlahová plocha bytu : 56,89 m2
Budúca kúpna cena bytov : 1 556 600,- Eur vrátane DPH
Budúca kúpna cena povrchových úprav miestnej komunikácie a spevnených plôch :
50 000,- Eur vrátane DPH
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na
kúpu 32 obecných nájomných bytov v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH Kežmarok,
ul. Weilburská 9,11,13 a súvisiacej technickej vybavenosti k tomuto bytovému domu
v zložení :
SO 02 - Kanalizačná prípojka splašková
SO 03 – Kanalizačná prípojka dažďová
SO 04 – Vodovodná prípojka
SO 05 – Plynofikácia
SO 06 – Komunikácie a terénne úpravy
SO 07 – Kábelové rozvody NN
SO 08 – Telekomunikačné rozvody
SO 09 – Verejné osvetlenie
medzi budúcim kupujúcim - Mesto Kežmarok a budúcim predávajúcim - Rondo s.r.o.,
Slavkovská 28, Kežmarok, IČO 31671152, za týchto podmienok :
Počet bytov : 32
Celková podlahová plocha bytov : 1 820,60 m2
Priemerná podlahová plocha bytu : 56,89 m2
Budúca kúpna cena 32 nájomných bytov v 32 b.j. bytovom dome : 1 556 600,- Eur
vrátane DPH
Budúca kúpna cena technickej vybavenosti : 50 000,- Eur vrátane DPH
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č.271/2013 z 12.12.2013 :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na
kúpu pozemku zastavaného obecnými nájomnými bytmi v 32 BJ Bytovom dome na
sídlisku JUH Kežmarok, ul. Weilburská 9,11,13, Kežmarok – p.č.KN-C 668/56 – ostatné
plochy o výmere 540 m2, medzi budúcim kupujúcim – Mesto Kežmarok a budúcim
predávajúcim – Rondo s.r.o., Slavkovská 28, 060 01 Kežmarok za kúpnu cenu 33
Eur/m2.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na
kúpu pozemku zastavaného obecnými nájomnými bytmi v 32 BJ Bytovom dome na
sídlisku JUH Kežmarok, ul. Weilburská 9,11,13, Kežmarok – p.č.KN-C 668/56 – ostatné
plochy o výmere 540 m2, medzi budúcim kupujúcim – Mesto Kežmarok a budúcim
predávajúcim – Rondo s.r.o., Slavkovská 28, 060 01 Kežmarok za kúpnu cenu 33
Eur/m2.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č.273/2013 zo dňa 12.12.2013 :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje investičný zámer kúpy 32 obecných
nájomných bytov v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13,
Kežmarok a súhlasí so spôsobom financovania kúpy nájomných bytov – úver zo ŠFRB
vo výške 70,00 % z kúpnej ceny a dotácie z MDVaRR vo výške 30 % z kúpnej ceny.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje investičný zámer kúpy 32 obecných
nájomných bytov v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13,
Kežmarok, ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou
Ing. arch . Figlárom, Hviezdoslavova 19, Kežmarok a schválenou v stavebnom konaní
č.j. SÚ – 51/2014 – Kt a č.j. SÚ 110 – 003/2008 – Ke.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje investičný zámer kúpy technickej
vybavenosti v zložení :
SO 02 - Kanalizačná prípojka splašková
SO 03 – Kanalizačná prípojka dažďová
SO 04 – Vodovodná prípojka
SO 05 – Plynofikácia
SO 06 – Komunikácie a terénne úpravy
SO 07 – Kábelové rozvody NN
SO 08 – Telekomunikačné rozvody
SO 09 – Verejné osvetlenie
k 32 BJ Bytovému domu na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok, ktoré
budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. arch.
Figlárom, Hviezdoslavova 19, Kežmarok a schválenou v stavebnom konaní č.j.
SÚ – 51/2014 – Kt a č.j. SÚ 110 – 003/2008 – Ke.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účel obstarania 32 nájomných bytov v
32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok podľa Zmluvy
o budúcej zmluvy za cenu vo výške 1 556 600,- Eur vrátane DPH.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účel obstarania technickej vybavenosti k
32 BJ Bytovému domu na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok podľa Zmluvy
o budúcej zmluve za cenu vo výške 50 000,- Eur vrátane DPH v členení pre jednotlivé
druhy technickej vybavenosti :
SO 02 - Kanalizačná prípojka splašková – 4 000,- Eur vrátane DPH
SO 03 – Kanalizačná prípojka dažďová – 6 000,- Eur vrátane DPH
SO 04 – Vodovodná prípojka 2 000,- Eur vrátane DPH
SO 05 – Plynofikácia 2 000,- Eur vrátane DPH
SO 06 – Komunikácie a spevnené plochy - 31 000,- Eur vrátane DPH
SO 07 – Kábelové rozvody NN 1 100,- Eur vrátane DPH
SO 08 – Telekomunikačné rozvody 500,- Eur vrátane DPH
SO 09 – Verejné osvetlenie 3 400,- Eur vrátane DPH
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje spôsob financovania kúpy 32 nájomných
bytov v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok :
a) úver zo ŠFRB vo výške 70,00 % z kúpnej ceny
b) dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky vo výške 30 % z kúpnej ceny.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje spôsob financovania kúpy súvisiacej
technickej vybavenosti k 32 nájomným bytom v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH,
Weilburská 9,11,13, Kežmarok :
SO 02 - Kanalizačná prípojka splašková – 4 000,- Eur vrátane DPH
SO 03 – Kanalizačná prípojka dažďová – 6 000,- Eur vrátane DPH
SO 04 – Vodovodná prípojka 2 000,- Eur vrátane DPH
SO 05 – Plynofikácia 2 000,- Eur vrátane DPH
SO 06 – Komunikácie a spevnené plochy - 31 000,- Eur vrátane DPH
SO 07 – Kábelové rozvody NN 1 100,- Eur vrátane DPH
SO 08 – Telekomunikačné rozvody 500,- Eur vrátane DPH
SO 09 – Verejné osvetlenie 3 400,- Eur vrátane DPH
----------------------------------------------------------------------------Celkom obstarávací náklad
50 000,- Eur vrátane DPH,
z vlastných finančných prostriedkov mesta.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č.274/2013 zo dňa 12.12.2013 :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s podaním žiadosti na Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Bratislava cestou Okresného úradu Prešov, odboru
výstavby a bytovej politiky o poskytnutie nenávratnej dotácie na kúpu 32 obecných
nájomných bytov v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH Kežmarok, ul. Weilburská
9,11,13.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s podaním žiadosti na Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Bratislava cestou Okresného úradu Prešov, odboru
výstavby a bytovej politiky o poskytnutie nenávratnej dotácie na kúpu 32 obecných
nájomných bytov v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH Kežmarok, ul. Weilburská
9,11,13 a súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom
platnými v čase podania žiadosti.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č.276/2013 zo dňa 12.12.2013 :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje podanie žiadosti na ŠFRB Bratislava
o poskytnutie úveru na kúpu 32 obecných nájomných bytov v 32 BJ Bytovom dome na
sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje podanie žiadosti na ŠFRB Bratislava
o poskytnutie úveru na kúpu 32 obecných nájomných bytov v 32 BJ Bytovom dome na
sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok a súhlasí s podmienkami na poskytnutie
úveru ustanovenými zákonom č.150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov platnými
v čase podania žiadosti.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č.277/2013 z 12.12.2013 :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s vyčlenením potrebných finančných
prostriedkov v rozpočte mesta pre splátky poskytnutého úveru a ďalších finančných
prostriedkov pre potrebné financovanie technickej infraštruktúry pre kúpu 32 obecných
nájomných bytov v 32 BJ Bytový dom na sídlisku JUH Kežmarok, ul. Weilburská
9,11,13 a vyčleňuje finančné prostriedky vo výške 3 (troch) mesačných splátok úveru zo
ŠFRB Bratislava.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s vyčlenením potrebných finančných
prostriedkov v rozpočte mesta pre splátky poskytnutého úveru zo ŠFRB pre kúpu 32
obecných nájomných bytov v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH Kežmarok, ul.
Weilburská 9,11,13 počas trvania celého zmluvného vzťahu so ŠFRB a vyčleňuje pre
rok 2016 finančné prostriedky vo výške 3 (troch) mesačných splátok úveru zo ŠFRB
Bratislava.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s vyčlenením potrebných finančných
prostriedkov v rozpočte mesta pre potrebné financovanie technickej vybavenosti k 32
obecným nájomným bytom v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH Kežmarok, ul.
Weilburská 9,11,13, v sume 50 000,- Eur vrátane DPH.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č.278/2013 z 12.12.2013 :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s uzatvorením záložnej zmluvy v prospech
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave na zachovanie
nájomného charakteru 32 obecných nájomných bytov po dobu 40 rokov v 32 BJ
Bytovom dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s uzatvorením záložnej zmluvy v prospech
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave na zachovanie
nájomného charakteru 32 obecných nájomných bytov po dobu 40 rokov v 32 BJ
Bytovom dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č.279/2013 z 12.12.2013 :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zriadením záložného práva a práva
postavenia prednostného veriteľa, na zabezpečenie povinnosti záložcu – Mesta
Kežmarok - zabezpečenie pohľadávky úveru poskytnutého na kúpu 32 obecných
nájomných bytov v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13,
Kežmarok v prospech záložného veriteľa – Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská
cesta 8, 833 04 Bratislava 37, na nehnuteľnosť 32 BJ Bytový dom na sídlisku JUH,
Weilburská 9,11,13, Kežmarok, vrátane pozemku p.č.KN-C 668/56 – ostatné plochy
o výmere 540 m2.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zriadením záložného práva a práva
postavenia prednostného veriteľa, na zabezpečenie povinnosti záložcu – Mesta
Kežmarok - zabezpečenie pohľadávky úveru poskytnutého na kúpu 32 obecných
nájomných bytov v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13,
Kežmarok v prospech záložného veriteľa – Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská
cesta 8, 833 04 Bratislava 37, na nehnuteľnosť 32 BJ Bytový dom na sídlisku JUH,
Weilburská 9,11,13, Kežmarok, vrátane pozemku p.č.KN-C 668/56 – ostatné plochy
o výmere 540 m2.

Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č.280/2013 z 12.12.2013 :
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku potvrdzuje záväzok dodržiavať pri prenájme
obecných nájomných bytov v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH, Weilburská
9,11,13, Kežmarok ustanovenia osobitného predpisu - § 22 zákona č.443/2010 Z.z..
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku potvrdzuje záväzok dodržiavať pri prenájme
obecných nájomných bytov v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH, Weilburská
9,11,13, Kežmarok ustanovenia osobitného predpisu - § 22 zákona č.443/2010 Z.z..
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so záväzkom dodržiavať nájomný charakter
bytov po dobu splatnosti úveru zo Štátneho rozvoja bývania, t.j. 40 rokov.
za:13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Hencel, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak,
Polák, Wagner, Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová
Uznesenia dostali č. 14/2016, 15/2016, 16/2016, 17/2016, 18/2016, 19/2016, 20/2016,
21/2016, 22/2016, 23/2016, 24/2016, 25/2016, 26/2016, 27/2016, 28/2016, 29/2016, 30/2016,
31/2016, 32/2016
14. Návrh na odkúpenie pozemkov – cyklotrasa Kežmarok-Spišská Belá-Strážky
TOREAL, s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
odkúpenie pozemku KN-C 3578/14, ostatná plocha o výmere 702 m2 a KN-C 3578/15,
ostatná plocha o výmere 186 m2,k.ú. Kežmarok, do majetku mesta od TOREAL s.r.o.,
Pradiareň 40, Kežmarok , IČO 36473197, za cenu 2,- eur/m2.
za:13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, Polák, Wagner,
Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová
Uznesenie dostalo č. 33/2016
15. Návrh na odpredaj pozemku –Záhradkárska osada, Kamenná baňa Kežmarok
1) Jozef Hozza s manž., Slnečná 56,Ľubica
2) Juraj Kovalčík, Gen. Štefánika 46, Kežmarok
3) Herbert Mašlonka s manž., Dr. Alexandra 14, Kežmarok

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-E 2418/1, druh pozemku trvalý

trávnatý porast, o výmere 53 m2 , k.ú. Ľubica do vlastníctva Jozefa Hozzu a manž. Anny
bytom Slnečná 56, Ľubica je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že
predmetný pozemok žiadatelia dlhodobo užívajú ako záhradku.
schvaľuje
odpredaj časti parcely č. KN-E 2418/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast diel „1“
o výmere 48 m2, pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 1995/197 druh pozemku
orná pôda o výmere 48 m2 a diel „2“ o výmere 5 m2, pričleneného do novovytvorenej
parcely KN-C 1995/198 druh pozemku zastavaná plocha
o výmere 5 m2,podľa
geometrického plánu č. 02/2016 k.ú. Ľubica, pre Jozefa Hozzu a manž. Annu bytom
Slnečná 56, Ľubica za cenu 5,-eur/m2.
za:13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, Polák, Wagner,
Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová
Uznesenie dostalo č. 34/2016
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 par.č. KN-E 2418/1, druh pozemku trvalý
trávnatý porast, o výmere 58 m2 , k.ú. Ľubica do vlastníctva Juraja Kovalčíka, bytom
Gen. Štefánika 46, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že
predmetný pozemok žiadateľ dlhodobo užíva ako záhradku.
schvaľuje
odpredaj časti parcely č. KN-E 2418/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast diel „1“
o výmere 57 m2, pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 1995/188 druh pozemku
orná pôda o výmere 57 m2 a diel „2“ o výmere 1 m2, pričleneného do novovytvorenej
parcely KN-C 1995/189 druh pozemku zastavaná plocha
o výmere 1 m2,podľa
geometrického plánu č. 04/2016 k.ú. Ľubica, pre Juraja Kovalčíka, bytom Gen.
Štefánika 46, Kežmarok za cenu 5,-eur/m2.
za:13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, Polák, Wagner,
Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová
Uznesenie dostalo č. 35/2016
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 par. č. KN-E 2418/1, druh pozemku trvalý
trávnatý porast, o výmere 61 m2 , k.ú. Ľubica do vlastníctva Herberta Mašlonku a manž.
Heleny , bytom Dr. Alexandra 14, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa
z dôvodu, že predmetný pozemok žiadatelia dlhodobo užívajú ako záhradku.

schvaľuje
odpredaj časti parcely č. KN-E 2418/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast diel „1“
o výmere 60 m2, pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 1995/193 druh pozemku
orná pôda o výmere 60 m2 a diel „2“ o výmere 1 m2, pričleneného do novovytvorenej
parcely KN-C 1995/194 druh pozemku zastavaná plocha
o výmere 1 m2,podľa
geometrického plánu č. 03/2016 k.ú. Ľubica, pre HerbertaMašlonku a manž. Helenu
bytom Dr. Alexandra 14, Kežmarok za cenu 5,-eur/m2.
za:13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, Polák, Wagner,
Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová
Uznesenie dostalo č. 36/2016
16. Návrh na prenájom nebytových priestorov a športových zariadení:
A/ Veľká telocvičňa v objekte Základnej školy Nižná brána 8, Kežmarok pre
Mestský športový klub Kežmarok
B/ Stredná telocvičňa v objekte Základnej školy Nižná brána 8, Kežmarok pre Mestský
športový klub Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991
Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru –
veľkej telocvične, bez použitia spŕch v objekte Základnej školy Nižná brána 8,
Kežmarok, pre činnosť futbalového krúžku počas roka 2016, s výnimkou prázdnin,
sviatkov a dní pracovného pokoja v dňoch :
Pondelok : 13.30 hod. – 16.00 hod.
Streda :
14.30 hod. – 16.00 hod.
Piatok :
13.30 hod. – 16.00 hod.
je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom nebytového
priestoru pre Mestský športový klub Kežmarok, IČO 42 083 478, zastúpený Mgr.
Ľuboslavom Kovalským na mimoškolskú krúžkovú činnosť detí a mládeže,
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestor- veľkej telocvične, bez použitia spŕch v objekte
Základnej školy Nižná brána 8, Kežmarok, do 31.12.2016 s výnimkou prázdnin,
sviatkov a dní pracovného pokoja v dňoch :
Pondelok : 13.30 hod. – 16.00 hod.
Streda :
14.30 hod. – 16.00 hod.
Piatok :
13.30 hod. – 16.00 hod.
pre Mestský športový klub Kežmarok, IČO 42 083 478, zastúpený Mgr. Ľuboslavom
Kovalským na mimoškolskú krúžkovú činnosť detí a mládeže – činnosť futbalového
krúžku, za nájomné vo výške 5,50 eur/hod .

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991
Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru –
strednej telocvične, bez použitia spŕch v objekte Základnej školy Nižná brána 8,
Kežmarok, pre činnosť lyžiarskeho krúžku počas roka 2016, s výnimkou prázdnin,
sviatkov a dní pracovného pokoja v dňoch :
Pondelok : 16.30 hod. – 18.00 hod.
Streda :
16,00 hod. – 19.00 hod.
je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom nebytového
priestoru pre Mestský športový klub Kežmarok, IČO 42 083 478, zastúpený Mgr.
Ľuboslavom Kovalským na mimoškolskú krúžkovú činnosť detí a mládeže,
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru - strednej telocvične, bez použitia spŕch v objekte
Základnej školy Nižná brána 8, Kežmarok, do 31.12.2016s výnimkou prázdnin,
sviatkov a dní pracovného pokoja v dňoch :
Pondelok : 16.30 hod. – 18.00 hod.
Streda :
16.00 hod. – 19.00 hod.
pre Mestský športový klub Kežmarok, IČO 42 083 478, zastúpený Mgr. Ľuboslavom
Kovalským na mimoškolskú krúžkovú činnosť detí a mládeže – činnosť lyžiarskeho
krúžku, za nájomné vo výške 5,50 eur/hod .
za:13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, Polák, Wagner,
Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová
Uznesenia dostali č. 37/2016, 38/2016
17. Návrh na prenájom časti pozemkov pre Slovenskú poštu, a.s. Partizánska cesta 9,
975 99 Banská Bystrica 1
p. primátor
- Slovenská pošta začína rekonštrukciu pošty v Kežmarku, rozhodla sa pre to, že prišiel do
platnosti nový zákon
- je to veľmi moderné, kvalitné centrum
- bude slúžiť celému okresu
p. Perignáth
- upriamil pozornosť, že pošta bude zajtra popoludní a v sobotu zavretá kvôli sťahovaniu
prepážok
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 časti pozemkov par. č.
KN-C 2497/1, k.ú. Kežmarok, KN-C 2498, k.ú. Kežmarok, KN-C 668/2, k.ú. Kežmarok,

KN-C 1961/4, k.ú. Ľubica o výmere 4 x 1m2 , pre Slovenskú poštu, a. s. Partizánska
cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO 36 631 124, je prípad hodný osobitného zreteľa,
z dôvodu, že ide o prenájom časti pozemkov pre Slovenskú poštu, a. s. Partizánska
cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO 36 631 124, na zabudovanie odkladacích
schránok určených na krátkodobú úschovu poštového materiálu pre poštových
doručovateľov.
Osadenie odkladacích schránok
uľahčí prácu poštových
doručovateľov, ktorí poskytujú služby obyvateľstvu a verejnosti,
s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemkov:
KN-C 2497/1, k.ú. Kežmarok
KN-C 2498, k.ú. Kežmarok
KN-C 668/2, k.ú. Kežmarok
KN-C 1961/4, k.ú. Ľubica
o výmere 4 x 1m2 , pre Slovenskú poštu, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská
Bystrica 1, IČO 36 631 124, na dobu neurčitú, za cenu 80,- eur/rok.
za:13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, Polák, Wagner,
Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová
Uznesenie dostalo č. 39/2016
18. Návrh na opakovaný nájom bytu – Gen. Štefánika 1049/14
p. Perignáthová
- informovala, že nedoplatok bol vyrovnaný
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. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Daniele Ivančákovej, 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. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi
Daniele Ivančákovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu
jedného roka.
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, Polák, Wagner,
Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová
Uznesenie dostalo č. 40/2016

19. Návrh na zriadenie vecného bremena Východoslovenská distribučná a.s. Košice
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parcely KN-C 1963/6, - k.ú. Ľubica
v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku:
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice 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: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, Polák, Wagner,
Jankura, Sabolová, Škára, Holova, Havírová
Uznesenie dostalo č. 41/2016
20. Rôzne
21. Interpelácie
p. Polák
- chcem pochváliť za to, že sú záznamy z MsZ na internete a poďakovať sa tým, ktorí sa na
tom pričiňujú
- chcem sa opýtať, či by bolo možné zverejňovať na stránke mesta zápisnice z výberových
konaní
p. primátor
- pošleme vyjadrenie písomne, neviem sa Vám k tomu teraz vyjadriť
p. Polák
- boli tú šumy pre schválené peniaze pre útulok, chcem sa opýtať, ako to dopadlo
p. primátor
- my ideme v súlade so zákonom, našli sme disproporcie, príďte, presne Vám vysvetlím
kroky, ktoré ideme robiť
p. Polák
- chcel by som poukázať na skutočnosť a požiadať, aby bolo doplnené osvetlenie na
prechode za Tescom a Kauflandom, plánuje sa tam niečo?
p. primátor
- riešili ste to už na Mestskom úrade?
p. Polák
- riešil som to už v priebehu minulého roka

p. primátor
- ja o tejto skutočnosti neviem nič
p. Majorová Garstková
- nebol tam plánovaný kruhový objazd?
p. Polák
- minulý rok bolo robené verejné obstarávanie na dodávku reklamných predmetov, keď som
nahliadol do spisu, bolo to robené podľa § 9 ods. 9
- oslovili sa firmy, ale nie mestské, prečo nebola oslovená kežmarská firma?
p. primátor
- ak niečo bolo porušené, dajte podnet, toto tu nepatrí
- verejné obstarávanie robilo Mestské kultúrne stredisko, robíme ich stovky
p. Polák
- bol som s tým, aj u pani riaditeľky
- robila to firma zo Sabinova
p. primátor
- ak máte podozrenia, že došlo k porušeniu zákona, konajte
- stále sa to točí okolo toho, že budíte dojem netransparentnosti
- chcete sa predvádzať?
- nepatrí to tu, treba predkladať konštruktívne interpelácie
p. Polák
- chcel som, aby mi bola zverejnená pracovná náplň a mzda p. Bždocha
- nebolo mi odpovedané, vie mi byť poskytnutá táto informácia?
p. primátor
- my ideme v súlade so zákonom, to čo môže byť poskytnuté, poskytnuté je
- stojím si za tým, ak máte konkrétne veci, predložte ich
- nerobte si predvolebnú kampaň
p. Polák
- a nebol som za Vami?
- opýtam sa, mám ako poslanec právo na zverejnenie pracovnej zmluvy a mzdy?
p. Havírová
- hlasujme za ukončenie rozpravy – neakceptované
p. primátor
- nemám právnické vzdelanie
- nemôžem 4 roky byť v predvolebnej kampani, my chceme pracovať
- každý má iné priority
- zodpovieme Vám písomne
p. Polák
- bola doručená žiadosť z Nemocnice o odkúpenie technického zhodnotenia, ako sa bude
ďalej postupovať

p. primátor
- je to v riešení, je to bežná agenda
p. Polák
- chcel by som poukázať na jednu vec, v Kežmarských novinách bol odovzdaný článok,
ktorý bol pred vydaním upravený, ako sa to mohlo stať?
p. primátor
- ktokoľvek chce niečo uverejniť v novinách, musí za reklamu zaplatiť
- vy ste ju chceli zverejniť zadarmo
- len na voľby bude vyčlenený priestor na prezentáciu, ktokoľvek dá grafickú reklamu, platí
za ňu
p. Polák
- ja som sa nedožadoval, len som sa pýtal, či je to správne
- ak by zo strany mesta dochádzalo k serióznemu prístupu zo strany zverejňovania
informácií, mohli sme ušetriť kopec času
- hovoríme tu o otvorenom meste, a z radnice robíš obrnenú pevnosť
p. primátor
- predložte p. poslanec svoje podozrenia
p. Polák
- predložím
p. primátor
- kontrolór mesta je tu na kontrolu
p. Polák
- právo na informácie máme my poslanci zakotvené v zákonoch
p. Müncnerová
- chcem sa informovať, kedy bude stránka EĽRA zaktualizovaná
p. primátor
- mali sme veľa toho, hneď ako prídem, bude zvolaný výbor EĽRA
- bude to doriešené
p. Jankura
- opýtam sa p. náčelníka, je to tak, že ak niekto vie o porušovaní zákona a neoznámi to, či to
je tiež trestné?
p. náčelník
- ťažko sa mi je k tomu vyjadriť, keď nevieme konkrétne okolnosti
p. Jankura
- je to pre teba p. Polák, ak niečo máš, konaj
- veľmi rád komunikujem s oddeleniami Mestského úradu
- robilo sa v meste verejné osvetlenie, zabudlo sa na ulicu Nad Traťou , dosť veľa ľudí tam aj
pracuje, prečo sa na to pozabudlo?

- viem, že boli vyčlenené finančné prostriedky na údržbu verejnej zelene, kedy sa bude
realizovať orez?
p. primátor
- keď niekto podá trestné oznámenie a sa to nepotvrdí, hrozia mu za to následky
- ak je to aj na prenose a berú sa do úst mená, môžeš byť za to aj obvinený
- čo sa týka verejného osvetlenia, podľa projektu bolo vybraných 369 svietidiel, museli sme
sa vmestiť do limitu, najradšej by som však vymenil všetky, pracovali na tom do posledných
dní minulého roka, všetkým, ktorí na tom pracovali patrí poďakovanie
- buď pôjdeme z vlastných zdrojov, alebo počkáme, či sa nenájde nejaký projekt na
doplnenie zvyšných ulíc
p. Jankura
- boli tam nejaké dohady okolo osvetlenia pri Tatranskej mliekarni
p. prednosta
- výzva nebola na doplnenie svetelných bodov, ale len na výmenu
- možno tam je len porucha
p. Grotkovská
- nie je to verejné osvetlenie, bola to obslužná komunikácia k mliekarňam
- treba to napojiť na verejné osvetlenie
- orezy sa začnú robiť v marci, ale neviem, či v takom rozsahu
- orez nie je vhodný pre všetky konkrétne jedince, odkomunikujeme to aj s oddelením
výstavby
p. Škára
- oslovili ma ľudia v súvislosti s odpoveďou na zatečenie chodníka na stránke Máme radi
Kežmarok
- nerobí to dobre meno, keď zavádza odpoveďami p. Šlosárová občanov
p. Šlosárová
- vysvetlila som to v komentári, prečo nastala táto dezinformácia
- chcela som im dať adekvátnejšiu odpoveď, preto som čakala aj s informáciou
p. Škára
- tam, kde je krátka prechodová plocha pred Hradom, je veľa blata, nebolo by možné začať
jednanie
- je to tam roky zanedbané
p. primátor
- príď ku mne, spíšeme to, neviem o tom probléme, vychádzame v ústrety, napraví sa to
- máme svoju agendu, musíme to tam zaradiť
p. Škára
- chcem nadviazať na protokol NKÚ, apeloval by som, aby sa do kontrolnej činnosti
doplnilo priebežné plnenie rozpočtu
p. primátor
- kontrola sa týkala roku 2014, nastavili sme to tak, aby sme sa tomu vyvarovali

- úrad sa vyjadril, že nemáme nejaké vážne porušenia zákona, máme hodnotenie 2
p. Zreľak
- opýtam sa, kedy sa začne niečo robiť v súvislosti s EĽROm
- privítal by som, aby bola správa hodnotenia zverejnená na internete, neviem, či bolo EĽRO
úspešné, alebo nie
- chcel by som sa poďakovať p. Ing. Grotkovskej za informáciu, ktorú mi poskytla
v súvislosti so separovaným odpadom. Akým spôsobom dôjde k zmene, prečo nedošlo
k väčšej informovanosti?
- nie som v žiadnej politickej strane, ale inšpiroval som sa jedným citátom
- stretol som sa s Vami p. primátor v súvislosti s novinami, minimálne jedna odpoveď sa mi
zdala nedostatočná
- akým spôsobom chcete garantovať apolitickosť v Novinách?
- zodpovedá za nich komunikačný manažér? Podľa mojich vedomosti, spomínali mi viacerí
Kežmarčania, že k nim nemajú prístup, nedostali ich
- verejne deklarujem, že nezneužijem tieto noviny na politické účely
- môžete dať verejný prísľub, že nedôjde k ich zneužívaniu?
p. primátor
- separovaný zber – je to nový zákon, nehovorím o veciach, ktoré nie sú dané
- netreba strašiť občanov, zlepší sa separácia, pôjde to, ako má byť
- vyjadrím sa k novinám, tlačí sa viac výtlačkov, máme požiadavku z iných okolitých miest,
aby sme im výtlačky dovážali
- dostávam pozitívne odozvy
- všetci sme v politike, aj keď nemáte stranu, nálepku
- ak máte konkrétny článok, v ktorom je politika, príďte, pozrieme sa na to
- hovoríme o niečom, čo sa ešte nestalo
- sú to noviny o meste a o organizáciách, priestor im bude garantovaný
p. Zreľak
- to je ten problém, že si neviem overiť, či sú občania spokojní, alebo nie sú
p. primátor
- povinnosť novín a mesta je informovať verejnosť
p. Zreľak
- moja otázka akosi vyfučala
p. Šlosárová
- objasnila, kde sa dajú získať noviny
p. Majorová Garstková
- riešili sme budúcnosť STZ, ako to bude so zamestnancami a či dostanú rovnaké podmienky
- prečo sa rovnakým spôsobom nepristupovalo aj k novinárom
p. primátor
- všetci, čo nastupujú na mesto, dostávajú rovnaké podmienky
- systém je zavedený bez výnimky
- je to aj príklad p. Oravcovej

p. Majorová Garstková
- zopakovala svoju otázku
p. primátor
- nerobíme žiadne výnimky, nie je za tým nič cielené
- sú to neštandardné podmienky? Vidíte na tom niečo zlé?
p. Majorová Garstková
- mala som na mysli konkrétne p. Humeníka, zdá sa mi to zvláštne
- p. Humeník uverejnil na stránke mesta oznam o skončení pracovného pomeru, následne bol
oznam vymazaný, bolo by dobré sa zamyslieť nad tým, že sa to považuje za cenzúru
p. primátor
- došlo k zneužitiu stránky na súkromné účely , každý kto sa chce rozlúčiť sa môže rozlúčiť
na súkromnej stránke, to na oficiálnu stránku mesta nepatrí
- boli tam aj hanlivé reakcie a p. Humeník na to odpovedal
p. Majorová Garstková
- ja hovorím o mojom poďakovaní, nie o hanlivých slovách
p. primátor
- nemôžete svoje súkromné nálady pretaviť na oficiálnu stránku mesta
- k novinám Vám poviem len jedno, ak by boli výborne noviny, nemenilo by sa to
- každý novinár bol u mňa, mali dostať vyššie platové podmienky a to, že to neprijali, je ich
rozhodnutie
- išli s maximálnym odstupným
- keď niekto odmietne, mám ho ísť prosiť?
- bude vypísané miesto na šéfredaktora, teraz nastúpila novinárka, noviny bude robiť
profesionál
p. Majorová Garstková
- ja sa nepotrebujem predvádzať pred kamerou
- chceme dať priestor pri tvorbe obsahu novín, neviem, prečo trvá distribúcia cca 3 týždne,
v akom rozsahu a kto zodpovedá za inzeráty, ktoré tam bude zverejnené?
p. primátor
- je to povinnosť novinára, on to bude zastrešovať
p. Majorová Garstková
- mesto Kežmarok má osem oddelení a osem vedúcich a jeden referát, kto je na čele
referátov a kto mu rozdeľuje úlohy?
p. primátor
- ja, alebo mnou delegovaný zástupca vedie činnosť referátu
p. Majorová Garstková
- stále trvám na tom, že strácajú noviny aktuálnosť
- my sme dostali noviny piateho februára
- ešte mi nedá spomenúť, že komisia sa už dva krát zaoberala témou novín
- mám ešte otázku na právničku s kronikou mesta, je povinnosť mesta ju mať?

p. Bednárová
- nechali sme to v štatúte, vychádza to zo zákona
p. Majorová Garstková
- v rámci komisie sme sa zaoberali parkom Svetlonosky, uskutočnila sa už verejná súťaž
a kedy bude socha umiestnená?
p. primátor
- neboli ste za mnou, je to otázka piatich minút
- je to v rozpočte vyčlenené, máme to v pláne
p. Sabolová
- myslím, že to nepatrí do interpelácii, ale nie len ja nebudem dodržiavať pravidlá
- v mene svojom a v mene všetkých Kežmarčanov, ktorým záleží na meste, chcem
poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľali na tom, aby sem vláda prišla
- mrzí ma, že častokrát sa spochybňujú kroky
- okrem toho, by som chcela poďakovať tým, ktorí nám pomohli, p. primátorovi
- pozerajte, čo je dôležité pre mesto
p. primátor
- my sme včera písali históriu, málokto si to uvedomuje
p. Sabolová
- účastníci zasadnutia vyzdvihli, že bolo perfektne zorganizované

22. Záver
Na záver poďakoval pán primátor všetkým zúčastneným zasadnutia a poprial im pekný
večer.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta
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