MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK
V Kežmarku dňa 22.04.2016
Číslo spisu: 3/2016

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.04.2016
Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

Mgr. Elena Malinová – riaditeľka MŠ Možiarska
Bc. Želmíra Hanisková – riaditeľka MŠ Cintorínska

Ďalší prítomní:

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák – primátor mesta
Ing. Karol Gurka – prednosta úradu
Ing. Zdena Patakyová – hlavný kontrolór mesta
Ing. Eva Kelbelová – vedúca 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
Mgr. Barbora Kaprálová, riaditeľka MsKs
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
PaedDr. Iveta Slovíková – riaditeľka ZŠ Dr. Fischera
PaedDr. Pavol Krajči – riaditeľ ZŠ sv. Kríža
Mgr. Ingrid Lindemanová – riaditeľka CVČ
Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka Gymnázium P.O. Hviezdoslava
Bc. Monika Jesenská - zapisovateľka
ostatní hostia

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

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení
Správa o vykonaných kontrolách
Návrh zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 3/
2016
7. Návrh na odkúpenie časti pozemkov pre Cyklochodník – prieťah mestom Kežmarok
- KC-C 658/1, k.ú. Kežmarok – Lea Dindová, Kežmarok
- KN-E 1135, k.ú. Kežmarok, Helena Rusnačiková, Valent Rusnačik, Kežmarok
8. Návrh na zámenu nehnuteľností – Mesto Kežmarok – Prešovský samosprávny kraj a
návrh na prenájom nehnuteľností – Prešovský samosprávny kraj
9. Návrh na prenájom pozemkov - Jaroslav Jurgovian a manž. Anna, Kežmarok.
10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Hviezdoslavova 27 - poliklinika
Anna Vaľková POHODA, Žakovce
ADOS- NÁDEJ, s.r.o. Kežmarok
Nemocnica Poprad, a.s.
11. Návrh na opakovaný nájom bytov
Gen. Štefánika 1049/17
Košická 2485/13
Košická 2466/5,7,9
12. Návrh na zriadenie vecného bremena – Jozef Galica, Spišské Hanušovce
13. Rôzne
14. Interpelácie
15. Záver

1. Otvorenie
Pán primátor privítal prítomných na 3. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v
Kežmarku.
Oboznámil prítomných o aktivitách, ktoré sa uskutočnili od posledného zasadnutia:
Rokovania
30.03. Zasadnutie KRR - MsÚ
01. 04. 216 – Podpísanie memoranda (Levoča) – MsÚ
12.04. Rokovanie s predsedom PSK ohľ. Kampusu
Konferencie
12.04. Konferencia – Investičné možnosti v Prešovskom kraji – Prešov
13.04. – Kongres EUROREGION – Liptovský Mikuláš

Podujatia
31.03. – Deň učiteľov
Zahraničné
7. 4. Rada Euroregion – Nowy Targ
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
p. primátor
- navrhujem zaradiť ako bod program č. 4: Návrh na odvolanie hlavného kontrolóra Mesta
Kežmarok
- navrhujem ako bod č. 5 zaradiť: Vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady spoločnosti
Spravbytherm s.r.o.
p. Levická
- navrhujem do bodu Rôzne zaradiť: Návrh na vznik pracovnej skupiny, spor Kežmarok –
Ľubica
Hlasovanie za bod program č. 4
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 bod programu č. 5
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 1
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
zdržala sa: Sabolová
Hlasovanie za zaradenie bodu do bodu Rôzne
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 schválenie programu zasadnutia
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Návrh na odvolanie hlavného kontrolóra
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti Spravbytherm, s.r.o.
Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení
Správa o vykonaných kontrolách

8. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 3/
2016
9. Návrh na odkúpenie časti pozemkov pre Cyklochodník – prieťah mestom Kežmarok
- KC-C 658/1, k.ú. Kežmarok – Lea Dindová, Kežmarok
- KN-E 1135, k.ú. Kežmarok, Helena Rusnačiková, Valent Rusnačik, Kežmarok
10. Návrh na zámenu nehnuteľností – Mesto Kežmarok – Prešovský samosprávny kraj a
návrh na prenájom nehnuteľností – Prešovský samosprávny kraj
11. Návrh na prenájom pozemkov - Jaroslav Jurgovian a manž. Anna, Kežmarok.
12. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Hviezdoslavova 27 - poliklinika
Anna Vaľková POHODA, Žakovce
ADOS- NÁDEJ, s.r.o. Kežmarok
Nemocnica Poprad, a.s.
13. Návrh na opakovaný nájom bytov
Gen. Štefánika 1049/17
Košická 2485/13
Košická 2466/5,7,9
14. Návrh na zriadenie vecného bremena – Jozef Galica, Spišské Hanušovce
15. Rôzne
15a. Návrh na vznik pracovnej skupiny, spor Kežmarok – Ľubica
16. Interpelácie
17. Záver
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Hencel, p. Levická
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 2
za: Jendrejčák, Müncnerová, Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Havírová, Polák,
Wagner, Zreľak, Majorová Garstková, Matia
zdržali sa: Hencel, Levická
- do volebnej komisie boli určení: p. Havírová – predseda
p. Zreľak, p. Wagner – členovia
za: 12, proti: 0, zdržali sa: 3
za: Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Jankura, Škára, Levická,
Hencel, Holova, Jendrejčák, Sabolová
zdržali sa : Zreľak, Havírová, Wagner
- za overovateľov zápisnice boli určení: p. Matia, p. Majorová Garstková
- zapisovateľka: p. Jesenská
4. Návrh na odvolanie hlavného kontrolóra mesta
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu

p. Levická
- poslanci boli pozrieť poštu v kancelárii p. hlavnej kontrolórky, nech nám povedia, čo zistili
p. Zreľak
- navštívili sme pracovisko hlavnej kontrolórky, v zložení p. Polák, p. Matia spolu aj s p.
právničkou
- dané dokumenty sme nenašli a ani sme ho od hlavnej kontrolórky nedostali
- ale možno nech sa k tomu p. hlavná kontrolórka vyjadrí
p. Patakyová
- v žiadnom prípade nesúhlasím s daným návrhom
- neznamená to, že keď ste ho nenašli, že som ho neodovzdala
- absolútne nesúhlasím s tým, čo povedal p. primátor
- poznáte moju prácu, viete, ako k nej pristupujem, je to na Vašom zvážení
p. primátor
- materiál predkladáme na základe jasne preukázateľných dôkazov
Mestské zastupiteľstvo podľa ustanovenia § 18a ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odvoláva hlavnú kontrolórku mesta
Kežmarok Ing. Zdenu Patakyovú z funkcie, pretože zvlášť hrubým spôsobom porušila
povinnosti zamestnanca vyplývajúce z ustanovení § 8 ods. 1 písm. a), § 8 ods. 1 písm. b) a
§ 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 552/2000 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov tým, že nepravdivými tvrdeniami zavádzala orgány mesta
a Okresnej prokuratúry v Kežmarku, že si v zákonnej lehote splnila povinnosť
vyplývajúcu z ustanovenia § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, hoci musela vedieť, že toto tvrdenie je nepravdivé.
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 2
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Sabolová,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
zdržali sa: Škára, Müncnerová
Prijaté uznesenie dostalo č. 77/2016
5. Vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Spravbytherm s.r.o.
p. prednosta
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena Dozornej
rady spoločnosti Spravbytherm s.r.o.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 1
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
zdržala sa: Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 78/2016

Vyhlásená 5 minútová prestávka, p. Sabolová odišla z rokovania MsZ. P. primátor podpísal
uznesenie č. 77/2016, ktoré nadobudlo účinnosť.
6. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
k 01.04.2016, za kontrolované obdobia roka 2016 a predchádzajúce obdobia 2009 - 2015
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu plnenia uznesení prijatých
Mestským zastupiteľstvom k 01.04.2016, za kontrolované obdobie roka 2016
a predchádzajúce obdobia rokov 2009 – 2015.
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 79/2016
7. Správa o vykonaných kontrolách
p. viceprimátor
- bolo vypracované stanovisko Mesta Kežmarok k tejto správe, k viacerým námietkam bolo
predkladateľom uvedené, že sú to neopodstatnené
- v materiáli nie je uvedené uznesenie, dávam návrh na uznesenie, kde MsZ berie správu
hlavného kontrolóra s výhradami, že námietky Mesta Kežmarok sú opodstatnené
Hlasovanie za návrh p. viceprimátora
za: 12, proti: 0, zdržali sa: 2
za: Jendrejčák, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára, Holova, Havírová,
Levická, Zreľak, Hencel
zdržali sa: Matia, Majorová Garstková
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o vykonaných kontrolách
s výhradami, že námietky Mesta Kežmarok sú opodstatnené.
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 3
za: Jendrejčák, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Holova, Havírová, Levická,
Zreľak, Hencel
zdržali sa: Škára, Majorová Garstková, Matia
Prijaté uznesenie dostalo č. 80/2016
8. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 3/2016
p. Polák
- chcel by som upozorniť na chyby v položke slávnostného mestského zastupiteľstva v bežných
výdavkoch
- opýtal sa na vyriešenie havaríjneho stavu na ZŠ Sv. Kríža, môže niekto podať žalobu, že
neriešime havaríjny stav? Sme za to zodpovední?

p. primátor
- ako bolo povedané, p. riaditeľ dal priority, čo potrebuje v rámci kapitálových výdavkov
vyriešiť
- vyplynuli z toho dve základné priority a to úprava sociálnych zariadení a havaríjny stav –
oprava strechy
- boli spracované rozpočty, prebehne súťaž
- preto je tento návrh, aby sa mohol spustiť proces
- zapodieval sa tým aj p. prednosta, dávam slovo p. prednostovi, ako to vyzerá
p. prednosta
- bol to prierezový problém, havaríjne stavy na našich budovách potrebujeme riešiť
- ide to zo školskej rezervy
- ďalšia záležitosť, ktorá vyvstala musí ísť z rezervného fondu, ak bude stav taký akútny, na
najbližšom zastupiteľstve sa tým môžeme zapodievať
- v súčasnej dobe sme vyriešili prvú časť, druhá časť ostáva otvorená
- havaríjne stavy sa môžu riešiť počas celého roka
- toto je prvý krok
p. Polák
- vystúpil s faktickou otázkou
p. Kelbelová
- odpovedala na faktickú otázku
p. Škára
- sú tu dve položky, o čo ide konkrétne v havaríjnych stavoch na ZŠ Nižná Brána a ZŠ Dr.
Fischera?
p. primátor
- ak má škola havaríjny stav, môže sa uchádzať o dotáciu z Ministerstva školstva
- naše školy si tieto žiadosti dávajú a žiadajú finančné prostriedky
- Ministerstvo školstva posúdilo žiadosti ako opodstatnené, dostali sme účelovo viazané
finančné prostriedky, opravy nejdú z našich finančných zdrojov
- je to len zmena účelovo viazaných fin. prostriedkov, aby sme odstránili havarijne stavy na
spomínaných školách, ide tam v obidvoch prípadoch o strechy
p. Škára
- opýtal sa na položku 5.4.1, ide o rozširovanie verejného osvetlenia, je tam navýšenie, nevedeli
sme o tej akcii už skôr?
p. primátor
- bol spracovaný projekt, ktorý už konkretizoval fin. prostriedky, dávam slovo p. Kelbelovej
p. Kelbelová
- reagujeme na zámer VSD, chcú vymeniť nadzemné za podzemné vedenie
- chceme to riešiť v súvislosti s touto akciou, pri projekte riešime aj ulice, ktoré neboli osvetlené
a aj rozširujeme verejné osvetlenie, preto je aj navýšenie voči pôvodnému rozpočtu
- je to výstup z projektu prekládky verejného osvetlenia
- nemôžme odhadnúť určité náklady, odhadne ich až projekt

p. primátor
- ide tam o niekoľko ulíc, VSD robí výmenu nadzemných elektrických vedení za podzemné
- dali sme vypracovať projekt, ukázal nám, že potrebujeme ďalšie zdroje
- je to dosť veľká rekonštrukcia, pôjdeme typom moderného verejného osvetlenia
- uvidíme, aká bude konečná suma
p. Kelbelová
- riešime to týmto spôsobom, v podstate nám celá akcia zlacnie
- každý projekt, ktorý sa realizuje v meste, ide na vyjadrenie nám
- snažíme sa to riešiť takým spôsobom, je to na jednej strane nevyhnutné a je to aj lacnejšie,
tým pádom mesto ušetrí
p. Škára
- tie nové stĺpy budú majetkom mesta?
p. primátor
- oni to nadzemné vedenie zlikvidujú, stĺpy tam nebudú a mesto, ak chce mať verejné
osvetlenie, tie stĺpy tam musíme dať, odstránia sa káble, zvýši sa bezpečnosť
- sami budeme navrhovať niektoré hlavné ťahy, ktoré by mohli byť takto riešené
p. Kelbelová
- časť ide vzduchom, čo nie je možné technicky riešiť podzemne, ale aj tam vymieňame
svietidlá
p. Škára
- pôjde to z položky Mestskej športovej haly, ktorá sa bude realizovať neskôr?
p. primátor
- áno, potrebujeme len prekryť to obdobie, aby sme mohli položiť vedenia
- musíme pružne reagovať, udeje sa to už o mesiac
p. Škára
- opýtam sa na zjednosmernenie ulíc uvedených v materiáli, poprosím o nejakú vizualizáciu na
ďalšom zastupiteľstve
p. Kelbelová
- verejnosť informovaná bude, je možné kedykoľvek nahliadnuť do projektov
- treba taktiež po určitom období obnoviť vodorovné značenie
p. Zreľak
- opýtam sa na rezervu účelovo viazaných prostriedkov školstva, je tam uvedený aj nákup
pozemku, chcem sa opýtať, prečo je to tam zaradené?
p. Sedláková
- vyvstalo to na majetkovej komisii, mali sme problém s cyklistickým chodníkom, ktorý sa
projektuje, mal tam dve časti, kde nebol vykúpený pozemok
- členovia komisie to odsúhlasili, ak sa zmestí m² do 20 €, môžeme odkúpiť celú plochu, z toho
vyvstalo, že 15 000 € chýba
- musíme pokryť momentálnu situáciu, bude im to potom vrátené

p. primátor
- niektoré finančné prostriedky nemôžme čerpať z kapitálov
- máme spustených veľa projektov, všetky musia byť rozpočtovo kryté
- rátame, že rezervný fond sa vráti v júni do pôvodnej hladiny
p. Polák
- keď je to rozšírenie verejného osvetlenia, môže sa doplniť osvetlenie na Juhu na križovatke,
ktoré bolo podnetované?
p. Kelbelová
- toto sa do budúcna chce riešiť komplexne, nedá sa to zahrnúť do tohto projektu
- podrobnejšie informácie by som Vám vysvetlila na oddelení
p. Polák
- ďakujem, táto odpoveď mi stačí
p. Havírová
- sociálne zariadenia v ZŠ sv. Kríža budú rekonštruované celé, alebo nastane len oprava?
p. Kelbelová
- potreba, ktorá vznikla je z toho, že to nebolo projektované na MŠ, dispozícia sociálnych
zariadení nevyhovuje potrebám, dispozične ich treba zmeniť
p. Havírová
- bola som tam, videla som to, budú len tieto súčasné priestory rekonštruované, alebo sa
priestory rozšíria?
p. Kelbelová
- bol tam kolega pozrieť, urobil rozpočet, z dvoch WC budú štyri
- nastane dispozičná zmena, aj úprava
- môže sa vychádzať len z danosti, ktoré tam sú, nazvala by som to prestavbou
p. Havírová
- prešlo to finančnou komisiou?
p. viceprimátor
- komisiou to prešlo, ale v tom čase, kedy rokovala komisia nebol návrh rozpočtu, avšak členov
sme oslovili per rolam, zdržal sa asi len p. Škára
- malo by to byť uvedené v závere zápisnice
p. Matia
- navštívil som s p. Havírovou ZŠ sv. Kríža, je potrebné odstránenie vecí, ktoré tam sú
p. Sedláková
- ozrejmila skratky, ktoré boli uvedené ku rekonštrukciam
p. primátor
- poprosil o opravu chyby v písaní, upozornenú p. Polákom

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje doplnenie programového rozpočtu Mesta
Kežmarok pre rok 2016 o prvok 1.1.4 – Slávnostné mestské zastupiteľstvo
Zodpovednosť:
Cieľ
Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota

Prednosta
Zabezpečiť ocenenie významných osobností
Výstup:
Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev

2016
1

za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 81/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok
2016 rozpočtovým opatrením č. 3 /2016 podľa predloženého návrhu.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 82/2016
9. Návrh na odkúpenie časti pozemkov pre cyklotrasu „Cyklochodník – prieťah mestom
Kežmarok“
- KN-C 658/1, Lea Dindová, Kežmarok
- KN-E 1135, Helena Rusnačiková, Valent Rusnačik, Kežmarok
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
odkúpenie časti pozemku KN-C 658/1 o výmere 304 m2, k.ú. Kežmarok, pre výstavbu
cyklochodníka – Cyklochodník – prieťah mestom Kežmarok, do vlastníctva mesta
Kežmarok od vlastníčky pozemku Ley Dindovej, Karola Kuzmányho 1579/29 Kežmarok,
za cenu 20 eur/m2.
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 83/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
odkúpenie pozemku KN-E 1135 o výmere 753 m2, k.ú. Kežmarok, druh pozemku orná
pôda, pre výstavbu cyklochodníka – Cyklochodník – prieťah mestom Kežmarok, do
vlastníctva mesta Kežmarok od spoluvlastníkov pozemku Heleny Rusnačikovej, Nižná

brána 1465/7 Kežmarok a Valenta Rusnačika, Martina Lányiho1372/25 Kežmarok za
cenu 20 eur/m2.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uzneseni dostalo č. 84/2016
10. Návrh na zámenu nehnuteľností – Mesto Kežmarok – Prešovský samosprávny kraj a
návrh na prenájom nehnuteľností – Prešovský samosprávny kraj
p. primátor
- poprosím vymeniť 5. stranu
p. prednosta
- odôvodnil výmenu strany v doručenom materiáli
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu
p. Zreľak
- v prípade, že tento návrh neschvália poslanci Prešovského samosprávneho kraja?
p. primátor
- odôvodnil to
p. Majorová Garstková
- aký je predpokladaný časový harmonogram, kedy by sa školy mohli presťahovať?
- aké má mesto plány s budovou Hotelovej akadémie?
p. primátor
- ťažko povedať, je to projekt na nejaké dva, tri roky, požiadavka v zámennej zmluve bude, že
kým neopravia budovy, nič sa meniť nebude
- harmonogram Vám neviem povedať
- máme čas na diskusiu, na rozmýšľanie o využití týchto lukratívnych priestorov
p. Havírová
- prečo sa to volá kampus?
p. primátor
- je to miesto stretávania mladých ľudí, kampus znamená, že by tam mala byť celá
infraštruktúra, pre mesto Kežmarok to bude prínosom, možno sa staneme atraktívnymi pre
stredoškolákov
p. Müncnerová
- čo sa plánuje s tzv. „byvakmi“?

p. primátor
- máme statický posudok na zlikvidovanie, zámer mesta je stiahnuť ľudí z úradu práce, ktorí by
nám v rámci získavania pracovných návykov postupne tieto objekty zlikvidovali a použiteľný
materiál by sme odložili v rámci napr. komunitných centier
- chceme to urobiť tak, aby to mesto nestálo nič, budov máme niekoľko v dezolátnom stave
p. Müncnerová
- plánuje sa tam aj nejaký výstavba, alebo len spomínaná sanácia?
p. primátor
- zostane to majetok mesta, ak bude súhlas môže sa tam niečo v budúcnosti vybudovať
- neviem, či terajšie zastupiteľstvo stihne otvorenie daného kampusu
- v rámci strednej Európy takýto kampus neexistuje
p. Levická
- riešime zámeny pozemkov, predaj pozemkov, v zápisnici z komisie majetkovej je odpredaj
a zámena pozemku pre rodinu Dluhých, tu som to nikde nenašla, len aby sa na to nezabudlo
p. Kelbelová
- predpokladám, že sa to časovo nedalo stihnúť, je potrebné vypracovať geometrický plán,
súhlas komisie je, len je to potrebné zosúladiť so zákonom
p. Polák
- teší ma, že sa kampus posúva ďalej, je o tom zmienka už od roku 2007, čo ma ale osobne mrzí
je komunikácia v médiách, pevne verím, že to tak nebolo mienené, ako sa pán župan vyjadril,
že na zastupiteľstve sa odsúhlasí daný návrh
- som rád, že to prešlo všetkými komisiami, predpokladám, že to nebolo mienené tak, ako to
bolo prezentované, ale môže nás niekto doťahovať, že sa tu stretávame zbytočne a je všetko
dopredu dohodnuté
p. primátor
- k nejakej zhode štatutárov musí dôjsť a potom to musí prejsť zastupiteľstvami
- toto sme našli ako najjednoduchšiu cestu, ktorá je, bude to predložené aj poslancom PSK
- preto sme aj nápomocní, je to pre rozvoj Kežmarku, okresu
p. Polák
- poďakoval aj predchádzajúcim poslancom za prácu na tomto projekte
p. viceprimátor
- doplnil technickú záležitosť materiálu o doplnenie uznesenia o vetu „na dobu určitú do doby
presťahovania Hotelovej akadémie“
Hlasovanie za návrh p. viceprimátora
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel

a)
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 zámena nehnuteľného majetku pozemkov: parc.č. KN-C 1938/15 výmere 663 m2, KN-C 1938/8 o výmere 663 m2, KN-C
1938/7 o výmere 663 m2, novovytvorenej parcely KN – C 1938/67 druh pozemku,
zastavaná plocha o výmere 3670 m2 podľa GP č. 23/2016 a objektov – súp. č.2245 na
pozemku parc.č. KN-C 1938/15, súp.č. 2246 na pozemku parc.č. KN-C 1938/8, súp.č. 2247
na pozemku parc.č. KN-C 1938/7, k.ú. Kežmarok do vlastníctva Prešovského
samosprávneho kraja za pozemkoch parc.č. KN- C 86/2 o výmere 272 m2, KN-C 106/19
o výmere 234 m2, KN-C 106/21 o výmere 777 m2, KN-C 107 o výmere 222 m2 a objektov
– súp.č. 1914 na pozemku parc.č. KN-C 86/2 a KN-C 106/19, súp.č. 150 na pozemku
parc.č. KN-C 107, k.ú. Kežmarok do vlastníctva mesta Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu plnenia časti Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok
prijatého na výjazdovom zasadnutí vlády Slovenskej republiky na základe zákona č.
336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov, a to zriadenia študentského
kampusu v areáli bývalých kasární v Kežmarku, v ktorom by následne mala sídliť okrem
iných stredných škôl aj Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok v zriaďovateľskej
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
schvaľuje
zámenu nehnuteľnosti :
a) pozemkov parc.č. KN-C 1938/15 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 663 m2,
KN-C 1938/8 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 663 m2, KN-C 1938/7 druh
pozemku zastavaná plocha o výmere 663 m2 a novovytvorenej parcely KN – C 1938/67
druh pozemku, zastavaná plocha o výmere 3670 m2 , v súlade s geometrickým plánom č.
23/2016 k.ú. Kežmarok, vypracovaného geodetom Ing. Jánom Maniakom,
Medňanského 50, Spišská Belá
b) objektov – súp. č.2245 na pozemku parc.č. KN-C 1938/15,
súp.č. 2246 na pozemku parc.č. KN-C 1938/8,
súp.č. 2247 na pozemku parc.č. KN-C 1938/7,
vo vlastníctve mesta Kežmarok ( IČO 00326283 )
za nehnuteľnosti :
a) pozemky parc.č. KN- C 86/2 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 272 m2, KN-C
106/19 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 234 m2, KN-C 106/21 druh pozemku
zastavaná plocha o výmere 777 m2, KN-C 107 druh pozemku zastavaná plocha o výmere
222 m2
b) objektov – súp.č. 1914 na pozemkoch parc.č. KN-C 86/2 a KN-C 106/19,
súp.č. 150 na pozemku par.č. KN-C 107
zapísaných na LV 592, k.ú. Kežmarok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho
kraja ( IČO 37870475 ), Námestie mieru 2, Prešov, bez doplatenia rozdielu vo vecnej
hodnote nehnuteľností.

b)
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 prenájom pozemkov parc.č. KN- C 86/2 o výmere 272 m2,
KN-C 106/19 o výmere 234 m2, KN-C 106/21 o výmere 777 m2, KN-C 107 o výmere
222 m2

a objektov – súp.č. 1914 na pozemkoch parc.č. KN-C 86/2 a KN-C 106/19 a súp.č. 150 na
pozemku par.č. KN-C 107,
k.ú. Kežmarok nadobudnutých do vlastníctva mesta
Kežmarok na základe zámeny nehnuteľností medzi mestom Kežmarok a Prešovským
samosprávnym krajom pre Hotelovú akadémiu Otta Brucknera Kežmarok, je prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia kontinuity vzdelávania v tejto inštitúcii
a z dôvodu plnenia časti Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok.
schvaľuje
prenájom
a) pozemkov parc.č. KN- C 86/2 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 272 m2, KNC 106/19 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 234 m2, KN-C 106/21 druh
pozemku zastavaná plocha o výmere 777 m2, KN-C 107 druh pozemku zastavaná plocha
o výmere 222 m2 , k.ú. Kežmarok
b) objektov – súp.č. 1914 na pozemkoch parc.č. KN-C 86/2 a KN-C 106/19,
súp.č. 150 na pozemku par.č. KN-C 107, k.ú. Kežmarok
pre Hotelovú akadémiu Otta Brucknera Kežmarok ( IČO 00162175 ) za cenu : 1,euro/rok na dobu určitú do presťahovania sa Hotelovej akadémie.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 85/2016
11. Návrh na prenájom pozemkov:
a/ p.č. KN-C 2148/3 zast. pl. a nádvoria, k.ú. Kežmarok - Jaroslav Jurgovian a manželka
Mgr. Anna Jurgovianová, Biela voda 895/4, Kežmarok
b/ p.č. KN-C 2156/1 záhrady, k.ú. Kežmarok – Mesto Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku KN-C 2148/3 zastavaná plocha
a nádvoria, na ul. Biela voda v Kežmarku, k. ú Kežmarok o výmere 338 m2, pre
Jaroslava Jurgoviana s manželkou Annou, obaja bytom Biela voda 895/4, 060 01
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom časti
pozemku pre nájomcu, ktorý zároveň prenajme mestu Kežmarok pozemok v jeho
vlastníctve a mesto Kežmarok ho plánuje využiť na rozšírenie plochy kúpaliska.
s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemkuKN-C 2148/3 zastavaná plocha a nádvoria, na ul. Biela voda
v Kežmarku, k. ú Kežmarok o výmere 338 m2 , pre Jaroslava Jurgoviana s manželkou
Annou, obaja bytom Biela voda 895/4, 060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú za cenu 1 euro
za celý predmet nájmu a rok.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenia dostalo č. 86/2016

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku p. č. KN-C 2156/1 záhrady, k. ú Kežmarok o výmere 524 m2, pre
Mesto Kežmarok, na dobu neurčitú za cenu 1 euro za celý predmet nájmu a rok.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenia dostali č. 87/2016
p. primátor
- daný pozemok nemal využitie na kúpalisko, zväčšíme plochu o napr. športoviská
12. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Poliklinike, Hviezdoslavova 27
v Kežmarku
- Anna Vaľková POHODA, Žakovce
- ADOS NADEJ, s.r.o., Kežmarok
- Nemocnica Poprad, a.s.
p. Hencel
-objasnil pár vecí, ktoré boli prebrané na zdravotníckej komisii, na základe toho dal návrh na
stiahnutie poslednej časti z uznesenia
p. viceprimátor
- mal faktickú poznámku
p. Polák
- zúčastnil som sa rokovaniach aj komisie, aj stretnutia po komisii
- dôvod poskytnutia priestorov vo veľkej nemocnici je ten, aby to bolo čo najkomfortnejšie pre
našich občanov a aby si nemuseli chodiť hore- dole po snímky
p. Hencel
- navhujem stiahnuť bod C uznesenia
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov č. 1.35 miestnosť o výmere
12,40 m2 a podiel na spoločných priestoroch č.1,34 (chodba) 4,03 m2 spolu o výmere 16,43
m2 v objekte na ul. Hviezdoslavovej v Kežmarku v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova
27 v Kežmarku pre Annu Váľkovú POHODA so sídlom 05973 Žakovce 130, IČO 45
702 420, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom nebytových
priestorov z dôvodu požiadavky mesta Kežmarok na uvoľnenie nebytového priestoru
bývalého dispečingu na prízemí objektu Polikliniky, ktoré má nájomca v prenájme v

súčasnosti. V uvedenom uvoľnenom nebytovom priestore chce mesto Kežmarok zriadiť
informačnú a výťahovú službu pre návštevníkov polikliniky. Anna Váľková POHODA
vykonáva čistiace a upratovacie služby v Poliklinike.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov č. 1.35 miestnosť o výmere 12,40 m2 a podiel na
spoločných priestoroch č.1,34 (chodba) 4,03 m2 spolu o výmere 16,43 m2 v objekte na ul.
Hviezdoslavovej v Kežmarku v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku pre
Annu Váľkovú POHODA so sídlom 05973 Žakovce 130, IČO 45 702 420, na dobu
neurčitú, za cenu 300 eur/rok.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenia dostali č. 88/2016
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. 3.04 ambulancia o výmere
12,60 m2 , č. 3.05 m2 ambulancia o výmere 16,60 m2 a podiel na spoločných priestoroch
0,595 m2 spolu o výmere 29,795 m2 v objekte na ul. Hviezdoslavovej v Kežmarku
a nebytový priestor – garáž pri Poliklinike (bývalá márnica) o výmere 14,40 m2 pre
spoločnosť ADOS-NÁDEJ, s.r.o. so sídlom Suchá hora 22, 060 01 Kežmarok, IČO
36 480 797, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že je potrebná rozsiahla
oprava nebytových priestorov v suteréne predmetného objektu, ktoré má spoločnosť
v prenájme v súčasnosti, vzhľadom na haváriu rozvodov kúrenia. Spoločnosť ADOSNÁDEJ, s. r. o poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom doma,
s ch v a ľ u j e
1. prenájom nebytových priestorov č. 3.04 ambulancia o výmere 12,60 m2 , č. 3.05 m2
ambulancia o výmere 16,60 m2 a podiel na spoločných priestoroch 0,595 m2 spolu
o výmere 29,795 m2 v objekte na ul. Hviezdoslavovej v Kežmarku pre spoločnosť ADOSNÁDEJ, s.r.o. so sídlom Suchá hora 22, 060 01 Kežmarok, IČO 36 480 797na dobu
neurčitú, za cenu 979,26 eur/rok.
2. prenájom nebytového priestoru – garáž pri Poliklinike (bývalá márnica) o výmere
14,40 m2 pre spoločnosť ADOS-NÁDEJ, s.r.o. so sídlom Suchá hora 22, 060 01 Kežmarok,
IČO 36 480 797na dobu neurčitú, za cenu 244,80 eur/rok.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenia dostali č. 89/2016
13. Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14, Košická 2485/13, Košická
2466/5,7,9
P. Majorová Garstková
- majú všetko všetci vyrovnané?
p. Levická

- áno majú
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. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Eme
Rusnačíkovej, 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. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eme
Rusnačíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka.
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. 31 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Ľudmile Harmanovej, 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. 31 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi
Ľudmile Harmanovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného
roka.
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. 18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Jánovi
Brijovi s manželkou Editou, 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
nájombytu č. 18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jánovi
Brijovi s manželkou Editou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu
jedného roka.
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. 25 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Oliverovi Pištovi s manželkou Máriou, 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. 25 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi
Oliverovi Pištovi s manželkou Máriou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok
na dobu jedného roka.

Mestské zastupiteľstvo vKežmarku
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. 10 v bytovom dome Košická 2485/13 Kataríne
Migačovej, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok je prípadomhodnýmosobitného
zreteľa, z dôvoduprávanájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle
zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Kataríne
Migačovej, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok na dobu jedného roka.
Mestské zastupiteľstvo vKežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2466/5 Anne
Kačmarákovej, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle
zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Anne
Kačmarákovej, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok na dobu troch rokov.
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. 3 v bytovom dome Košická 2466/5 Ing. Marekovi
Kuffovi s manželkou Zuzanou, trvale bytom Zochova 1706/53, 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
nájombytu č. 3 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Ing. Marekovi
Kuffovi s manželkou Zuzanou, trvale bytom Zochova 1706/53, Kežmarok na dobu troch
rokov.
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. 4 v bytovom dome Košická 2466/5 Monike Pixovej,
trvale bytom Košická 2466/5, 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. 4 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Monike Pixovej,
trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok na dobu troch rokov.
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. 7 v bytovom dome Košická 2466/5 Ľubomírovi
Radičovi s manželkou Renátou, trvale bytom Košická 2466/5, 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. 7 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Ľubomírovi
Radičovi s manželkou Renátou, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok na dobu troch
rokov.
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 Košická 2466/5 Vladimírovi
Tomaškovičovi s manželkou Martou, trvale bytom Košická 2466/5, 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 Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Vladimírovi
Tomaškovičovi s manželkou Martou, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok na dobu
troch rokov.
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. 11 v bytovom dome Košická 2466/7 Michalovi
Koršňákovi s manželkou Andreou, trvale bytom Košická 2466/7, 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. 11 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Michalovi
Koršňákovi s manželkou Andreou, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok na dobu
troch rokov.
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. 12 v bytovom dome Košická 2466/7 Lucii
Sebešovej s manželom Rudolfom, trvale bytom Košická 2466/7, 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. 12 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Lucii Sebešovej
s manželom Rudolfom, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo vKežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 13 v bytovom dome Košická 2466/7 Mgr. Márii
Groholovej, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok je prípadom hodným osobitného

zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle
zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 13 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Mgr. Márii
Groholovej, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 14 v bytovom dome Košická 2466/7 Ondrejovi
Groholovi s manželkou Klaudiou, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 14 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Ondrejovi
Groholovi s manželkou Klaudiou, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok na dobu
troch rokov.
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. 15 v bytovom dome Košická 2466/7 Martine
Kopkášovej s manželom Richardom, trvale bytom Tatranská 112/42, 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. 15 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Martine
Kopkášovej s manželom Richardom, trvale bytom Tatranská 112/42, Kežmarok na dobu
troch rokov.
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. 19 v bytovom dome Košická 2466/9 Petrovi
Budzákovi s manželkou Darinou, trvale bytom Košická 2466/9, 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. 19 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Petrovi
Budzákovi s manželkou Darinou, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok na dobu troch
rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20 v bytovom dome Košická 2466/9 Martinovi
Korecovi s manželkou Marcelou, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje

nájom bytu č. 20 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Martinovi
Korecovi s manželkou Marcelou, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok na dobu troch
rokov.
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, ženájom bytu č. 22 v bytovom dome Košická 2466/9 Rastislavovi
Spustovi s manželkou Alenou, trvale bytom Košická 2466/9, 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. 22 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Rastislavovi
Spustovi s manželkou Alenou, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok na dobu troch
rokov.
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. 23 v bytovom dome Košická 2466/9 Renáte
Schnágerovej s manželom Miroslavom, trvale bytom Gen. Štefánika 1046/26, 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. 23 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Renáte
Schnágerovej s manželom Miroslavom, trvale bytom Gen. Štefánika 1046/26, Kežmarok
na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo vKežmarku
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. 25 v bytovom dome Košická 2466/9 Marcelovi
Maňakovi s manželkou Ingrid, trvale bytom Pod lesom 1427/5, 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. 25 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Marcelovi
Maňakovi s manželkou Ingrid, trvale bytom Pod lesom 1427/ 5, Kežmarok na dobu
troch rokov.
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. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 Lucii
Reľovskej, trvale bytom Košická 2466/9, 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. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Lucii
Reľovskej, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok nadobu troch rokov.

za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za:Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenia dostali č. 90/2016, 91/2016, 92/2016, 93/2016, 94/2016, 95/2016, 96/2016,
97/2016, 98/2016, 99/2016, 100/2016, 101/2016, 102/2016, 103/2016, 104/2016, 105/2016,
106/2016, 107/2016, 108/2016, 109/2016, 110/2016
14. Návrh na zriadenie vecného bremena - Jozef Galica, Spišské Hanušovce 173
p. Kelbelová
- informovala o predloženom návrhu
p. primátor
- možno by bolo dobré len objasniť zámer, o tom sme ešte nikdy nerokovali
p.Kelbelová
- objasnila daný návrh
p. primátor
- len pre orientáciu, je to tam, ako sú mraziarne Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena in remna časti pozemku parc. KN-E 6792, k.ú. Kežmarok
v prospech vlastníka stavby „Krematórium Kežmarok“ Jozefa Galicu, Spišské
Hanušovce 173 s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok:
- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok z dôvodu prechodu
a prejazdu k stavbe „Krematórium Kežmarok“
Odplata za zriadenie vecného bremena na pozemku KN-E 6792 bude stanovená podľa
znaleckého posudku.
Rozsah vecného bremena bude určený na základe geometrického plánu vypracovaného
podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej v územnom konaní.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 111/2016
15. Rôzne
15a. Návrh na vznik pracovnej skupiny, spor Kežmarok – Ľubica
p. Levická
- informovala o predloženom návrhu a záujme poslancov
p. primátor
- myšlienku sme otvorili už v decembri, je to dlhodobý problém
- dá sa dohodnúť, ak je obojstranný záujem
- v rámci mesta doladíme celú dokumentáciu

- bude to veľmi ťažké, ak by to vedeli naši predchodcovia, bolo by to už vyriešené
- čaká nás jedna veľká téma
- môžete si vytvoriť akúkoľvek komisiu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zriadenie komisie na rokovanie s obcou
Ľubica o JUH V v zložení:
Ing. Škára Vladimír
Holova Ján
Ing. Miroslav Perignáth
Ing. Eleonóra Levická
Ing. Veronika Havírová
Ing. Matúš Polák
MVDr. Ján Hencel
Mgr. Jana Majorová Garstková
Mgr. Bc. Jozef Matia
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 112/2016
p. primátor
- chystáme nové VZN o psoch , možno by som Vás vyzval o spojenie s občanmi, kde by bolo
vhodné vymedzenie miest, kde bude voľný pohyb psa zákazaný, voľný výbeh psov
(venčovisko), riešiť situáciu na venčoviskách s odstraňovaním exkrementov, napr.
prideľovaním sáčkov, poprípade určiť iný spôsob, určiť miesta, kde bude vstup so psom
zakázaný
- očakávam diskusiu vo vašich obvodoch
p. Zreľak
- dokedy môžu občania dávať nejaké podnety? Je nejaký termín dokedy ich majú dávať a či ich
majú dávať nám, alebo ich adresovať na mestský úrad?
p. primátor
- bol by som radšej, keby ste to zhromažďovali vy a zosumarizovali
- ako to navrhnete, budeme to brať, že ste to viacerí poslanci odkomunikovali s občanmi
- nemusí to byť v každom obvode zriadené
p. Müncnerová
- brali sme to na Komisii bezpečnosti, avšak nevieme, ktoré pozemky sú mestské a kde sa to dá
aplikovať
p. primátor
- dáte návrhy, ktoré si prejdeme na stretnutí na mestskom úrade
- väčšina pozemkov v rámci mesta, prešla po pozemkových úpravach do majetku mesta, je
tam aj možnosť komunikácie, zámeny pozemkov, odkúpenia, nemusí to byť okamžite a hneď,
veď aj parkovací systém sa vyvíja
- polícia bude pokutovať ľudí, ktorý to nebudú dodržiavať
- žiadam o súčinnosť

p. Škára
- tým ľudom, ktorý majú psa a platia za psa, mám návrh, ktorý už možno zaznel, aby im boli
prideľované sáčky, pod hrozbou pokuty, keď ich nebudú využívať
p. primátor
- my teraz neriešime VZN, pripravte komplexný návrh
- je to presne o tom, sú dva možné termíny, buď v júni, alebo radšej septembri, uvidíme
p. Majorová Garstková
- teraz sme na rýchlo poslanci JUHU dohodli, že chceme uskutočniť stretnutie poslancov, do
kedy je termín uzávierky novín?
p. primátor
- vždy je uzávierka do 15., ak je to mestská akcia je to zadarmo, ak súkromná, platí sa za to
16. Interpelácie
p. Levická
- chcem sa spýtať na podnet p. Zubalu, či sa v tom niečo bude diať?
- ako je to so separáciou odpadu rodinných domov, nakoľko necítia zníženie poplatku
- chcem sa opýtať na autobusovú zastávku SAD-ky, neviem, kde sa majú schádzať
bezdomovci? Sú roztrúsení na viacrých miestach
p. primátor
- čo sa týka oporného múra, dávali sme to na SVP Poprad, ktorý jediný to môže upraviť
- oporný múr je súčasťou pripravovaného cyklochodníka prieťahu mestom, musíme intenzívne
žiadať SVP
- je to dôsledok povodne z roku 2014
- bol to súkromný pozemok, časť sme odkúpili
p. Kelbelová
- viac krát sme apelovali ohľadom výstavby na SVP, je tam trocha geologický problém
- project, ktorý začali robiť je nepoužiteľný, je tam take podložie, projekt je potrebné prerobiť
- vlastnými kapacitami to zastrešiť nevedia, investícia je plánovaná na tento rok, je to
synchronizované aj s nami
- podľa toho, ako to deklarovali, je to aj v ich záujme
p. primátor
- čo sa týka témy bezdomovcov, je to problém dlhodobý a trápime sa s tým, typ umiestnenia
nie je, kde by boli umiestňovaní, nie sú to bezdomovci Kežmarku
- problém sme nevykreovali, boli sme do toho namočení, možno skúsim osloviť aj Spišskú
charitu
- možno by som Vás vyzval ako poslancov, aby ste nám s tým pomohli
- záchytné strediska už neexistujú, musela by prísť razantná zmena zákona
p. Trautmanová
- bezdomovcov je okolo 40, máme ich denne na oddelení
- sociálna služba končí o siedmej, môžme pomôcť len tým, ktorí sú ochotní pomoc prijať
p. Kušnirák

- všetko na túto tému bolo povedané, na ul. Gen. Štefánika sedia, ale aj keď sa upozornia, znova
prídu

p. Müncnerová
- upozornila som na skládku vedľa futbalového štadiona, stále sa tam s tým nič nedeje, čo
najskôr by som tlačila na to, aby sa to poriešilo
- riešili sme tu breh pri moste, zas mi to príde len ako konštatovania, tiež poprosím o
zintenzívnenie komunikácie
p. Kelbelová
- rokovanie s SVP sa uskutočnilo včera, aj pred týždňom, sú objektívne dôvody
- nevyhnutná ochrana je zabezpečená, ten problem je technicky zložitejší
- čo sa týka zeminy, ktorá je navezená, bola dovezená v súvislosti so zásypom, evokuje to
vytvorenie skládky
- všetko potrebuje čas, spoločnosť RONDO si premiestni časť, ktorú potrebujú a ostatné sa
vyvezie
p. primátor
- dochádza k demolácii, či už je to lavičiek, panelov, prístrešok, možno výzva k občanom, že
to síce budeme opravovať, ale aby sme si trocha chránili majetok, to je ten istý problém ako so
zeminou
- nevieme za každým človekom stáť, je to apel na občanov
- opravujeme strašne veľa vecí, ktoré by sme nemuseli opravovať
p. Jankura
- pripojil by som sa k tomu, čo hovorila p. Müncnerová, park Sever pri cintoríne je strašne
znečistený, je tam aj reklamný panel, ktorý poukazuje na Lesopark a ten je tiež poškodený
- chcem sa vrátiť k orezu drevín na našom sídlisku
- prosím, aby sa konečne začalo niečo diať
- bolo to obrovské nešťastie, keď začali s orezom, hneď som si sprostredkoval stretnutie s Vami,
p. primátor, dreviny už narúšajú kľudný život obyvateľom
- orez sa tam neuskutočnil už niekoľko rokov
p. primátor
- pristúpili sme k orezom stromov, prioritne sa vždy udržiavalo mesto, najväčší problém sú
sídliská a parky
- je to problém 30 - 40 rokov, kedy nebol systém prirodzenej revitalizácie
- teraz máme dosť veľa aktivistov, oni si dožadujú, aby sa nič neorezávalo
- požiadal som aj p. poslanca Jankuru, ktorý je lesník o pomoc
- musí to robiť len osoba odborne spôsobilá, budeme musieť sa nad tým zamyslieť, niekde treba
preriediť a niekde vysadiť
p. Jankura
- mne nejde o preriedenie, ale o orez
p. Kelbelová
- nie vždy na základe požiadavok je možné konať
- je možnosť zrevitalizovať, sú aj rôzne nálady, niektorí sú za, niekto proti

- musíme zvažovať aj rozsah orezov
- nedá sa celoplošne vykonávať orez
- sú tam určité lehoty, poprosím o trpezlivosť
- lesoparky sa vyčistia aktivačnými pracovníkmi, len v prvom kroku je na rade mesto
- bez súčinnosti občanov to dosiahnuté nebude nikdy
p. Polák
- ďakujem za podporu projektu skautov
- chcel by som sa opýtať na rozpočet, bolo by možné, aby rozpočtová úprava bola schvaľovaná
po častiach?
- lebo potom to môže vyznieť, že keď je viac položiek a človek to nepodporí, ako keby sme
boli proti všetkým návrhom
- vieme zabezpečiť aj aktualizáciu rozpočtu na stránke mesta?
p. primátor
- ono to tak vyznelo, keď sa niekto zdržal hlasovania, neodsuhlásil kapitálové výdavky
- ale nebol iný návrh
- dnes som riešil aktualizáciu rozpočtu, teraz asi nenájdeme riešenia
p. Sedláková
- na niečom sa pracuje, musíme si však zadefinovať postupnosť
- musia tie zmeny urobiť aj v rozpočtových organizáciach, zaktualizovaný rozpočet by sa dal
zverejniť koncom mesiaca, alebo začiatkom ďalšieho mesiaca
p. primátor
- ak zmena nie je implementovaná v organizáciách, nevieme to zaktualizovať na stránke
- jednotná ekonomika nám to možno zjednoduší
p. prednosta
- je to trocha širší problém, na toto odpovieme písomne
p. Polák
- ten rozpočet je na stránke už rok a pol, minimálne tam dať tú informáciu, že bola schválená
zmena rozpočtu
- v januári sme schvaľovali rozpočtovú zmenu na štadión, aké boli podniknuté kroky?
p. primátor
- sme pripravení, najprv ide projekt, potom súťaž
-zhodnotil, aký zdĺhavý je proces verejného obstarávania
- je obrovský pretlak stavebnej činnosti na trhu práce
- pride do platnosti nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý predlžuje proces
- nie je to zverejnené ešte ani vo vestníku
p. Rontová
- je odstávka, po 18.04.2016 by to malo byť zverejnené vo vestníku
p. Polák
- poprosil by som o informáciu, akým spôsobom bude prebiehať prvá etapa kúpaliska?
p. primátor

- hneď ako budú zdroje, ideme do toho naplno
- verejné obstarávanie bude trvať dva a pol mesiaca až tri, buď otvoríme kúpaliskov auguste,
alebo potom ho urobiť komplexne a otvorí sa na budúci rok
- prikláňame sa k stanovisku komplexného riešenia a otvorenia na budúci rok
p. Polák
- k 31. marcu sme ukončili pomer dvoch novinárov, dostali nejaké odstupné?
p. primátor
- išli v súlade so zákonom, nebolo tam porušenie
p. Kaprálová
- išli v súlade so zákonom a so zákoníkom práce a odstupné sa odvíjalo od počtu odpracovaných
rokov
p. Polák
- neviem, či je to nejaká tajná informácia, chcem vedieť len počet mesiacov, za ktoré dostali
odstupné
p. primátor
- neviem, či je to take relevantné to tu pretriasať
p. Kaprálová
- p. Humenník nastúpil v roku 2004, p. Paugsch neskôr, odišli s honorom, ako sa má
p. primátor
- opýtajte sa ich
p. Zreľak
- existuje v meste Kežmarok štúdia cyklodopravy, ako by sa riešila doprava, čo sa týka
cykloúčastníkov?
- bol som požiadaný, aby som apeloval na tieto veci, bol by som rád, aby sa tomu komisia
urbanistiky ďalej venovala
- bol by som rád, keby sa šírila osveta a posúvalo by sa to ďalej
- nie je to len, že pýtajú, aj sami si začali zbierať finančné prostriedky, majú problem, aby si to
vedeli udržať
- prechádzal som sa teraz na trhoch a vychutnával som si, že sú ľudia na námestí, akosi mi však
chýba hudba, bolo ticho okolo Radnice , možno by stálo za zváženie dať reproduktory na
radnicu
- ďakujem p. Jankurovi, ktorý sa venuje orezu stromov
p. primátor
- treba si pospievať, zabezpečuje to MsKs, mali sme postreh, mali sme podstatne viac
predajcov, berieme to ako dôsledok Vianočných trhov, časť so zdrojov by sme investovali do
kultúrných programov
- črtá sa nám aj zdroj, ktorým by sme to vedeli pokryť, práve kvôli zvýšenému záujmu
- k tým bicyklom, budeme sa tomu venovať, musia byť generely spracované, nie som zástancom
všetkých dokumentácii, realizujeme 5 km cyklotrás a nemáme to nikde zaznačené
- generel však musí byť spracovaný, lebo to má aj súvis s čerpaním fondov
p. Kelbelová

- trasy sú riešené v rámci územného plánu mesta, v plnom rozsahu ho nahrádza územný plán
- čo sa týka združenia, z našej strany sú technické podmienky splnené, otázka financií mne
neprislúcha, či to bude efektívne, neviem to posúdiť
p. primátor
- v minulosti nikto nechcel cyklotrasy, teraz je taký „boom“
- sme v príprave ďalšieho projektu, budeme napojený na Poprad, Spiškú Belú na Vrbov, bude
to riešené samostatnými trasami, 5 km cez centrum mesta bude dobré riešenie
p. Majorová Garstková
- chcela by som reagovať na to, čo povedala p. Levická a p. Müncnerová
- bolo by možné, aby na najbližšie zastupiteľstvo odprezentovali vedúci oddelenia nejaké
aktivity, termíny, prípadne aj rozpočet súvisiaci s odstránením nedostatkov ako aj opatrení s
riešením protipovodňovej ochrany
- všetci máme v živej pamäti záplavy, každá úprava môže znížiť riziko
p. primátor
- našťastie sa nám podarilo vybudovať nejaké poldre, dávali sme podnety k územnému konaniu,
ktoré bolo spustené
- je to v gescii Vodohospodárskeho podniku, proces je spustený
- možno by bolo vhodné naplánovať nejaké pracovné stretnutie na MsÚ, máme na to
pracovníka, lebo to je tak na hodinu, dve
- definitívne riešenie bude vybudovanie poldra na Ľubickom potoku
p. Kelbelová
- doplnilo stanovisko p. primátora
- niekde do procesov vstupovať môžme, niekde nie
- pokiaľ by bolo plánované stretnutie, viem povedať len to, čo tu bolo odprezentované
p. primátor
- najväčším problémom je proces verejného obstarávania
- v Prešove už rok obstáravajú zimný štadión
- vymenoval, čo sa v najbližšej dobe uskutoční
p. Majorová Garstková
- chcela by som poprosiť, aby na začiatku mosta Sihoť bola umiestnená zábrana, ale v takej
forme, aby sa tam dalo prejsť s kočiarom, poprípade vozíčkari
p. Kelbelová
- vieme o tom, je to v štádiu riešenia
p. Majorová Garstková
- tiež reagujem na návrh p. poslanca Poláka a to rozčlenenie rozpočtu
p. primátor
- je to predložené ako celková zmena rozpočtu
- nie je možnosť hlasovať za každé zvlášť
- možnosť je vyňať nejakú položku
- budeme hľadať riešenie, či sa to dá

p. primátor
- na záver som chcel tlmočiť požiadavku žiakov, ktorý boli u nás exkurzii, aby sme nielen my,
ale všetci boli ku sebe ľudskí a dobrosrdeční
17. Záver
Na záver PhDr. Mgr. Ján Ferenčák poďakoval prítomným za účasť a poprial im pekný zvyšok
dňa.
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