MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK
V Kežmarku dňa 22.06.2016
Číslo spisu: 6/2016

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.06.2016
Prítomní:

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

Ospravedlnení:

Ing. Miroslav Horváth, riaditeľ Lesy Mesta Kežmarok
Zuzana Mazúchová, riaditeľka MŠ Kuzmányho

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
4. Návrh na odpredaj časti pozemku KN-C 6836/10 – INGOSING DV s.r.o.
Lamačská 3/A, Bratislava a schválenie odpredaja časti pozemku parc. č. KN C 6887/9
od spoločnosti Kežmarok Invest s.r.o. pre spoločnosť
INGOSING DV s.r.o.,
Lamačská 3/A, Bratislava
5. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Kežmarok
6. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
7. Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok,
v znení VZN č. 28/2015
8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2015 v znení VZN č. 22/2015 a VZN
č. 27/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy
9. Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013, ktorým sa upravuje nájom
bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok
10. Stanovisko HK k záverečnému účtu
11. Záverečný účet mesta
12. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Kežmarok
a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2015
13. Organizačný poriadok Mestskej polície Kežmarok
14. Návrh na schválenie Dohovoru primátorov a starostov pre oblasť klímy a energetiku
a schválenie poverenia Primátorovi Mesta Kežmarok na podpis tohto Dohovoru

15. Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016
17. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením
č. 4/2016
18. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme bytu v Dome s opatrovateľskou službou na ul.
Baštová č. 8, Kežmarok pre MUDr. Gabriela Turňanského a pre p. Gertrúdu Nitschovú
19. Návrh na zámenu pozemkov pre „Cyklistický chodník – prieťah mestom Kežmarok“
Mesto Kežmarok – Obec Ľubica
20. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu RD s. č. 806, KN-C 485 – Mária
Katrňáková Wawreková, Priekopa 46, Kežmarok
21. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27
Kežmarok
- MOBILA, s.r.o., Ivana Stodolu 15 Kežmarok
- Nemocnica Poprad, a.s. Banícka 28, Poprad
22. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objete Hlavné námestie 52 – Mária
Vašová, Gen. Štefánika 23 Kežmarok
23. Návrh na prenájom časti pozemku KN-C 3128 pod predajným stánkom – Jozef
Krolus, Bardejovská 8, Kežmarok
24. Návrh na nájom bytov: č. 23, Gen. Štefánika 1049/14
č. 9, Lanškrounská 2501/1
č. 25, Košická 2005/10
č. 20, Košická 2374/1
č. 5, Košická 2466/5
č. 19, Weilburská 2396/3
25. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie 48 –
ČSOB, a.s. Michalská 18, Bratislava
26. Návrh na opakovaný nájom bytov : Gen. Štefánika 1049/14
Košická 2466/9
Košická 2485/11
Košická 2224/12
Lanškrounská 2501/1
Lanškrounská 2501/1A
27. Návrh na zriadenie vecného bremena VSD, a.s.
28. Rôzne
29. Interpelácie
30. Záver
1. Otvorenie
Pán primátor privítal prítomných na 7. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
Oboznámil prítomných o aktivitách, ktoré sa uskutočnili od posledného zasadnutia:
Podujatia
02.06. – Deň detí – MsÚ
05.06.- Krojované bábiky - MsÚ
09.06.- Literárny Kežmarok

Zahraničné cesty
15.6. – 16.06. – Výbor Regiónov - Brusel
17.06- Zhromaždenie EZUS – Nowy Targ
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Müncnerová, p. Jendrejčák
za: 12, proti: 0, zdržali sa: 2
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Havírová, Polák, Zreľak, Majorová
Garstková, Matia, Hencel, Levická
zdržali sa: Jendrejčák, Müncnerová
- do volebnej komisie boli určení:

p. Levická – predseda komisie
p. Škára – člen komisie
p. Jankura – člen komisie

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 3
za: Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Hencel, Holova, Jendrejčák,
Sabolová, Zreľak, Havírová
zdržali sa: Levická, Škára, Jankura
- za overovateľov zápisnice boli určení: p. Sabolová, p. Hencel
- zapisovateľka: p. Jesenská
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
v o l í do návrhovej komisie
p. poslankyňu Miroslavu Müncnerovú za člena komisie
p. poslanca Ladislava Jendrejčáka za člena komisie
v o l í do volebnej komisie
p. poslankyňu Eleonóru Levickú za predsedu komisie
p. poslanca Vladimíra Škáru za člena komisie
p. poslanca Ondreja Jankuru za člena komisie
berie na
vedomie
- primátorom určených overovateľov zápisnice
p. poslankyňu Martu Sabolovú
p. poslanca Jána Hencela
- primátorom určenú zapsovateľku
p. Moniku Jesenskú
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Havírová, Polák, Zreľak, Majorová
Garstková, Matia, Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová
Prijaté uznesenie č. 122/2016

p. Polák
- navrhujem doplniť do bodu Rôzne: Návrh na zmenu a doplnenie komisie financií, správy
majetku a lesného hospodárstva
p. primátor
- navrhujem zaradiť bod programu: Zmena rozpočtu mesta Kežmarok rozpočtovým opatrením
č. 5/2016
- zároveň navrhujem stiahnuť bod č. 22
Hlasovanie za návrh p. Poláka 27a:
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Havírová, Polák, Zreľak, Majorová
Garstková, Matia, Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová
Hlasovanie za návrh p. primátora 27b:
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Havírová, Polák, Zreľak, Majorová
Garstková, Matia, Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová
Hlasovanie za stiahnutie bodu č. 22
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Havírová, Polák, Zreľak, Majorová
Garstková, Matia, Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
S c h v a ľ u j e program rokovania mestského zastupiteľstva
Program:
1.

v Kežmarku takto:

Otvorenie
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľky a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
4. Návrh na odpredaj časti pozemku KN-C 6836/10 – INGOSING DV s.r.o.
Lamačská 3/A, Bratislava a schválenie odpredaja časti pozemku parc.č. KN C
6887/9 od spoločnosti Kežmarok Invest s.r.o. pre spoločnosť INGOSING DV
s.r.o., Lamačská 3/A, Bratislava
5. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Kežmarok
6. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.
7. Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta
Kežmarok, v znení VZN č. 28/2015
8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2015 v znení VZN č. 22/2015
a VZN č. 27/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy
9. Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013, ktorým sa upravuje nájom
bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok
10. Stanovisko HK k záverečnému účtu.
11. Záverečný účet mesta.
12. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta
Kežmarok a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2015

13. Organizačný poriadok Mestskej polície Kežmarok
14. Návrh na schválenie Dohovoru primátorov a starostov pre oblasť klímy
a energetiku a schválenie poverenia Primátorovi Mesta Kežmarok na podpis tohto
Dohovoru
15. Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2016
17. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č.
4 / 2016
18. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme bytu v Dome s opatrovateľskou službou na
ul. Baštová č. 8, Kežmarok pre MUDr. Gabriela Turňanského a pre p. Gertrúdu
Nitschovú
19. Návrh na zámenu pozemkov pre „Cyklisitcký chodník – prieťah mestom
Kežmarok“ Mesto Kežmarok – Obec Ľubica
20. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu RD s.č. 806, KN-C 485 – Mária
Katrňáková Wawreková, Priekopa 46, Kežmarok
21. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova
27 Kežmarok
-MOBILA, s.r.o., Ivana Stodolu 15 Kežmarok
-Nemocnica Poprad, a.s. Banícka 28, Poprad
22. Návrh na prenájom časti pozemku KN-C 3128 pod predajným stánkom – Jozef
Krolus, Bardejovská 8, Kežmarok
23. Návrh na nájom bytov:
č. 23, Gen. Štefánika 1049/14
č. 9, Lanškrounská 2501/1
č. 25, Košická 2005/10
č. 20, Košická 2374/1
č. 5, Košická 2466/5
č. 19, Weilburská 2396/3
24. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie
48 – ČSOB, a.s. Michalská 18, Bratislava
25. Návrh na opakovaný nájom bytov :
Gen. Štefánika 1049/14
Košická 2466/9
Košická 2485/11
Košická 2224/12
Lanškrounská 2501/1
Lanškrounská 2501/1A
26. Návrh na zriadenie vecného bremena VSD, a.s.
27. Rôzne.
27 a) Návrh na zmenu a doplnenie komisie financií, správy majetku a lesného
hospodárstva
27 b) Zmena rozpočtu mesta Kežmarok rozpočtovým opatrením č. 5/2016
28. Interpelácie
29. Záver
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Havírová, Polák, Zreľak, Majorová
Garstková, Matia, Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová
Prijaté uznesenie č. 123/2016

3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
p. Teraj
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku k 10.06.2016, za
kontrolované obdobia roka 2016 a predchádzajúce obdobia.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Perignáth, Polák, Jankura, Sabolová, Holova,
Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Müncnerová
Prijaté uznesenie dostalo č. 124/2016
4. Návrh na odpredaj časti pozemku KN-C 6836/10 – INGOSING DV s.r.o.
Lamačská 3/A, Bratislava a schválenie odpredaja časti pozemku parc. č. KN C 6887/9
od spoločnosti Kežmarok Invest s.r.o. pre spoločnosť INGOSING DV s.r.o., Lamačská
3/A, Bratislava
p. primátor
- privítal pozvaných hostí
- informoval o predloženom návrhu
Vyslovil sa všeobecný súhlas na prezentáciu spoločnosti a predstavenie daného projektu.
p. Drgala
- predstavil prezentáciu spoločnosti Hengstler (viď záznam)
p. primátor
- komunikujeme s vrcholovým vedením už rok, trvalo nás presvedčiť ich o plánovanej
investícii, som rád, že rozhodnutie padlo na mesto Kežmarok
- ukončenie výstavby je už na budúci rok, tak ako bolo prezentované
- 50 rodín má novú perspektívu práce
- spoločnosť investuje nemalé finančné prostriedky, investuje a podporuje rôzne aktivity v
meste
- prvoradé je pre mňa zvýšenie počtu pracovných miest
p. Matia
- prečo komisia neodporúča odpredať časť pozemku?
p. Holova
- komisia neodporúča odpredať celý pozemok z dôvodu, že na časti pozemku je umiestnená
železničná zastávka
p. Jankura
- prečo máme predávať pozemok spoločnosti INGOSING?
- zdá sa mi to zavádzajúce

p. Drgala
- preto som požiadal aj zástupcov spoločnosti INGOSING o prezentáciu a odôvodnenie
- vysvetlil, prečo je najschodnejšie riešenie odpredaja pozemku spoločnosti INGOSING
p. Majorová Garstková
- kedy plánujete prijať reálne zamestnancov?
p. Drgala
- nábor zamestnancov, presun aktuálnej výroby a. i. je naplánovaný do konca roka 2017
- plánujeme nábor THP pracovníkov, finalizujeme profily, nábor začína už od júla, prvý
nástup by bol v septembri , aby sa pracovníci zaučili
p. Zreľak
- v návrhu uznesenia máme firmu INGOSING, je to tá istá spoločnosť, ktorá bola
odprezentovaná? aké sú tam garancie z pohľadu mesta, že tam bude vybudované to, čo sa
sľubuje, ako to je zmluvne ošetrené?
- výroba sa bude orientovať na všetky štyri portfólia, ktoré ste prezentovali?
p. Jalakša
- poďakoval za slovo
- vysvetlil štruktúru spoločnosti a rozdiel v spomínaných názvoch firiem INGOS a
INGOSING DV
- odpovedal na otázku v súvislosti s vybudovaním a garanciou výstavby areálu
- na prezentácii ukázal umiestnenie stavby na pozemku, v prípade schválenia daného návrhu
p. Drgala
- ide o jasný projekt s konkrétnymi predstavami
p. Jalakša
- odprezentoval profil spoločnosti
p. Polák
- opýtal sa na nezakomponované pripomienky, ktoré odzneli na Komisii urbanistiky
a výstavby, ŽP, dopravy a verejných služieb – tlmočil ich
p. Jalakša
- odpovedal mu na dané pripomienky
p. Škára
- mesto určite zakotví klauzulu, aby sa vyhlo špekulácii, určite tam bude nejaké obmedzenie
- myslím si, že to bude v prospech obyvateľov
p. Zreľak
- mal faktickú poznámku, že otázka na garanciu bola smerovaná na vedenie mesta
p. Jalakša
- bola tu aj otázka, ktorú bolo potrebné zdôvodniť z našej strany

p. primátor
- nebolo možné informovať vopred o všetkých skutočnostiach, nakoľko išlo o obchodné
tajomstvá
- rozhodnutie padlo pár týždňov dozadu, materiál musel byť na programe na tomto MsZ, aby
sa stihli termíny
- vždy dávame do zmluvy podmienky, limitujeme, do akého termínu sa musí projekt
realizovať, zahŕňame to do každej zmluvy
- je to pozitívna správa, stabilizujeme pracovné miesta v meste a regióne
- je to o ústretových krokoch , nie sú tam žiadne zábrany
- požiadam o podporenie daného návrhu v prípade nevznesenia ďalších otázok
p. Drgala
- ďakujem za spoluprácu pána primátora, bol ochotný nás počúvať, počas roka sme
pripravovali daný plán, následne sme ho predkladali korporátu na schválenie
- za obdobie 20 rokov sme nežiadali o žiadnu štátnu dotáciu, žiadame komunikáciu,
otvorenosť a tak isto aj rýchlosť
- dva projekty zlyhali, lebo sme nemali priestory ihneď
- poprosím o podporu a naplnenie Vašich aj našich cieľov
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 prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku pozemku par.č. KN-C 6836/10, druh pozemku ostatná plocha
o výmere 11933 m2 , k.ú. Kežmarok do vlastníctva INGOSING-u DV s.r.o., Lamačská
cesta 3/A, Bratislava je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že spoločnosť
pripravuje výstavbu nového výrobno – skladovacieho areálu, ktorého výstavbou dôjde
k plánovanému navýšeniu počtu pracovných miest a tým k zníženiu nezamestnanosti
v meste Kežmarok čo je v súlade so schváleným akčným plánom rozvoja okresu
Kežmarok.
schvaľuje
odpredaj pozemku par.č. KN-C 6836/10, druh pozemku ostatná plocha o výmere 11933
m2 , k.ú. Kežmarok pre INGOSING DV s.r.o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava ( IČO
475774O1 ) za cenu 10,- eur/m2 .
b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
súhlasí
s uzatvorením kúpnej zmluvy na odpredaj časti pozemku KN-C 6887/9 o výmere 5529
m2 podľa geometrického plánu č.55/2016, ktorý vypracoval Ing. Ján Maniak GEODET Spišská Belá, medzi spoločnosťou Kežmarok Invest, s.r.o ako predávajúcim
a INGOSING DV s.r.o. ako kupujúcim za cenu 10,- eur/m2 bez DPH .
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 125/2016
p. primátor
- poďakoval za prezentáciu predstaviteľom spoločností

5. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Kežmarok
p. Zreľak
- akým spôsobom sú zabezpečené zberné nádoby na nebezpečný odpad?
- vozidlo na zberný odpad získalo mesto alebo Verejnoprospešné služby?
p. primátor
- to bolo asi aj súčasť minulého VZN, v návrhu sú len dve základné veci, ktoré sa menia a
vyplývajú z nového zákona
- auto je majetkom Verejnoprospešných služieb
p. Kelbelová
- bioodpad bol riešený v minulosti, nesúvisí s predloženým návrhom
- každá domácnosť získala jednu nádobu k rodinným domom
p. Jankura
- upriamil pozornosť na dátumy v súvislosti s vývozom biologického odpadu v hnedých
nádobách
p. Kelbelová
- toto je len odkaz na systém zberu, ktorý bol zavedený v minulosti
- nový zákon o odpadoch zaviedol nový systém financovania separovaného odpadu
p. primátor
- vysvetlil systém fungovania daného zákona v praxi
- prax ukáže, čo bude pre mesto výhodnejšie
- možno aj vy môžete zvýšiť informovanosť u občanov v súvislosti so separáciou odpadu
p. Müncnerová
- neplánuje mesto zvýhodňovať občanov, ktorí separujú odpad?
p. Kelbelová
- zaoberali sme sa tým už aj v minulosti, v bytových domoch je nereálne špecifikovať, kto
separuje a ťažko by sa určil spôsob a model
p. primátor
- mohlo by to byť kontroverzne vnímané
p. Hencel
- hnedé zásoby už naozaj sú
- treba sa však pozrieť aj na to, ako sú kapacitne riešené nádoby na triedený odpad na
sídlískách, lebo ten kto aj chce separovať, niekedy nemá kde, lebo nádoby sú preplnené
- toto bude treba riešiť, ale nie je to obsahom tohto VZN
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 2/2016 mesta Kežmarok
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Kežmarok

za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 126/2016
6. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
p. Polák
- som rád za súčinnosť poslancov a mesta pri danom návrhu VZN
- predkladám pozmeňujúci návrh na doplnenie (viď príloha)
p. primátor
- boli ste účastný pri stretnutí, prečo ste návrh nepredložili?
- asi ste chceli na to poukázať viac
p. Perignáth
- komisia zasadala po dátume vyvesenia návrhu
p. Sedláková
- do 13.06., kedy sa predkladal materiál na spracovanie neprišli žiadne pripomienky
p. Polák
- pán poslanec má pocit, že som málo kontrolovaný
p. Müncnerová
- prečo článok 6 nebol zapracovaný do predkladanej podoby?
p. Sedláková
- bola to nesprávna formulácia vo fáze prípravy
p. Müncnerová
- nemohlo to byť zapracované už v štádiu predchádzajúceho schválenia?
p. Sedláková
- ide o naozaj kozmetické úpravy, nemôžme si vymýšlať niektoré názvoslovia rozpočtovej
klasifikácie
p. Majorová Garstková
- bavíme sa o tomto návrhu už niekoľko mesiacov, pridám sa k pripomienkam poslancov
- predkladám návrh v znení, ako som už informovala e-mailom (viď príloha)
p. primátor
- tvoríte návrh vy poslanci, je to Vaše spoločné dielo, p. Sedláková spravila maximum, aby
bolo v súlade so zákonom, nie je nutné o tom pochybovať
- neviem, prečo sa na poslednú chvíľu menia návrhy

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Poláka:
za: 6, proti: 0, zdržali sa: 8
za: Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Polák, Škára, Zreľak
zdržal sa: Jankura, Perignáth, Holova, Jendrejčák, Sabolová, Havírová, Levická, Hencel
Návrh neprešiel
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Majorovej Garstkovej:
za: 7, proti: 0, zdržali sa: 7
za: Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Polák, Jankura, Škára, Zreľak
zdržal sa: Holova, Jendrejčák, Sabolová, Hencel, Levická, Havírová, Perignáth
Návrh neprešiel
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení
mesta Kežmarok č. 3/2016 o o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 4
za: Jendrejčák, Matia, Perignáth, Jankura, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel,
Sabolová
zdržal sa: Škára, Müncnerová, Majorová Garstková , Polák
Prijaté uznesenie dostalo č. 127/2016
7. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok,
v znení VZN č. 28/2015
p. Matia
- nemôže byť rozšírenie daného obdobia v predkladanom návrhu?
- dávam pozmeňujúci návrh čl. 1 (viď príloha)
p. Perignáthová
- je to návrh danej spoločnosti, ktorá má záujem to realizovať
p. primátor
- umožňujeme danej spoločnosti realizovať burzu starožitností každý mesiac mimo zimných
mesiacov
p. Perignáth
- dávam pozmeňujúci návrh, reagovali na návrh VZN spoločnosti ako Tesco a Kaufland zdôvodnil daný návrh (viď príloha)
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Matiu:
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Zreľak, Hencel, Sabolová
neprítomná: p. Levická

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Perignátha:
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Zreľak, Hencel, Sabolová , Levická
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 4/2016, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 14/2015 v znení VZN č. 28/2015 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok vrátane
schválených pozmeňujúcich návrhov.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 128/2016
p. primátor
- chcem požiadať o pripomienkovanie VZN v predstihu, máte to určite skôr prerokované
8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2015 v znení VZN č. 22/2015 a VZN
č. 27/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy
p. Matia
- prečo je taký rozdiel v cenách prenájmu?
p. Perignáthová
- je to tá istá suma, lebo v tomto prípadre ide o jeden deň a trhy sú trojdňové
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 5/2016, ktorým sa mení VZN
č. 16/2015 v znení VZN č. 22/2015 a VZN č. 272015 Trhový poriadok - príležitostné trhy.
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Perignáth, Polák, Jankura, Škára, Holova,
Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová
neprítomná: p. Müncnerová
Prijaté uznesenie dostalo č. 129/2016
9. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013, ktorým sa upravuje nájom
bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok
p. Matia
- koľko máme žiadosti Kežmarčanov o nájom bytov?
p. Levická
- žiadatelia sú rozdelení do rôznych kategérií, celkom je 101 žiadateľov, sledujeme aj
príjmovú stránku žiadateľov
- žiadateľov mimo Kežmarku je 14

p. Matia
- prijatím návrhu dávame možnosť obyvateľom aj iných miest žiadať o nájomný byt
p. Levická
- vždy pomáhame v prvom rade Kežmarčanom, za chvíľu budeme odovzdávať novú bytovku,
nie každého môžme uspokojiť, ale je to spôsobené tým, že nebudú môcť zložiť kauciu vo
výške 6-mesačného nájmu
- nechceme, aby mesto malo prázdne byty, ktoré nemá kto zaplatiť, chceme oživiť mesto
p. primátor
- zmenu sme konzultovali dlhodobo s p. Levickou, je to citlivá téma, aj p. viceprimátor sa
stretáva so žiadateľmi, nezávidíme im danú prácu
- pozitívna správa je, že budeme môcť kúpiť bytovku, ktorá sa ide stavať
- klesla nám populácia v meste, preto sa otvára toto VZN
- odôvodnil predložený návrh
Na zasadnutie sa dostavil p. Wagner.
p. Levická
- veľmi citlivo k tomu pristupujeme a skúmame každú a jednú žiadosť samostatne
p. Zreľak
- keď vypustíme daný článok, budú zvýhodnení podľa nejakého kľúča Kežmarčania?
p. Levická
- nikto nemusí mať pochybnosť, že uprednostníme iných občanov pred Kežmarčanmi
- mnohí sú v nájmoch v Kežmarku, len to nemajú zlegalizované
p. primátor
- je to dobrý krok, treba veriť komisii
p. Levická
- jediné kritérium, ktoré môže zavážiť je výška príjmu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 6/2016, ktorým sa mení VZN
č. 1/2013, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok.
za: 13, proti: 1, zdržali sa: 1
za: Jendrejčák, Müncnerová, Perignáth, Polák, Jankura, Škára, Holova, Havírová, Levická,
Zreľak, Hencel, Sabolová, Wagner
zdržal sa: Majorová Garstková
proti: Matia
Prijaté uznesenie dostalo č. 130/2016
Vyhlásená 15 minútová prestávka.

10. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu
p. Teraj
- informoval o predloženom návrhu
p. Majorová Garstková
- aká je celková miera dlhu mesta?
p. Teraj
- zodpovedal na otázku
- mesto je vo veľmi slušnej finančnej kondícii, hodnotím hospodárenie mesta za kladné
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku b e r i e n a v e d o m i e Stanovisko hlavného
kontrolóra mesta Kežmarok k Záverečnému účtu za rok 2015.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 131/2016
11. Záverečný účet mesta
p. primátor
- prečítal vývoj tvorby rezervného fondu za posledných 5 rokov
- vytvorili sme rekordný prebytok v rámci mesta, zhodnotil finančnú situáciu mesta
- chcem poprosiť tých, čo hovoria o nás, že zle pracujeme, aby upravili rétoriku a nekládli
polená pod nohy
- poprosím o šírenie pozitívnej informácie aj ďalej
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
- berie na vedomie
Správu nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku za rok 2015
a
- schvaľuje
1. Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2015 a celoročné hospodárenie Mesta
Kežmarok za rok 2015 bez výhrad.
2. Rozpočtové hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2015 vo výške 1 726 082,80 €.
3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Kežmarok za rok 2015
vo výške 1 551 418,63 € zisteného podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu Rezervného
fondu Mesta Kežmarok.
4. Prevod zostatku finančných prostriedkov z minulých období vo výške 6 121,56 €
do Rezervného fondu Mesta Kežmarok.
5. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok za rok 2015 takto:
a) Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok
Výsledok hospodárenia za rok 2015 – kladný vo výške 12 935,66 €‚ z toho kladný
hospodársky výsledok z hlavnej činnosti v čiastke 9 093,25 €‚ ktorý organizá-cia
použije na tvorbu rezervného fondu a vysporiada z neho stratu, vzniknutú

v predchádzajúcich obdobiach v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočto-vých
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a
kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti v čiastke 3 842,41 € použije v
uvedenej výške v priebehu roka 2016 ako doplnkový zdroj financovania hlavnej
činnosti organizácie – kapitálové výdavky.
b) Mestské kultúrne stredisko
Výsledok hospodárenia za rok 2015 – kladný vo výške 20 185,49 €‚ z toho kladný
hospodársky výsledok z hlavnej činnosti v čiastke 19 922,31 €‚ ktorý organizá-cia
použije na tvorbu rezervného fondu a vysporiadať z neho stratu, vzniknutú
v predchádzajúcich obdobiach v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočto-vých
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení a kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti v čiastke
263,18 € použije v uvedenej výške v priebehu roka 2016 ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie – kapitálové výdavky.

za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 132/2016
12. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Kežmarok
a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie výsledky inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vrátane vysporiadania inventarizačných
rozdielov Mesta Kežmarok a jeho nasledovných príspevkových a rozpočtových
organizácií za rok 2015:
- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok,
- Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok,
- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok,
- Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok,
- Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok,
- Materská škola, Severná 5, Kežmarok,
- Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok,
- Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok,
- Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok,
- Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok,
- Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok,
- Centrum voľného času, Kežmarok,
- Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby, Kežmarok.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 133/2016
13. Organizačný poriadok Mestskej polície Kežmarok
p. Jankura
- chcem len jeden dotaz na margo prijatia príslušníka mestskej polície

- kritéria, ktoré boli nastavené boli veľmi kruté
p. Polák
- koľko má zamestnancov MsP?
- koľko je administratívnych síl a ich pracovná náplň?
p. náčelník
- prijímanie nových príslušníkov bude podľa nového organizačného poriadku
- nemáme žiadneho administratívno - technického zamestnanca, chceli by sme do budúcna
nejakého prijať a ten bude obsluhovať aj kamerový systém
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Organizačný poriadok Mestskej polície
Kežmarok podľa predloženého návrhu.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 134/2016
14. Návrh na schválenie Dohovoru primátorov a starostov pre oblasť klímy a energetiku
a schválenie poverenia Primátorovi Mesta Kežmarok na podpis tohto Dohovoru
p. primátor
- je to celosvetová organizácia, celkový záväzok je znížiť emisie CO2
- nestojí to žiadne finančné náklady, budeme to šíriť aj v rámci EÚ
- otvoria sa aj nové zdroje čerpania finančných prostriedkov
p. Zreľak
- keby sme nesplnili niektoré ukazovatele, neexistuje iná sankcia, len pozastavené členstvo
- nie je to záväzok len voči nám, ale aj ďalším nasledovníkom
p. primátor
- je to o dohovore, zaväzujeme sa k veciam, ktoré sú uvedené v materiáli
- budeme medzi prvými v rámci miest
p. Hencel
- je aj nejaký predbežný odhad objemu investícii na zníženie emisií podľa dohovoru?
p. primátor
- došlo k zníženiu CO2 a budeme sa snažiť aj naďalej, bol som oslovený, aby som túto
myšlienku šíril ďalej
- budeme medzi prvými mestami, kto bude šíriť túto myšlienku
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
sc h vaľ uj e
podpis Dohovoru primátorov a starostov pre oblasť klímy
a energetiku pri plnej znalosti záväzkov ktoré sú v Dohovore stanovené na strane 2.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
p o v e r u j e primátora Mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka na podpis
Dohovoru primátorov a starostov pre oblasť klímy a energetiku pri plnej znalosti
záväzkov ktoré sú v Dohovore stanovené na strane 2.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová
neprítomný: p. Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 135/2016, 136/2016
15. Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach
p. Matia
- zápis do pamätnej knihy robí nejaký externý človek?
p. prednosta
- toto robí externý grafik, je to prácna činnosť
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Zásady odmeňovania účinkujúcich na
občianskych obradoch a slávnostiach.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 137/2016
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016
p. Teraj
- informoval o predloženom návrhu
p. primátor
- je zarážajúce, že neostalo po bývalej hlavnej kontrolórke veľa dokumentov, ale uvidíme,
keď si všetko p. hlavný kontrolór preberie
p. Majorová Garstková
- podpísali sme sa pod pozmeňujúci návrh 4 poslanci
- navrhujeme doplniť plán kontrolnej činnosti o predložené pozmeňujúce návrhy (viď príloha)
p. Polák
- bol som osobne za p. Terajom, prešli sme si moje návrhy
p. Teraj
- treba však zvážiť, či je fyzicky možné zvládnuť všetky kontroly
p. Polák
- sú to malé kontroly

p. Hencel
- boli schválené kontroly na I. polrok 2016 ukončené?
- nemám úplne prehľad, čo bolo ukončené. Čo s neukončenými kontrolami?
p. Teraj
- keďže som nemal informácie, musím si prechádzať materiály, čo bolo začaté a v akom stave
sú kontroly
- som vo funkcii dva týždne, neviem Vám na to odpovedať
p. primátor
- je to o komunikácii Vás poslancov a hlavného kontrolóra
p. Matia
- pokračuje sa v neukončených kontrolách ďalej, keď sa preberie celá agenda?
p. Teraj
- záleží od stavu kontroly a materiálov, ktoré sú a následne sa rozhodne
- ťažko zo začatej kontroly robiť nejaké závery, každý má svoj uhol pohľadu
- potom je lepšie ju robiť od začiatku a niesť si za ňu zodpovednosť
p. Matia
- nebolo by potom na mieste uznesenie zrušiť?
p. Teraj
- na najbližšom zastupiteľstve Vás budem informovať v akom je to stave
p. Levická
- to, čo už kontrolovalo NKÚ sa nesmie kontrolovať, aby to nebola duplicitná práca
- najprv sa treba oboznámiť s výsledkami NKÚ a podľa toho dopĺnať plán kontrolnej činnosti
p. primátor
- prebehlo niekoľko kontrol, obstáli sme na známku 2, boli ste oboznámení s výsledkami
kontroly
Hlasovanie za 1. pozmeňujúci návrh predložený p. Majorovou Garstkovou
za: 5, proti: 2, zdržali sa: 8
za: Jankura, Zreľak, Škára, Majorová Garstková, Polák
proti: Müncnerová, Hencel
zdržal sa: Jendrejčák, Matia, Perignáth, Wagner, Holova, Havírová, Levická, Sabolová
Hlasovanie za 2. pozmeňujúci návrh predložený p. Majorovou Garstkovou
za: 5, proti: 3, zdržali sa: 7
za: Jankura, Zreľak, Škára, Majorová Garstková, Polák
proti: Müncnerová, Wagner, Levická
zdržali sa: Perignáth, Holova, Jendrejčák, Matia, Havírová, Hencel, Sabolová
Hlasovanie za 3. pozmeňujúci návrh predložený p. Majorovou Garstkovou
za: 6 , proti: 3, zdržali sa: 6
za: Jankura, Zreľak, Škára, Polák, Majorová Garstková, Matia

proti: Müncnerová, Wagner, Levická
zdržal sa: Perignáth, Holova, Jendrejčák, Sabolová, Havírová, Hencel
Hlasovanie za 4. pozmeňujúci návrh p. Majorovej Garstkovej
za: 5, proti: 3, zdržal sa: 7
za: Jankura, Zreľak, Škára, Polák, Majorová Garstková
proti: Müncnerová, Hencel, Levická
zdržal sa: Perignáth, Holova, Jendrejčák, Sabolová, Havírová, Wagner, Matia
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
sc h vaľ uj e
plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie druhého polroka 2016 podľa
predloženého návrhu.
za: 11, zdržal sa: 4, proti: 0
za: Perignáth, Jankura, Holova, Müncnerová, Jendrejčák, Sabolová, Havírová, Levická,
Wagner, Hencel, Matia
zdržal sa: Zreľak, Škára, Polák, Majorová Garstková
Prijaté uznesenie dostalo č. 138/2016
17. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením
č.4/ 2016
p. Sedláková
- informovala o chybe v sume v predkladanom materiáli
p. Jankura
- kedy sa začne s rekonštrukciou mosta na sídlisku Sever?
p. Kelbelová
- objasnila celú situáciu v súvislosti s rekonštrukcou mosta na sídlisku Sever
p. primátor
- nový zákon spôsobil to, že musíme myslieť a pracovať na projetkoch, ktoré chceme
zrealizovať na budúci rok
p. Majorová Garstková
- opýtam sa na položku sochy Svetlonosky? bude socha svietiť?
p. primátor
- suma je predbežná, až proces verejného obstarávania nám ukáže finálnu sumu
- na sochu Svetlonosky neplatí autorský zákon, bude úplne identická ako pôvodná
- uvidíme, aké budú použité materiály a či bude možné, aby svietila
p. Majorová Garstková
- opýtala sa na položku 1.1.1 - prečo nie sú zvýšené výdavky zahrnuté v položke 2.2.6 - aké je
ich čerpanie
- opýtala sa na Noviny Kežmarok, navýšenie položky o 15 500 €, je skutočne potrebné takéto
navýšenie?

- aký je aktuálny stav naplnenia inzercií? aký je z nich príjem?
- aké optimalizačné opatrenia máte, aby sme položku už nemuseli navyšovať?
p. Sedláková
- 90 € je čerpanie položky 2.2.6
p. primátor
- čerpanie financií na výjazdové zasadnutie vlády bolo možno okolo 2000 €, ale nechali tu
koľko peňazí, zvýšené výdavky boli týmto smerom
- pomáham Vám poslancom v rámci repre maximálne ako môžem, chodíte za mnou všetci,
okrem Vás p. Majorová Garstková
- repre fond je čerpaný na chlebíčky, vodu, plníme aj Vaše požiadavky
p. prednosta
- propagačné predmety a veci, ktoré majú reprezentovať mesto musia mať logo mesta
- existujú prípady, ktoré logom nie sú ošetrené a musia byť hradené z tejto položky
- je to preto , aby sa nemuseli tieto veci riešiť cez repre, nemajú presnú účtovnú klasifikáciu
- p. Bodnárová vie, že ju čakajú ešte rôzne aktivity, má to veľmi dobre zrátané, ako využije a
pokryje finančné prostriedky, hlavne EĽRO je najväčšia položka
p. Šlosárová
- čo sa týka novín, máme v rozpočte 38 000 €, je to nový projekt, nemali sme presne
kalkulácie, chýbajú nám peniaze, nepočítali sme s tým, že odídu novinári
- mesačník ide do každej domácnosti, mesto zvýšilo informovanosť občanov, trendom je, že
noviny sú mesačníkom, veľa partnerských miest je takto nastavených
- myslím si, že odvádzame veľmi dobrú prácu, máme 80 až 85 príspevkov, dvaja novinári sú
určite opodstatnení
- mesto ožíva, na podujatia sa chodí v zvýšenej miere, je to prínos pre mesto, pre MsKs, pre
športové kluby, pre podnikateľov
- čo sa týka tržieb z inzercie k 30.05. je tržba 2000 €, uvidíme, aký bude vývoj do konca roka
p. primátor
- môžem zhodnotiť, že chodí viac ľudí na podujatia a je to spôsobené aj väčšou
informovanosťou
- kvalitatívne sme išli hore
p. Majorová Garstková
- je skutočne nutné, aby sme tlačili na takom kvalitnom papieri?
- zvýšenie pre Kežmarské noviny je vo výške 53 550 €
p. Polák
- zazneli slová, že na projekt sme pripravený, urobili sa analýzy
- dá sa akceptovať, že sa nepočítalo s odchodom novinárov
- opýtam sa, aká položka bola vyplatená na odstupnom?
p. primátor
- mali sme v stave nielen dvoch novinárov, ale mali sme aj p. Saturyovú, musíme mať rezervu
aj pre ňu, ak by sa chcela vrátiť

p. Polák
- nikoho predtým nenapadlo, že nebudú tržby z predaja novín?
- že sa zvýši náklad na tlač, rozvoz novín atď.?
- s takýmto navýšením sa stotožniť nedá, ak sa p. Saturyová vráti, vieme sa k tomu vrátiť
p. Kaprálová
- tá čiastka 10 200 € je celkový balík, postupovali sme v súlade so zákonom, fond na nových
pracovníkov nemáme
p. Polák
- včera ma požiadala o stretnutie p. Šlosárová, suma na výplatu odstupného bola niečo vyše 3
000 €, vysvetlí mi niekto tento nepomer v sumách?
p. Kaprálová
- objasnila ešte raz uvedenú sumu
p. Polák
- nečudujme sa, že tieto otázky vznikajú
p. primátor
- netreba šíriť paniku, stres
p. Müncnerová
- stretla som sa s riaditeľkou MsKs, naozaj tá spomínaná suma je taká, mám to rozpísané v
položkách
- prijala by som, aby mesto vydávalo dvojtýždenník, aby sa zvýšila aktuálnosť
p. primátor
- vydávanie dvojtýždenníka by znova prinieslo zvýšené výdavky
p. Matia
- položil otázku k zmene rozpočtu týkajúcej sa investičnej akcie -spotrebiče v ZpS?
p. Ištóciová
- áno, sú to spotrebiče, ktoré ešte nie sú zakúpené, ide o mangel
p. Sabolová
- nedá mi sa neozvať a nereagovať na tieto pripomienky
- výjazdové zasadnutie vlády bola taká výnimočná záležitosť, ako spoluorganizátor presne
viem, prečo bola zvýšená suma finančných prostriedkov na túto akciu
- primátor chcel ešte viac šetriť, trochu som sa za to na neho hnevala
- boli to minimálne náklady, prijala by som možnosť ešte zlepšiť podmienky pre akciu takého
formátu, ktorá regiónu priniesla nemalé financie
- výjazdové zasadnutie nebolo rozpočtované, samozrejme, že sa položka musela navýšiť
- niektoré otázky, ktoré sú tu kladené, sú zvláštne, treba si ich najprv overiť
- finančné prostriedky pre vládu boli využité veľmi efektívne
p. primátor
- efekt pretrváva aj ďalej, Kežmarok je pozitívne hodnotený, ťažšie sa verí domácemu, ľahšie
cudziemu

- chcem ešte raz poďakovať p. riaditeľke
p. Majorová Garstková
- nikto nespochybňuje to, že tu zasadala vláda a bol z toho prínos
- mala faktickú poznámku
p.Jankura
- dávam procedurálny návrh na ukončenie rozpravy
za: 13, proti: 1, zdržal sa: 1
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Müncnerová, Jendrejčák, Sabolová, Havírová,
Levická, Hencel, Majorová Garstková, Matia, Wagner
zdržal sa: Polák
proti: Zreľak
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre
rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 4/2016 podľa predloženého návrhu.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2016 na
financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 7.1.1 Výstavba,
rekonštrukcia a obnova komunikácií – na Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever)
vo výške 137 000 €, na financovanie kapitálových výdavkov prvku programového
rozpočtu 10.4.5 Mestská športová hala – na rekonštrukciu kotolne športovej haly vo
výške 88 800 €, na financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového
rozpočtu 14.1 Výstavba nájomných bytov – na odkúpenie nájomného bytového domu
Weilburská 9, 11, 13 vo výške 50 000 € a na financovanie kapitálových výdavkov prvku
programového rozpočtu 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta – na
rekonštrukciu objektu Dr. Alexandra 30 vo výške 66 176 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zapojenie sa Mesta Kežmarok do
projektov na rozvoj školstva v rámci výziev na čerpanie NFP zo štrukturálnych fondov
EÚ Programové obdobie 2014 – 2020 a dotácií zo ŠR vyhlásených Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR resp. inými inštitúciami.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 139/2016, 140/2016, 141/2016
18. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme bytu v Dome s opatrovateľskou službou na ul.
Baštová č. 8, Kežmarok pre MUDr. Gabriela Turňanského a pre p. Gertrúdu Nitschovú
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme
jednoizbového bytu č. 1 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome
s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku, nájomcovi p. Gertrúde
Nitschovej, trvale bytom Kežmarok, Nad traťou 18, na dobu určitú do 31.12.2017.

za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára, Holova,
Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová
neprítomná: Majorová Garstková
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme
jednoizbového bytu č. 29 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome
s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku, nájomcovi MUDr. Gabrielovi
Turňanskému, trvale bytom Šarišské Michaľany, Požiarnická 195/10, na dobu určitú
do 31.12.2016.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára, Holova,
Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová
neprítomná: Majorová Garstková
Prijaté uznesenia dostali č. 142/2016, 143/2016
19. Návrh na zámenu pozemkov pre „Cyklistický chodník – prieťah mestom Kežmarok“
Mesto Kežmarok – Obec Ľubica
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu
p. Perignáthová
- doplnila informácie k predloženom návrhu
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 - časti parciel KN-C 1989/4, KN-C 1989/2, o celkovej výmere 1535 m2 - k.ú.
Ľubica vo vlastníctve mesta Kežmarok za časti parciel KN-C 1961/1, KN-C 1961/2,
KN-C 1962/1, KN-C 1963/2 o celkovej výmere 1535 m2 - k.ú. Ľubica vo vlastníctve obce
Ľubica je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho
usporiadania pozemku pre plánovaný cyklochodník „Cyklochodník - prieťah mestom
Kežmarok“.
schvaľuje
zámenu nehnuteľností - časti parciel č. KN-C 1989/4, KN-C 1989/2, o celkovej výmere
1535 m2 - k.ú. Ľubica vo vlastníctve mesta Kežmarok ( IČO 00326283 ) za časti parciel
č. KN-C 1961/1, KN-C 1961/2, KN-C 1962/1, KN-C 1963/2 o celkovej výmere 1535 m2 k.ú. Ľubica vo vlastníctve obce Ľubica (31942547) v celosti.
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára, Holova,
Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová
neprítomná: Majorová Garstková, Havírová
Prijaté uznesenie dostalo č. 144/2016

20. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu RD s. č. 806, KN-C 485 – Mária
Katriňaková Wawreková, Priekopa 46, Kežmarok
p. Polák
- predmetný dom som bol pozrieť, naštudoval som si situáciu, podľa informácií, ktoré zazneli
na komisii, v roku 2010 bola budova značne poškodená povodňou, aké sú celkové náklady,
ktoré mesto dalo do tejto budovy a či z nej má nejaký prínos?
- dávam pozmeňujúci návrh a apelujem na Vás poslancov, aby sme odpredali podiel rodine
za symbolickú sumu 1000 €
p. primátor
- musíme efektívne nakladať s finančnými prostriedkami, pri akomkoľvek predaji to treba
zdôvodniť
- môže byť požiadavka na Vás, aby boli všetky odkúpenia za symbolickú sumu
- iné návrhy by boli byť porušením hospodárnosti , efektívnosti
- musíte to vy zvážiť
p. Katriňaková Wavreková
- chcela by som sa opýtať na posudok, lebo neviem, čo tam bolo zhodnotené
- mesto od roku 1982 absolútne nič neinvestovalo do svojej časti
- statika domu je v neskutočnom stave, je nutná oprava
p. Perignáthová
- posudok bol urobený podľa zákona, v cene nehnuteľnosti nie sú zohľadnené Vaše náklady
na opravu
p. Katriňaková Wavreková
- bola tam rekonštrukcia plynu, elektriky, kúpeľne, bežná réžia a starostlivosť
p. primátor
- znalec si musí obhájiť svoj znalecký posudok
p. Matia
- ako mesto prišlo k majetku?
- od 1982 roku užívalo mesto majetok?
p. Perignáthová
- odpovedala na otázky
p. Zreľak
- poslanci sme hodení do vody, akékoľvek rozhodnutie by nebolo správne
- nie som oboznámení s týmto prípadom, neviem si urobiť obraz
- čo sa rozobralo na komisiách
- ja sa pravdepodobne nerozhodnem, hrozí tu nebezpečný precedens
p. Perignáthová
- toto sa nedá posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa
p. primátor
- podľa akého paragrafu ste dali návrh na zníženie?

p. Polák
- na základe čoho usúdila komisia o sume 9 000 €
p. Perignáth
- p. poslanec je tiež členom komisie, rozprávalo sa o tom dlhšie, ale komisia sa dohodla na tú
polovicu
p. Müncnerová
- podľa cenovej mapy je aká hodnota pozemku?
p. Perignáthová
- pre FO na majetko - právne vysporiadanie je 20 €
p. Havírová
- keď som si to vypočítala, chyba sa možno stala, že ste nezavolali majiteľku a
neprekonzultovali ste to s ňou, asi je tam zahrnutý len pozemok
p. Jankura
- pred rokom 1982 bol kto stopercentým vlastníkom?
p. Katriňaková Wavreková
- rodina Vavreková, bolo to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
p. primátor
- ľudsky nie je o čom debatovať
- citoval zákon, ktorý našiel p. hlavný kontrolór
p. Bednárová
- v tom prípade sa postupovalo podľa iného ustanovenia zákona, ide o odkúpenie na základe
predkupného práva
p. Zreľak
- keby sme znížili sumu súhlasila by p. Katriňaková Wavreková s touto sumou 9000 €?
p. Muncerová
- dávam procedurálny návrh stiahnuť bod a odkomunikovať to aj s právnikmi a nechať tomu
čas a vrátiť sa k tomu na najbližšie zastupiteľstvo
p. Katriňaková Wavreková
- počkala by som na právne objasnenie, je to dom, v ktorom som vyrastala, otec ho zveladil a
chcem ho odkúpiť
Hlasovanie za procedurálny návrh p. Müncnerovej - stiahnuť bod z rokovania
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára, Holova,
Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová
neprítomná: Majorová Garstková

21. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27
Kežmarok
-MOBILA, s.r.o., Ivana Stodolu 15 Kežmarok
-Nemocnica Poprad, a.s. Banícka 28, Poprad
p. Hencel
- podal stanovisko zdravotníckej komisie, ktorá zasadala deň pred MsZ a je v obidvoch
prípadoch kladné
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 - miestnosť 3.34, 3.35, 3.36,
3.39, 3.40, 3.41 spolu o výmere 102m2 a podiel na spoločných priestoroch 3.31 o výmere
33,59 v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku pre spoločnosť MOBILA
s.r.o., Ivana Stodolu 1938/15, 060 01 Kežmarok, IČO 36 480 291, je prípad hodný
osobitného zreteľa, z dôvodu že predmetné priestory sú dlhodobo nevyhovujúce
z dôvodu nadmernej vlhkosti a z toho vyplývajúceho nevhodného vzhľadu. Zo
zdravotného hľadiska priestory nie sú vhodné na poskytovanie zdravotníckych služieb.
Žiadateľ bude nové predmetné priestory naďalej využívať na prevádzku
zdravotníckeho zariadenia - ambulancia FBLR a FBLR SV - tak ako doteraz.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov č. miestnosť 3.34, 3.35, 3.36, 3.39, 3.40, 3.41 spolu
o výmere 102m2 a podiel na spoločných priestoroch 3.31 o výmere 33,59 v objekte
Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku pre spoločnosť MOBILA s.r.o., Ivana
Stodolu 1938/15, 060 01 Kežmarok, IČO 36 480 291 na dobu na dobu neurčitú, za cenu
3 956,41eur/rok.
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Škára, Holova, Havírová,
Levická, Zreľak, Sabolová, Majorová Garstková
neprítomní: Hencel, Jankura
Prijaté uznesenia dostalo č. 145/2016
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. 1.43 ambulancia, č. 1.44
ambulancia a 1.45 ambulancia spolu o výmere 31,43m2 a spoločné priestory 1.34
o výmere 10,21m2 v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku je prípad hodný
osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom nebytových priestorov s cieľom
rozšíriť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore Ortopédia pre
pacientov kežmarského okresu a priblížiť starostlivosť ortopedického oddelenia
Nemocnice Poprad, nakoľko Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. v Kežmarku
nedisponuje týmto oddelením.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov č. 1.43 ambulancia, č. 1.44 ambulancia a 1.45
ambulancia spolu o výmere 31,43m2 a spoločné priestory 1.34 o výmere 10,21m2

v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku pre Nemocnicu Poprad, a.s.
Banícka 803/28, 058 45 Poprad, na dobu neurčitú, spolu za cenu 1 216,73/rok.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Škára, Holova, Havírová,
Levická, Zreľak, Sabolová, Majorová Garstková, Hencel, Jankura
Prijaté uznesenia dostalo č. 146/2016
Vyhlásená 10 minútová prestávka
Stiahnutý bod z rokovania
Návrh na prenájom nebytového priestoru v objete Hlavné námestie 52 – Mária Vašová,
Gen. Štefánika 23 Kežmarok
22. Návrh na prenájom časti pozemku KN-C 3128 pod predajným stánkom – Jozef
Krolus, Bardejovská 8, Kežmarok
p. Matia
- bol som oslovený občanmi, aby bol stánok odstránený, sú tam aj bezdomovci, je tam špina
p. Perignáthová
- bola to povolená stavba, neviem, či sa bude dať odstrániť
p. primátor
- stánok je v dezolátnom stave, mesto má pozemok, požiadali nás o prenájom
- v prípade schválenie by bola podmienka, dať to do adekvátneho stavu, alebo žiadať o
odstránenie
p. Perignáthová
- skôr trvať na tom a osloviť záujemcu, aby sa to sprevádzkovalo, menili sa nájomcovia, je to
na dlhé lakte, keby sa to malo odstrániť
p. Matia
- navrhoval by som stiahnuť bod z rokovania a predostrieť návrh nového majiteľa, dávam
procedurálny návrh na stiahnutie bodu
p. Havírová
- určite má záujemca nejaké vízie, keď to odkúpil od pôvodného majiteľa
Hlasovanie za procedurálny návrh - stiahnutie bodu z rokovania
za: 7, proti: 2, zdržali sa: 6
za: Jendrejčák, Matia, Müncnerová, Perignáth, Wagner, Hencel, Sabolová
proti: Holova, Levická
zdržal sa: Jankura, Zreľak, Škára, Polák, Havírová, Majorová Garstková
Návrh neprešiel
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 pozemku parc. č.
KN-C 3128, druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Kežmarok o výmere 16m2 , pod
predajným stánkom umiestneným na ul. Karola Kuzmányho v Kežmarku pre Jozefa
Krolusa, Bardejovská 1716/8, Kežmarok, je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu,
že uvedený pozemok sa nachádza pod stavbou predajného stánku, ktorého je žiadateľ
vlastníkom,
s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 3128, druh pozemku ostatná plocha, k. ú.
Kežmarok o výmere 16m2 pod predajným stánkom umiestneným na ul. Karola
Kuzmányho v Kežmarku pre Jozefa Krolusa, Bardejovská 1716/8, 060 01 Kežmarok, na
dobu neurčitú, za nájomné vo výške 20 eur/mesiac.
za: 1, proti: 1, zdržali sa: 13
za: Holova
proti: Matia
zdržal sa: Jendrejčák, Majorová Garstková, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová
Návrh neprešiel
23. Návrh na nájom bytov: č. 23, Gen. Štefánika 1049/14
č. 9, Lanškrounská 2501/1
č. 25, Košická 2005/10
č. 20, Košická 2374/1
č. 5, Košická 2466/5
č. 19, Weilburská 2396/3
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
v Kežmarku Zuzane Kažmírovej, trvale bytom Karola Kuzmányho 1539/9, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným
nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu spoločne s matkou a súrodencom v podnájme.
schvaľuje
nájom bytu č. 23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Zuzane
Kažmírovej, trvale bytom Karola Kuzmányho 1539/9, Kežmarok na dobu jedného roka.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1
v Kežmarku Michaele Špesovej s manželom Jánom, trvale bytom Lanškrounská 2501/1
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o rodinu s jedným
nezaopatreným dieťaťom, ktorej sa končí nájom v bezbariérovom byte v bytovom dome
Lanškrounská 2501/1 a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.
schvaľuje
nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Michaele Špesovej s
manželom Jánom, trvale bytom Lanškrounská 2501/1 Kežmarok na dobu troch rokov.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 25 v bytovom dome Košická 2005/10
v Kežmarku MUDr. Martine Ostricovej, trvale bytom 1.mája 584, 980 55 Klenovec je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu stabilizácie lekárky interného oddelenia
Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. Huncovská 42 v Kežmarku.
schvaľuje
nájom bytu č. 25 v bytovom dome Košická 2005/10, Kežmarok MUDr. Martine
Ostricovej, trvale bytom 1.mája 584, 980 55 Klenovec na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku
Adriane Knapikovej, trvale bytom Pradiareň 761/20, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, ide o osamelú matku s tromi nezaopatrenými deťmi, ktorá
býva v stiesnených podmienkach s mamou a súrodencami v podnájme.
schvaľuje
nájom bytu č. 20 v bytovom dome Košická 2374/1, Kežmarok Adriane Knapikovej,
trvale bytom Pradiareň 761/20, Kežmarok na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 5 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku
Jozefovi Vidovi s manželkou Janou, trvale bytom Košická 2466/5 je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že že ide o žiadateľov, pôvodných nájomcov bytu,
v súčasnosti bývajúcich v byte bez nájomnej zmluvy, pretože v minulosti dostali
výpoveď z nájmu, z dôvodu nedoplatku. Dlh voči mestu Kežmarok uhradili a preto
požiadali o nové schválenie nájmu bytu.
schvaľuje
nájom bytu č. 5 v bytovom dome Košická 2466/5, Kežmarok Jozefovi Vidovi s
manželkou Janou, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok na dobu jedného roka.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 19 v bytovom dome Weilburská 2396/3
v Kežmarku MUDr. Vasylovi Kachalovi, prechodne bytom Starý trh 502/65, Kežmarok
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu stabilizácie lekára gynekologicko –
pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.
Huncovská 42 v Kežmarku.
schvaľuje
nájom bytu č. 19 v bytovom dome Weilburská 2396/3, Kežmarok MUDr. Vasylovi
Kachalovi, prechodne bytom Starý trh 502/65 Kežmarok na dobu troch rokov.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová

Prijaté uznesenia dostali č. 147/2016, 148/2016, 149/2016, 150/2016, 151/2016, 152/2016
24. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie 48 –
ČSOB, a.s. Michalská 18, Bratislava
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 v objekte Hlavné námestie
48, Kežmarok pre Československú obchodnú banku, a.s. Michalská 18, 815 63
Bratislava, IČO 36 854 14 , je prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, ide
o dlhodobého nájomcu mesta Kežmarok, ktorý si voči prenajímateľovi plní všetky
povinnosti.
s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Hlavné námestie č.48 v Kežmarku
pre Československú obchodnú banku, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO
36 854 140 na obdobie do 31.12.2021, za cenu 23 422,- eur/rok, s tým, že nájomca má po
uplynutí doby nájmu prednostné právo na predĺženie doby nájmu na obdobie ďalších 5tich rokov za podmienky, že sa prenajímateľ rozhodne prednostné nebytové priestory
naďalej prenajímať a nájomca si počas doby nájmu riadne a včas plnil svoje povinnosti
vyplývajúce z nájomnej zmluvy.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 153/2016
26. Návrh na opakovaný nájom bytov:

Gen. Štefánika 1049/14
Košická 2466/9
Košická 2485/11
Košická 2224/12
Lanškrounská 2501/1
Lanškrounská 2501/1A

p. Perignáthová
- neevidujeme u žiadateľov žiaden nedoplatok
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. 5 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Anne
Rusnačíkovej s manželom Jánom, 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. 5 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Anne
Rusnačíkovej s manželom Jánom, 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. 12 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Jane
Lopatovskej, 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. 12 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jane
Lopatovskej, 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. 22 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Márii Venglarčíkovej, 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. 22 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Márii
Venglarčíkovej, 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. 28 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Františkovi Gavorčíkovi, 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. 28 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi
Františkovi Gavorčíkovi, 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. 21 v bytovom dome Košická 2466/9 Gabriele
Babiarovej s manželom Františkom, 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. 21 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Gabriele
Babiarovej s manželom Františkom, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok na dobu
do 30.6.2019.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2485/11 Kataríne
Kušmirekovej, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Kataríne
Kušmirekovej, trvale bytom Košická 2485/11, 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. 8 v bytovom dome Košická 2224/12 Lívii
Garstkovej, trvale bytom Košická 2224/12, 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. 8 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Lívii
Garstkovej, trvale bytom Košická 2224/12, 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. 2 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1
Marekovi Zubalovi s manželkou Ivanou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, 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 Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi
Marekovi Zubalovi s manželkou Ivanou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1,
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 Lanškrounská 2501/1
Miroslavovi Podolskému s manželkou Luciou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1,
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. 3 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi
Miroslavovi Podolskému s manželkou Luciou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1,
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 Lanškrounská 2501/1
Róbertovi Maniakovi s manželkou Marcelou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1,
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 Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi
Róbertovi Maniakovi s manželkou Marcelou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1,
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. 5 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 Zuzane
Kováčovej s manželom Pavlom, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, 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. 5 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi Zuzane
Kováčovej s manželom Pavlom, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, 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. 6 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1
Tomášovi Šimoňákovi s manželkou Danielou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1,
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. 6 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi
Tomášovi Šimoňákovi s manželkou Danielou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1,
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 Lanškrounská 2501/1 Petrovi
Garstkovi s manželkou Máriou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, 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 Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi Petrovi
Garstkovi s manželkou Máriou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, 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. 8 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1
Ondrejovi Cehulovi, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, 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. 8 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi
Ondrejovi Cehulovi, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, 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. 10 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A
Jaroslave Šimšajovej s manželom Martinom, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A,
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. 10 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku nájomcovi
Jaroslave Šimšajovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, 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 Lanškrounská 2501/1A
Matúšovi Balážovi s manželkou Luciou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, 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 Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku nájomcovi
Matúšovi Balážovi s manželkou Luciou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A,
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 Lanškrounská 2501/1A
Alene Česelkovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, 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 Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku nájomcovi Alene
Česelkovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, 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. 13 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A Lucii
Lopatovskej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, 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 Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi Lucii
Lopatovskej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, 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 Lanškrounská 2501/1A
Regine Spuchlákovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, 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 Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku nájomcovi
Regine Spuchlákovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, 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 Lanškrounská 2501/1A Jane
Hozzovej, trvale bytom Lanškrounská 12501/1A, 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 Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku nájomcovi Jane
Hozzovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, 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. 16 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A
Renáte Malikovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 16 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku nájomcovi
Renáte Malikovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, 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. 17 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A Lucii
Tomasovej s manželom Pavlom, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 17 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku nájomcovi Lucii
Tomasovej s manželom Pavlom, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok na
dobu troch rokov.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 154/2016, 155/2016, 156/2016, 157/2016, 158/2016, 159/2016,
160/2016, 161/2016, 162/2016, 163/2016, 164/2016, 165/2016, 166/2016, 167/2016,
168/2016, 169/2016, 170/2016, 171/2016, 172/2016, 173/2016, 174/2016, 175/2016
27. Návrh na zriadenie vecného bremena VSD, a.s.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-E 2381 a KN-E 2418/1 , k.ú. Ľubica
v prospech vlastníka stavby elektrickej prípojky + hlavného prívodu NN na slúžiacich
pozemkoch: Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v súvislosti s napojením chatiek
na elektrinu v záhradkárskej osade Kamenná baňa s povinnosťou povinného Mesta
Kežmarok :
-

trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacich pozemkoch,
tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,

Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 1,50 eur/m dĺžky
podzemného el. vedenia. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom
vyhotoveným po ukončení stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia a jeho
ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 176/2016

27. Rôzne
27a) Návrh na zmenu a doplnenie komisie financií, správy majetku a lesného
hospodárstva
p. Hencel
- nevedel som o tomto návrhu, ani iné komisie nepracujú v plnom zložení
- možno by sa k tomu trebalo postaviť komplexne a doplniť všetkých členov do ostatných
komisií
p. Perignáth
- návrh na uznesenie nie je dobrý, my neodvoláme, ale ona sa vzdala členstva
- predseda komisie by mohol vedieť, materiál prišiel až po uzatvorení materiálov
- navrhoval som to zaradiť do bodu na najbližšie zastupiteľstvo
p. Polák
- chcel som, aby komisia už v septembri fungovala v plnom rozsahu, mám zmenené
uznesenie, dávam to ako pozmeňujúci návrh (viď príloha)
p. Havírová
- navrhla by som za člena komisie Ing. Holopa, bol by prínosom pre finančnú komisiu
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Poláka
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová
Hlasovanie za verejné hlasovanie o členoch do komisie
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Sabolová
neprítomný: Hencel
Hlasovanie za navrhnutých členov
Mgr. Maitner - Zreľak, Škára, Majorová Garstková, Polák
Ing. Holop - Jankura, Müncnerová, Sabolová, Matia, Wagner, Levická, Havírová, Holova,
Jendrejčák
nehlasovali: Hencel, Perignáth
MsZ v Kežmarku berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena Komisie financií, správy
majetku a lesného hospodárstva Ing. Zuzany Vojtasovej.
MsZ v Kežmarku volí do komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva Ing.
Petra Holopa.
za: 9 , proti: 0, zdržali sa: 6
za: Jendrejčák, Matia, Müncnerová, Wagner, Jankura, Holova, Havírová, Levická, Sabolová
proti: 0
zdržal sa: Perignáth, Zreľak, Škára, Polák, Hencel, Majorová Garstková
Prijaté uznesenie dostalo č. 177/2016

27b) Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 5/2016
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre
rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 5/2016 podľa predloženého návrhu.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura,
Škára, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 178/2016
28. Interpelácie
p. Polák
- prečo verejné obstarávanie ne zateplenie Dr. Fischera robila externá firma a nie funkčný
referát?
- prečo bola takto skoncipovaná súťaž?
p. primátor
- všetky súťaže, ktoré spadali nad limit podľa zákona 117 nám robí externá firma, súvislosť
zákonov je veľmi zložitá, máme oddelenie, pracovníčka vykonáva všetky obstarávania
podlimitné
- nie je to len v tomto prípade, nie je to nič neobvyklé
- podmienky sa prispôsobujú situácii, dostali sme dotáciu z envirofondu, časový limit je 30.
augusta
p. Polák
- keby sme išli po firme s najnižšou dodacou lehotou, môžu byť uplatnené nejaké sankcie za
porušenie termínov ?
p. primátor
- projektov je veľa, prečo Vás trápi tento jeden? Všetko ide podľa zákona, pravidiel .
p. Polák
- natrafil som pri pozeraní faktúr na zaujímaveho dodávateľa Gavor Gambridge, koho
vzdelávame?
p. prednosta
- aj v iných samosprávach to funguje, vo väzbe na projekty, informatiku, priemyselný park,
dali sme pokusný projekt, mali oddelenia možnosť sa prihlásiť, je to vzdelávačka, kurz už
prakticky skončil, ľudia, ktorí to potrebujú, to dostali
- zhodnotíme projekt a uvidíme, ako to bude pokračovať

p. Polák
- väčšinou to býva tak, že si to zamestnanec uhradí a po zhodnotení to buď firma preplatí,
alebo nie
p. primátor
- jazyk je veľký deficit, je to prirodzené, komunikujeme
- pracujeme na tom, aby sme boli lepší
- zamestnávateľ by sa mal aj v tomto smere realizovať a vzdelávať zamestnancov
p. prednosta
- filozofia je nastavená tak, že ak oddelenia potrebujú ísť na školenia k novým predpisom tak
to zabezpečíme, je to úplne v poriadku
p. Müncnerová
- mali sme na Komisii bezpečnosti požiadavku označenia smeru k verejnému WC a
parkovacích automatov
- rozširujeme priemyselný park, ako sa mesto vysporiada s dopravou v súvislosti s rozšírením
priemyselného parku
- nedodržiavanie rýchlosti na Ľubickej ceste (radar) a vodorovné značenie
p. Kelbelová
- v akom zmysle označenie WC , smerovacie značky sú umiestnené na viacerých miestach
- bola dohoda so školou pri Evanjelických kostoloch, že dá k dispozícii turistom svoje WC
- vzdialenosť nie je až taká veľká
p. Müncnerová
- a čo tak umiestnenie mobilného WC na parkovisku?
p. Kelbelová
- v minulosti sa to neosvedčilo, bolo to skôr kontraproduktívne
- smerové tabule obsahujú označenie
p. primátor
- budeme sa zaoberať problematikou vyriešenia dopravy
- keby to bolo jednoduché, riešenie by už bolo zrealizované, najideálnejší by bol dialničný
privádzač
- niekedy aktivita je kontraproduktívna, keby nám stál polder, mohli sme urobiť iné aktivity
- rýchlosť merať nemôžme
p. náčelník
- Ľubická cesta nie je zahrnutá medzi nehodové úseky, malo sa inštalovať viac ako 1500
radarov po Slovensku, ale projekt bol pozastavený
p. Müncnerová
- aspoň digitálny ukazovač, akou rýchlosťou šofér ide
p. primátor
- skúsime porozprávať s poslancami PSK

p. Zreľak
- čo sa týka obmedzení, dostal som podnet, aby sa znížila rýchlosť pri Trhovišti, možno aby
sme to viac sledovali, aspoň MsP by mohla na to viac dozerať
- chcem pochváliť malú zmenu, na Možiarskej ulici sú vyznačené čiary, kto má kde parkovať,
možno pouvažovať, či sa to nedá zrealizovať všade
- jeden malý postreh, je to značný počet strán, ktoré boli predložené na dnešné rokovanie,
mnohé veci sa tu diskutovali, p. kontrolór spravil záverečný účet mesta, správa mala hlavu a
pätu
- je za tým kus práce, vážim si to a ďakujem všetkým, ktorí na tom pracovali
p. primátor
- nie je na zváženie zasielanie materiálov v elektronickej forme?
p. Jankura
- v mene môjho známeho Vás chcem pozvať na jednu charitatívnu akciu, pozvánky boli
predložené
p. Majorová Garstková
- chcem poďakovať Mestu Kežmarok a Technickým službám za opravenie chodníkov na
Obrancov mieru
29. Záver
Na záver PhDr. Mgr. Ján Ferenčák poďakoval prítomným, zhrnul, že to bolo významné
zastupiteľstvo, schválili sa zásadné veci a poprial prítomným pekný zvyšok dňa.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Karol Gurka
prednosta úradu

PhDr. Marta Sabolová
MUDr. Ján Hencel

Zapísala: Bc. Monika Jesenská

