MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK
V Kežmarku dňa 12.09.2016
Číslo spisu: 8/2016

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.09.2016
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 Kežmarok
Zuzana Mazúchová, riaditeľka MŠ K. 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. Zmena v Dozornej rade v spoločnosti Technické služby s.r.o.
5. Návrh na schválenie Dohody o partnerstve ohľadom uskutočnenia mikroprojektu,
spolufinancovania a predloženia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre
mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014 – 2020. - Projekt „Cyklistické chodníky v meste Kežmarok – doplnenie
mobiliáru“
6. Návrh na schválenie Dohody o partnerstve ohľadom uskutočnenia mikroprojektu,
spolufinancovania a predloženia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre
mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014 – 2020. - Projekt „Monografia mesta Kežmarok“
7. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR - Projekt „Podpora zlepšenia dopravno –
bezpečnostnej situácie“
8. Návrh na kúpu 32 BJ Bytového domu na ul. Weilburská 9,11,13 Kežmarok, vrátane
súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku p.č. KN C 668/56, k.ú. Kežmarok
9. Monitorovanie a hodnotenie plnenia programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok
2016 k 30.06.2016
10. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 7/2016
11. Návrh Podrobnosti členenia a schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu Mesta
Kežmarok

12. Návrh na zriadenie elokovaného pracoviska, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť
Základnej umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok a návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej
listine Základnej umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok
13. Návrh na odpredaj pozemkov
- KN-C 1425, k.ú. Kežmarok Zita Kovalčíková, Vyšný mlyn 8, Kežmarok
- KN-C 3296/6, KN-C 3296/1, z parcely 6576/3, Michal Dluhý s manželkou Ivetou,
bytom Štúrova 24A, Kežmarok a časť pozemku z parcely KN-C 3296/6 Ing.
Ľudmila Gnojčáková, bytom Štúrova 24, Kežmarok
14. Návrh na odkúpenie pozemku
- KN-C 2767/58 – Ing. Ján Jurík, Nová Lesná
- KN-E 1383/7 Michal Dluhý, Ing. Ľudmila Gnojčáková, Kežmarok
15. Návrh na prenájom pozemkov
- KN-C 3128, Jozef Klorus, Bardejovská 1716/8, Kežmarok
- KN-C 1301, Maroš Britaňák, Záhradná 1, 060 01 Kežmarok
16. Návrh na prenájom nebytových priestorov
- Garáž v objekte súp.č.2253 - Pamiatkový úrad SR Bratislava
17. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka
a atletickej dráhy
- Stredná umelecká škola Kežmarok
- Súkromná stredná odborná škola Biela voda 2, Kežmarok
- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
18. Návrh na nájom bytov
č. 1, Lanškrounská 2501/1
č. 21, Weilburská 2396/3
č. 15, Košická 2466/7
Bytový dom Weilburská 2550/9,11,13
č. 20, Lanškrounská 2527/1C
č. 15, Weilburská 2442/7
č. 14, Lanškrounská 2501/1A
č. 1, Gen. Štefánika 1049/14
19. Návrh na opakovaný nájom bytov
–
Gen. Štefánika 1049/14
Košická 2466/7
Košická 2466/9
20. Návrh na predĺženie nájmu bytu - Bardejovská 1718/9
- Priekopa 2322/59A
21. Rôzne
22. Interpelácie
23. Záver

1. Otvorenie
Primátor privítal prítomných na deviatom zasadnutí MsZ a zároveň oboznámil prítomných o
aktivitách, ktoré sa uskutočnili od posledného zasadnutia:
Rokovania
03.08.2016 – Ministerstvo dopravy – rokovanie k najmenej rozvinutým regiónom
02.09.2016 – rokovanie so starostom Ľubice, ohľadom vysporiadania pozemkov
05.09.2016 – stretnutie s Ministrom Životného prostredia SR, ohľadom poldrov
05.09.2016 – stretnutie s Ministrom dopravy SR

Podujatia
08.08.2016 – Otváranie športoviska – Klub dôchodcov
28.8. 2016 – SNP
Zahraničné
19.08.- Krakow – „Deň Slovenska v Krakowe“ – prezentácia mesta
19.08. – Nowy Targ – Jarmark Podhalanski
Otvorila sa téma vysporiadania rozporu územia Kežmarku a Ľubice. Hlavným zámerom je
sceliť územie a zlepšiť občanom infraštruktúru a bývanie. Primátor požiadal o objasnenie p.
Levickú, ako predsedníčku komisie, ktorej komisia má za úlohu riešiť daný spor.
p. Levická
- ozrejmila danú situáciu v súvislosti so sporom Kežmarok – Ľubica
- poprosila o pomoc občanov mesta, aby boli trocha akčnejší v súvislosti s danou
problematikou, aby si začali všímať, reagovať, pripomínať a v prípade záujmu sa informovať
na obecnom úrade Ľubica
p. primátor
- reagoval na danú tému
Primátor zablahoželal p. Sabolovej k životnému jubileu.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Havírová, p. Wagner
za: 12, proti: 0, zdržali sa: 2
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová
zdržali sa: Havírová, Wagner
- do volebnej komisie boli zvolení: p. Müncnerová – predseda komisie
p. Jendrejčák – člen komisie
p. Sabolová – člen komisie
za: 12, proti: 0, zdržali sa: 2
za: Majorová Garstková, Matia, Perignáth, Polák, Hencel, Holova, Zreľak, Havírová, Levická,
Škára, Jankura, Wagner
zdržali sa: Müncnerová, Jendrejčák,
- za overovateľov zápisnice boli určení: p. Jankura, p. Holova
za: 12, proti: 0, zdržali sa: 2
za: Perignáth, Škára, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel, Levická, Jendrejčák,
Müncnerová, Havírová, p. Wagner, Müncnerová
zdržali sa: Jankura, Holova

- zapisovateľka: p. Jesenská
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
volí

do návrhovej komisie
p. poslankyňu Veroniku Havírovú za člena komisie
p. poslanca Vojtecha Wagnera za člena komisie

v o l í do volebnej komisie
p. poslankyňu Miroslavu Muncnerovú za predsedu komisie
p. poslanca Ladislava Jendrejčáka za člena komisie
p. poslankyňu Martu Sabolovú za člena komisie
berie na
vedomie
- primátorom určených overovateľov zápisnice
p. poslanca Ondreja Jankuru
p. poslanca Jána Holovu
- primátorom určenú zapisovateľku
p. Moniku Jesenskú
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s c h v a ľ u j e program rokovania mestského zastupiteľstva

v Kežmarku takto:

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľky a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
4. Zmena v Dozornej rade v spoločnosti Technické služby s.r.o.
5. Návrh na schválenie Dohody o partnerstve ohľadom uskutočnenia mikroprojektu,
spolufinancovania a predloženia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre
mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014 – 2020. - Projekt „Cyklistické chodníky v meste Kežmarok –
doplnenie mobiliáru“
6. Návrh na schválenie Dohody o partnerstve ohľadom uskutočnenia mikroprojektu,
spolufinancovania a predloženia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre
mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014 – 2020. - Projekt „Monografia mesta Kežmarok“
7. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR - Projekt „Podpora zlepšenia
dopravno – bezpečnostnej situácie“
8. Návrh na kúpu 32 BJ Bytového domu na ul. Weilburská 9,11,13 Kežmarok, vrátane
súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku p.č. KN C 668/56, k.ú. Kežmarok
9. Monitorovanie a hodnotenie plnenia programového rozpočtu Mesta Kežmarok na
rok 2016 k 30. 06. 2016
10. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 7/2016
11. Návrh Podrobnosti členenia a schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu Mesta
Kežmarok

12. Návrh na zriadenie Elokovaného pracoviska, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť
Základnej umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok a návrh Dodatku č. 5
k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok
13. Návrh na odpredaj pozemkov
- KN-C 1425, k.ú. Kežmarok Zita Kovalčíková, Vyšný mlyn 8, Kežmarok
- KN-C 3296/6, KN-C 3296/1, z parcely 6576/3, Michal Dluhý s manželkou
Ivetou, bytom Štúrova 24A, Kežmarok a časť pozemku z parcely KN-C
3296/6 Ing. Ľudmila Gnojčáková, bytom Štúrova 24, Kežmarok
14. Návrh na odkúpenie pozemku
- KN-C 2767/58 – Ing. Ján Jurík, Nová Lesná
- KN-E 1383/7 Michal Dluhý, Ing. Ľudmila Gnojčáková, Kežmarok
15. Návrh na prenájom pozemkov
- KN-C 3128, Jozef Klorus, Bardejovská 1716/8, Kežmarok
- KN-C 1301, Maroš Britaňák, Záhradná 1, 060 01 Kežmarok
16. Návrh na prenájom nebytových priestorov
- Garáž v objekte súp.č.2253 - Pamiatkový úrad SR Bratislava
17. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada
Jančeka
a atletickej dráhy
- Stredná umelecká škola Kežmarok
- Súkromná stredná odborná škola Biela voda 2, Kežmarok
- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
18. Návrh na nájom bytov
č. 1, Lanškrounská 2501/1
č. 21, Weilburská 2396/3
č. 15, Košická 2466/7
Bytový dom Weilburská 2550/9,11,13
č. 20, Lanškrounská 2527/1C
č. 15, Weilburská 2442/7
č. 14, Lanškrounská 2501/1A
č. 1, Gen. Štefánika 1049/14
19. Návrh na opakovaný nájom bytov
–
Gen. Štefánika 1049/14
Košická 2466/7
Košická 2466/9
20. Návrh na predĺženie nájmu bytu - Bardejovská 1718/9
- Priekopa 2322/59A
21. Rôzne
22. Interpelácie
23. Záver
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 185/2016, 186/2016

p, Terai
- informoval o stave plnenia uzneseni

Mestsk6 zastupitel'stvo v KeZmarku berie na vedomie lyhodnotenie stavu plnenia
uzneseni prijatych Mestskfm zastupitel,stvom v Keimarku ku dfiu 25.08.2016, za
kontrolovan6 obdobia roka 2016 a predch:idzajfce obdobia.
za: 14, proti:0, zdrZali sa: 0
za: Peigndth, Jankura, Sk6ra, Holova, PoI6k, Zrefak, Majorov6 Garstkov6, Matia, Hencel,
Levick6, Jendrejd6k, Miincnerov6, Havirovri, Wagner

Prijat6 uznesenie dostalo

d,. 187 /2016

4, Zmena ,v Dozornei Rade v

sooloinosti Technick6 sluZby s.r.o.

p, prirylitor

- informoval o predloZenom n6vrhu
p. Levickti
- d6vam ndvrh - Ing. Matui Gdbordik
p, Havfuovri
- d6vam pozmefiujrlci n6vrh

-

-

stiahnut! n6vrh

PhDr. Andrej Ztelak

, proti 0 , zdrLal sa: 1
za: Perigndth, Jankura, Skdra, Holova, Polik, Majorov6 Garstkov6, Matia, Hencel, Levick6,
Jendrejd6k, Miincnerov6, Havirov6, Wagner
zdfi.al sa: Zrelak
za:

13

Keimarku berie na vedomie vzdanie sa funkcie dlena Dozornej
Rady spoloinosti Technick6 sluZby, s.r.o. :
Ing, Veroniky Havirovej, nar. EE!E!E{, rodn6 dislo 514,
trvale bytom ul. Suchi
Hora 1759/42 , 060 0l Keimarok,
Mestsk6 zastupitel'stvo v

Mestsk6 zastupitel'stvo v Keimarku schval'uje do Dozornej Rady spolodnosti Technick6
sluiby, s.r.o. : PhDr. Andreja Zrel'aka,
iislo
trvale bytom MoZiarska 1437/10,060 01 KeZmarok.

nar.Grodn6

!@8"

zai 13, proti: 0, zdri.al sa: I
za: Perignith, Jankura, Sk6ra, Holova, Pol6k, Majorovri Garstkov6, Matia, Hencel, Levick6,
Jendrejd6k, Miincnerov6, Havirov6, Wagner
zdrl.al sa: Zrel'ak

Prijat6 uznesenie dostalo

i.

188/2016, 18912016

5. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko, Prioritná os
programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“,
mikroprojekt (pracovný názov) Cyklistické chodníky v meste Kežmarok – doplnenie
mobiliáru
p. Majorová Garstková
- mám informáciu, že nie 24 mesiacov ale 12 mesiacov
- nie je mi jasné tých 15 % financovania, asi je tam tiež nejaká chyba, správne má byť 5 %
p. Rontová
- po dohode s ekonomickým oddelením sme dali maximum 15 %, aby sme to nemuseli
dodatočne meniť
p. Majorová Garstková
- dávam pozmeňujúci návrh v bode b.)
- možno do budúcna by sme sa mohli vyhnúť tomu, aby sa predkladal návrh v poľskom jazyku
p. primátor
- v rámci Interregu nie je problém, ale mohol by byť, ak by tento záväzok štátu nebol daný
- zachovali sme rétoriku štátu
- prečo rovno nebolo napísané rovno že 5 %?, pri predkladaní žiadosti sa automaticky predkladá
85 % - vysvetlilo sa to
- požiadal o doplnenie informácií Ing. Rontovú
p. Rontová
– objasnila problematiku financovania projektu
p. Majorová Garstková
-potom to nesedí s partnerskou zmluvou, musí mať na začiatku žiadateľ plných 100 %
- osobne mám skúsenosti s touto výzvou, každý žiadateľ sa snaží o minimalizovanie vlastného
vkladu
- čo sa týka neoprávnených výdavkov, tie môžeme dodatočne schváliť
p. primátor
- spýtam sa inú vec, radšej mám k dispozícii väčší balík peňazí, prečo ísť do minima a nenechať
tam tú dostatočnú rezervu? Vieme, že tu nejde o vysokú sumu
p. Majorová Garstková
- je to môj návrh, pretože to tak trošku prinúti, aby mesto dodržiavalo rozpočet, môže to mať aj
taký efekt
p. primátor
- priestor na špekulácie tam nie je
- takéto riziká tam nevznikajú, podávame takýchto projektov viacero
- bolo odporúčanie v rámci rokovaní, ktoré prebehli tam mať nejakú rezervu
p. viceprimátor
- nemôže sa stať, že keď bude viacero projektov dajú menej percent, že štát zníži svoj podiel?

p. primátor
- to by sa nemalo stať, malo by to byť dodržané
p. Rontová
- my v prílohe budeme potvrdzovať 5 %
p. Majorová Garstková
- aj tak mi to potom nesedí
p. primátor
- ozrejmil ešte raz danú situáciu
- do projektu pôjde len to, čo je nutné
- kvôli čomu si máme zbytočne robiť problém
- možno aj do konca roka budeme vedieť výsledky projektu
p. Rontová
- v takej štruktúre sa podával aj projekt spolupráce mesta Limannova
p. Majorová Garstková
- bola som členkou monitorovacieho výboru, nikdy nevznikla situácia, že by štát dal menej
ako 10%
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Majorovej Garstkovej
za: 4, proti: 4, zdržali sa: 6
za: Škára, Jankura, Polák, Majorová Garstková
proti: Wagner, Levická, Havírová, Holova
zdržal sa: Matia, Hencel, Perignáth, Zreľak, Jendrejčák, Müncnerová
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
a) Dohodu o partnerstve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko
– Slovensko 2014-2020 uzatvorenú medzi Mestom Nowy Targ a Mestom Kežmarok
ohľadom uskutočnenia mikroprojektu v rámci prvej prioritnej osi programu „Ochrana
a rozvoj prírodného a kulturného dedičstva cezhraničného územia“,
b) spolufinancovanie mikroprojektu vo výške max. 15 % z celkových oprávnených
nákladov,
c) predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na mikroprojekt v rámci prvej
prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kulturného dedičstva
cezhraničného územia“.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 190/2016

6. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko, Prioritná os
programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného
územia“, mikroprojekt (pracovný názov) Monografia mesta Kežmarok – História
Kežmarku od polovice 18. storočia po súčasnosť
p. Škára
- zdá sa mi uvedená suma na Monografiu dosť vysoká, chcel by som informáciu o počte
výtlačkov
p. Rontová
- obdržala som dokumentáciu od p. Bodnárovej, neviem Vám povedať, koľko bude počet
výtlačkov
p. primátor
- nie je to len o výtlačkoch, ale ide aj o ostatné náklady, na honoráre atď.
p. Wagner
- nie sú tam nejaké veľké honoráre, skôr je to o cestách do archívov a nákladov spojených so
získavaním informácii a materiálov
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
a) Dohodu o partnerstve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko
– Slovensko 2014-2020 uzatvorenú medzi Mestom Nowy Targ a Mestom Kežmarok
ohľadom uskutočnenia mikroprojektu v rámci prvej prioritnej osi programu „Ochrana
a rozvoj prírodného a kulturného dedičstva cezhraničného územia“,
b) spolufinancovanie mikroprojektu vo výške max. 15 % z celkových oprávnených
nákladov,
c) predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na mikroprojekt v rámci prvej
prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kulturného dedičstva
cezhraničného územia“.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 191/2016
7. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Výzva na podporu činností súvisiacich
s bezpečnosťou cestnej premávky, projekt (pracovný názov) Podpora zlepšenia dopravno
– bezpečnostnej situácie
p. Hencel
- teraz je v uznesení uvedených najmenej 5 %, prečo?
p. Rontová
- je to definované tak, ako to bolo uvedené v podmienkach projektu

p. primátor
-štát podľa množstva žiadostí môže limitovať výšku podpory, my musíme garantovať celú
výšku
- v týchto vnútroštátnych projektoch je to takto dané, preto je tam uvedené “najmenej”
p. Hencel
- predpoklad je, že 16 200 € schvaľujeme a 5 000 € by teda štát mal spolufinancovať, áno?
p. primátor
- je to len predpoklad, pretože je to na základe vypracovania „výkaz“, „výmer“, my
garantujeme celú sumu, aby sme mohli spustiť projekt, suma môže byť aj nižšia
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
a) spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5 % z celkových predpokladaných
výdavkov,
b) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky v rámci Výzvy č. V Prezídia Policajného zboru 2016.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 192/2016
8. Návrh na kúpu 32 BJ Bytového domu na ul. Weilburská 9,11,13, Kežmarok, vrátane
súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku p.č.KN-C 668/56, k.ú. Kežmarok
p. Hencel
- ozrejmil si kúpnu cenu a technickú vybavenosť
p. primátor
- je to bytový dom, ktorý je novo postavený, musíme byť najprv vlastníkmi, aby sme mohli
prideľovať byty
- v ďalšom kroku máme následne schválenie bytov
- na základe zákona najmenej rozvinutých okresov, pretože tam patríme, štát nám prispel o
10 % viac , a tak máme nižší úver, žiadatelia z toho titulu budú platiť nižší nájom
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie Kúpnej zmluvy na kúpu
nehnuteľnosti „Bytový dom – 32 bytových jednotiek“ s 32 nájomnými bytmi, s.č. 2550 na
pozemku p.č.KN-C 668/56, obec a k.ú. Kežmarok, na sídlisku JUH Kežmarok, ul.
Weilburská 9,11,13 a súvisiacej technickej vybavenosti k tomuto bytovému domu
v zložení :
SO 02 - Kanalizačná prípojka splašková
SO 03 – Kanalizačná prípojka dažďová
SO 04 – Vodovodná prípojka
SO 05 – Plynofikácia
SO 06 – Komunikácie a terénne úpravy
SO 07 – Kábelové rozvody NN
SO 08 – Telekomunikačné rozvody

SO 09 – Verejné osvetlenie
medzi kupujúcim - Mesto Kežmarok, IČO 00330132 a predávajúcim - Rondo
spoločnosť s ručením obmedzeným Kežmarok, Slavkovská 8012/28, 060 01
Kežmarok, IČO 31671152, za týchto podmienok:
Počet bytov : 32
Kúpna cena : 1 556 600,- Eur vrátane DPH
Kúpna cena technickej vybavenosti : 50 000,- Eur vrátane DPH s následným rozdelením:
SO 02 - Kanalizačná prípojka splašková – 4 000,- Eur vrátane DPH
SO 03 – Kanalizačná prípojka dažďová – 6 000,- Eur vrátane DPH
SO 04 – Vodovodná prípojka 2 000,- Eur vrátane DPH
SO 05 – Plynofikácia 2 000,- Eur vrátane DPH
SO 06 – Komunikácie a spevnené plochy - 31 000,- Eur vrátane DPH
SO 07 – Kábelové rozvody NN 1 100,- Eur vrátane DPH
SO 08 – Telekomunikačné rozvody 500,- Eur vrátane DPH
SO 09 – Verejné osvetlenie 3 400,- Eur vrátane DPH
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie Kúpnej zmluvy na kúpu
pozemku zastavaného nehnuteľnosťou „Bytový dom – 32 bytových jednotiek“ na sídlisku
JUH Kežmarok – p.č. KN-C 668/56 – ostatné plochy o výmere 540 m2, medzi kupujúcim
- Mesto Kežmarok, IČO00330 132 a predávajúcim - Rondo spoločnosť s ručením
obmedzeným Kežmarok, Slavkovská 8012/28, 060 01 Kežmarok, IČO 31671152, za kúpnu
cenu 33 Eur/m2, čo činí celkom 540 m2 x 33 Eur/m2 = 17 820,00 Eur vrátane DPH.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 193/2016, 194/2016
9. Monitorovanie a hodnotenie plnenia programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok
2016 k 30. 06. 2016
p. Majorová Garstková
- chcela by som oceniť daný materiál, vyzerá to, že rok ukončíme pozitívne
- upozorňujem na chyby pri percentách v jednotlivých programoch, v prvkoch 3.4.7. vlastná
údržba, prvku 6.1.3 likvidácia čiernych skládok, prvok 11.2.5, pri popise to je zle uvedené
a treba to pred zverejnením opraviť
- niekoľko krát bolo deklarované, že mesto Kežmarok má byť mesto pre pokojný život a má
byť atraktívne pre turistov, veciam, ktoré však turisti a občania venujú veľkú pozornosť,
nebola venovaná dostatočná pozornosť
- podprogram 7.1, 12.4 , 8.2 bude sa z programov v budúcom polroku niečo čerpať, sú
naplánované nejaké aktivity?
p. primátor
- je to priebežné hodnotenie k 30.6., vo výdavkových častiach už bolo niečo riešené v letných
mesiacoch
- je to prípravná fáza, do konca roka sa budeme snažiť zlepšiť situáciu, ale nevieme, či minieme
všetko plánované

- aby sme mohli začať procesy, musíme to mať kryté v rozpočte mesta
- iné hodnotenie bude, keď budeme mať k dispozícii celoročný rozpočet, pretože tam už tie
nápočty budú iné
- naše hospodárenie je postavené veľmi dobre, sme zaradení medzi top mestá, v nastavení
hospodárenia
- som toho názoru, že by peniaze nemali byť na účtoch, ale aby sa investovali, ale nie zas za
cenu zadlžovania
- nedarí sa len mestu, ale aj jeho organizáciám
p. Majorová Garstková
- som rada, že mesto minie peniaze na to, na čo potrebuje
p. primátor
- vy si to schvaľujete
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Monitorovanie a hodnotenie
plnenia programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2016 k 30. 06. 2016.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, p. Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 195/2016
10. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 7/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok
2016 rozpočtovým opatrením č. 7/2016 podľa predloženého návrhu.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 196/2016
11. Návrh Podrobnosti členenia a schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu Mesta
Kežmarok.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší Podrobnosti členenia schvaľovania rozpočtu
a zmien schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 354/2015 zo dňa 15. 12. 2015.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné Podrobnosti členenia a
schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu Mesta Kežmarok:
1) Záväzný charakter pri príjmoch majú ekonomická klasifikácia do úrovne
podpoložiek.
2) Záväzný charakter pri výdavkoch majú ekonomická klasifikácia na úrovni
hlavných kategórií, programový rozpočet do najnižšej úrovne.

3) Záväzný charakter pri príspevkových organizáciách mesta má príspevok na
úrovni programového rozpočtu v členení podľa ekonomickej klasifikácie na
úrovni hlavných kategórií.
4) Záväzný charakter pri rozpočtových organizáciách mesta majú celkové príjmy
a pri výdavkoch ekonomická klasifikácia na úrovni hlavných kategórií,
programový rozpočet do najnižšej úrovne.
5) Informatívny charakter pri príjmoch majú zdroj a akcia.
6) Informatívny charakter pri výdavkoch majú ekonomická klasifikácia od úrovne
kategórií do úrovne podpoložiek, funkčná klasifikácia (COFOG) do úrovne
podtried funkčnej klasifikácie, zdroj a akcia.
7) Informatívny charakter pri príspevkových organizáciách mesta majú príjmy
príspevkových organizácií okrem príspevku zriaďovateľa a pri výdavkoch
ekonomická klasifikácia od úrovne kategórií do úrovne podpoložiek, funkčná
klasifikácia (COFOG) do úrovne podtried funkčnej klasifikácie a zdroj.
8) Informatívny charakter pri rozpočtových organizáciách mesta majú príjmy
rozpočtových organizácií za podmienky dodržania celkovej sumy príjmov a pri
výdavkoch ekonomická klasifikácia od úrovne kategórií do úrovne podpoložiek,
funkčná klasifikácia (COFOG) do úrovne podtried funkčnej klasifikácie a zdroj.
9) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet a zmeny rozpočtu v členení, ktoré má
záväzný charakter.
10) Primátor mesta schvaľuje rozpis rozpočtu a zmeny rozpočtu na návrh
jednotlivých subjektov rozpočtového procesu a odsúhlasenia ekonomickým
oddelením v členení, ktoré má informatívny charakter.
11) Primátor mesta schvaľuje rozpis rozpočtu príspevkových organizácií a schvaľuje
rozpočtové opatrenia, ktoré nemajú vplyv na výšku príspevku na návrh
príslušného riaditeľa príspevkovej organizácie.
12) Primátor mesta schvaľuje rozpis rozpočtu rozpočtových organizácií a schvaľuje
rozpočtové opatrenia, ktoré nemajú vplyv na celkovú výšku príjmov alebo celkovú
výšku výdavkov na návrh príslušného riaditeľa rozpočtovej organizácie.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 197/2016, 198/2016
12. Návrh na zriadenie Elokovaného pracoviska, Nižná brána 8, Kežmarok ako súčasť
Základnej umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok a návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej
listine Základnej umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok
p. Polák
- tým, že vytvárame elokované pracovisko cítim, že škola chce byť bližšie ku deťom, vyjadril
by som podporu umeleckej škole
- nepamätám si, schvaľovali sme už aj predtým elokované pracovisko ZUŠ Antona Cígera?

p. Staníková
- neviem, ako je to napísané v Zriaďovacej listine
p. primátor
- nie je tu téma to riešiť, potom sa môže konštatovať so štatutármi, teraz máme návrh schválenia
elokovaného pracovisko ZUŠ Petržalská 21
p. Polák
- za akých podmienok sa zriaďujú elokované pracoviská? Nemusí byť diskusia v tomto bode,
ale kľudne to môže byť v bode Interpelácii
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) zriaďuje Elokované pracovisko, Nižná brána 8, ako súčasť Základnej umeleckej školy,
Petržalská 21, Kežmarok.
b) schvaľuje Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Petržalská
21, Kežmarok.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 199/2016
13. Návrh na odpredaj pozemkov:
KN-C 1425, k.ú. Kežmarok, Zitu Kovalčíkovú, Vyšný mlyn 8, Kežmarok
KN-C 3296/6. KN-C 3296/1, z parcely 6576/3, Michal Dluhý s manželkou Ivetou, Štúrova
24A, Kežmarok a časť pozemku z parcely KN-C 3296/6, Ing.Ľudmila Gnojčáková,
Štúrova 24, Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
ruší
uznesenie č.201/2014 zo dňa 04.09.2014 - (odpredaj časti pozemku z parc. č. KN-C 1425
pre Zitu Kovalčíkovú, Vyšný mlyn 8, Kežmarok z dôvodu vypracovania nového
geometrického plánu).
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Levická, Jendrejčák, Havírová, Wagner
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C
1425, diel „1“ o výmere 4m2, pričleneného k parcele KN-C 1429/1, druh pozemku
zastavané plochy o celkovej výmere 198m2, diel „2“ o výmere 4m2 pričleneného k parcele
KN-C 1432/1 druh pozemku záhrada o celkovej výmere 262m2 a diel „ 3“ o výmere 6m2
pričleneného k parcele KN-C 1432/2, druh pozemku zastavané plochy o celkovej výmere
118m2, k.ú. Kežmarok pre Zitu Kovalčíkovú, Vyšný mlyn 8, Kežmarok, je prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že časti pozemku sú priľahlé k pozemku s rodinným domom

vo vlastníctve žiadateľky, je čiastočne zastavaný oplotením žiadateľky a s iným využitím
pozemku vzhľadom na výmeru a tvar pozemku - predmetných častí mesto neuvažuje.
schvaľuje
odpredaj časti pozemku z parcely č. KN-C 1425 a to diel „1“ o výmere 4m2, pričleneného
k parcele KN-C 1429/1, druh pozemku zastavané plochy o celkovej výmere 198m2, diel
„2“ o výmere 4m2 pričleneného k parcele KN-C 1432/1 druh pozemku záhrada o celkovej
výmere 262m2 a diel „ 3“ o výmere 6m2 pričleneného k parcele KN-C 1432/2, druh
pozemku zastavané plochy o celkovej výmere 118m2, k.ú. Kežmarok, podľa
geometrického plánu č.51/2015 (GP vyhotovila Ing. Aurélia Basaríková dňa 11.11.2015)
pre Zitu Kovalčíkovú, Vyšný mlyn 8, Kežmarok, za cenu 10,95 eur/m².
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Levická, Jendrejčák, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 200/2016, 201/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemkov parc.č. KN-E
6576/3 diel „1“ o výmere 31m2 a časť parc.č. KN-C 3296/6 diel „2“ o výmere 26m2 ,
pričlenených k novovytvorenej parcele KN-C 3244/2 o celkovej výmere 57m2, druh
pozemku ostatné plochy, časť parcely KN-C 3296/6 diel „4“ o výmere 128m2 a časť
parcely KN-C 3296/1 diel „5“ o výmere 2m2 pričlenených k parcele KN-C 3296/3
o celkovej výmere 421m2, druh pozemku ost.plochy, k.ú. Kežmarok pre Michala Dluhého
s manželkou Ivetou, Štúrova 24A, Kežmarok a časť parcely KN-C 3296/6 diel „3“
o výmere 10m2 pričlenených k parcele KN-C 3296/107 o celkovej výmere 283m2 pre Ing.
Ľudmilu Gnojčákovú, Štúrova 24, Kežmarok, je prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu, že časti pozemkov sa nachádzajú v tesnej blízkosti pozemkov KN-C 3296/3
a KN-C 3296/107, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve žiadateľov. Pozemok plánujú využiť
na poľnohospodárske a chovateľské potreby.
Časť pozemkov KN-C 3296/6, KN-C 3296/1 a KN-E 6576/3 nie je možné využiť na
zástavbu, prípadne inak vzhľadom na svoju polohu medzi pozemkami v súkromnom
vlastníctve, rozlohu a svahovitosť.
schvaľuje
odpredaj časti pozemkov z parcely č. KN-E 6576/3 diel „1“ o výmere 31m2 a časť parc.č.
KN-C 3296/6 diel „2“ o výmere 26m2 , pričlenených k novovytvorenej parcele KN-C
3244/2 o celkovej výmere 57m2, druh pozemku ostatné plochy, časť parcely KN-C 3296/6
diel „4“ o výmere 128m2 a časť parcely KN-C 3296/1 diel „5“ o výmere 2m2 pričlenených
k parcele KN-C 3296/3 o celkovej výmere 421m2, druh pozemku ost.plochy, k.ú.
Kežmarok pre Michala Dluhého s manželkou Ivetou, Štúrova 24A, Kežmarok a časť
parcely KN-C 3296/6 diel „3“ o výmere 10m2 pričlenených k parcele KN-C 3296/107
o celkovej výmere 283m2 pre Ing. Ľudmilu Gnojčákovú, Štúrova 24, Kežmarok, za cenu
14,30eur/m2, podľa geometrického plánu č.14280922-019/2016 (GP vyhotovil František
Čekovský dňa 22.06.2016).
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Levická, Jendrejčák, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 202/2016

14. Návrh na odkúpenie pozemku
KN-C 2767/58 – Ing. Ján Jurík, Nová Lesná
KN-C 1383/7 – Michal Dluhý, Ing. Ľudmila Gnojčáková, Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
odkúpenie pozemku KN-C 2767/58, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 2135 m²,
k. ú. Kežmarok, do majetku mesta od Ing. Jána Juríka, Sadová 135, Nová Lesná za cenu
1,- eur.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Levická, Jendrejčák, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 203/2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
odkúpenie pozemku KN-E 1383/7, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 57 m², k. ú.
Kežmarok, do majetku mesta od Michala Dluhého bytom Štúrova 24A, Kežmarok a Ing.
Ľudmily Gnojčákovej, bytom Štúrova 24, Kežmarok za cenu 14,30 eur/m².
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Levická, Jendrejčák, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 204/2016
15. Návrh na prenájom pozemkov
- KN-C 3128, Jozef Klorus, Bardejovská 1716/8, Kežmarok,
- KN-C 1301, Maroš Britaňák, Záhradná 1, 060 01 Kežmarok,
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 Klorusa,
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 Klorusa, Bardejovská 1716/8, 060 01 Kežmarok, na
dobu neurčitú, za nájomné vo výške 20 eur/mesiac.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Levická, Jendrejčák, Havírová, p. Wagner

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
1301, druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Kežmarok o výmere 10m2 , pod predajným
stánkom umiestneným na ul. Huncovská pri Nemocnici Dr.Vojtecha Alexandra
v Kežmarku, n.o. pre Maroša Britaňáka, Záhradná 1, 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 1301, druh pozemku ostatná plocha, k. ú.
Kežmarok o výmere 10m2 pod predajným stánkom umiestneným na ul. Huncovská pri
Nemocnici Dr. Alexandra v Kežmarku, n.o. pre Maroša Britaňáka, Záhradná 1, 060 01
Kežmarok, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 20 eur/mesiac.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Levická, Jendrejčák, Havírová, p. Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 205/2016, 206/2016
16. Návrh na prenájom nebytových priestorov - garáž v objekte bývalých kasárni súp. č.
2253, pre Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, Bratislava
p. Majorová Garstková
- na aké dlhé obdobie sa plánuje prenájom priestorov?
p. Perignáthová
- na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace
p. Majorová Garstková
- dávam pozmeňujúci návrh na doplnenie neurčitej a výpovednej doby
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Majorovej Garstkovej
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, p. Wagner
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 nebytového priestoru -garáže
o výmere 25m2 na pozemku 1938/24, k. ú. Kežmarok v objekte bývalých kasárni súp.č.
2253 na pozemku 1938/24, k.ú. Kežmarok, pre Pamiatkový úrad Slovenskej republiky so
sídlom Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO 31 455 194, je prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že skupina Pro Monumenta - Východ pri inšpekčných
prehliadkach nehnuteľných kultúrnych pamiatok využívajú pojazdnú dielňu, ktorá je
väčších a vyšších rozmerov ako bežná dodávka. Klasická garáž by pre vozidlo nebola
postačujúca.
s ch v a ľ u j e

prenájom nebytového priestoru- garáže o výmere 25m2 na pozemku 1938/24, k. ú.
Kežmarok, v objekte bývalých kasárni súp.č. 2253 v Kežmarku, pre Pamiatkový úrad
Slovenskej republiky so sídlom Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO
31 455 194, za cenu 17eur/m2/rok na dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, p. Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 207/2016
17. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka
a atletickej dráhy:
A/ Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok
B/ Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 2, Kežmarok
C/ Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, Starý trh 47, Kežmarok
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 nebytových priestorov
a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána
19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie
Kežmarok a v areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1 pre Strednú
umeleckú školu Slavkovská 19, Kežmarok, 060 01 Kežmarok, IČO 36155667, je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom nebytových priestorov
a športových zariadení pre nájomcu, ktorý zabezpečuje vyučovanie povinnej telesnej
výchovy pre žiakov školy a škola nedisponuje vlastnou telocvičňou,
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov a športových zariadení
1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19
v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok
- veľká telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť č. 15 - vždy v stredu, štvrtok a piatok
v čase od 7.20 do 9.20 hod., s výnimkou školských prázdnin, na dobu určitú do
14.5.2017,
2. v areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1 katastrálne územie
Kežmarok
- atletická dráha vždy v stredu, štvrtok a piatok v čase od 7.20 do 9.20 hod.,
s výnimkou školských prázdnin, na dobu určitú od 15.5.2017 do 16.6.2017.
pre Strednú umeleckú školu Slavkovská 19, Kežmarok, 060 01 Kežmarok, IČO 36155667
za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.
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 nebytových priestorov
a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána
19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie
Kežmarok pre Súkromnú strednú odbornú školu, Biela voda 2, Kežmarok, 060 01
Kežmarok, IČO 42088381, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že ide
o prenájom nebytových priestorov a športových zariadení pre nájomcu, ktorý

zabezpečuje vyučovanie povinnej telesnej výchovy pre žiakov školy. Škola nedisponuje
vlastnou telocvičňou,
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov a športových zariadení v objekte Mestskej športovej
haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku
p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok
- malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť č. 14 podľa harmonogramu,
s výnimkou školských prázdnin:
Párny týždeň:
Pondelok:
11,20 – 13,45 hod.
Utorok:
7,50 - 9,25 hod.
Štvrtok :
7,50 - 9,25 hod.; 10,30 – 12,05 hod.; 13,00 – 13,45 hod.
Piatok :
10,30 – 11,15 hod.; 12,10 – 12,55 hod.
Nepárny týždeň:
Pondelok:
11,20 – 12,05 hod.
Streda :
11,20 – 12,55 hod.
Štvrtok :
7,50 – 8,35 hod.; 12,10 – 13,45 hod.
Piatok :
10,30 – 11,15 hod.; 12,10 – 12,55 hod.
veľká telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť
s výnimkou školských prázdnin:
Párny aj nepárny týždeň:
Utorok:
12,10 – 12,55 hod.
Streda :
13,00 – 13,45 hod.
-

č. 15, podľa harmonogramu,

Nepárny týždeň:
Piatok :
13,00 – 13,45 hod.
pre Súkromnú strednú odbornú školu, Biela voda 2, Kežmarok, 060 01 Kežmarok, IČO
42088381, na dobu určitú do 30.06.2017 s výnimkou školských prázdnin, za nájomné
podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.
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 nebytového priestoru v objekte
Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku,
postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok pre Mestské
kultúrne stredisko Kežmarok, Starý trh 47, 060 01 Kežmarok, IČO 00352179 je
prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytového priestoru príspevkovej organizácii mesta
Kežmarok, ktorá v prenajatom nebytovom priestore zabezpečí osadenie a prevádzku
kávomatu pre nájomcov a hostí mestskej športovej haly,
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru o výmere 1 m2 v objekte Mestskej športovej haly Vlada
Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C
1938/20, katastrálne územie Kežmarok pre Mestské kultúrne stredisko Kežmarok,

príspevkovú organizáciu mesta Kežmarok, Starý trh 47, 060 01 Kežmarok,
00352179, na dobu neurčitú, za nájomné 30 eur/rok.

IČO

za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, p. Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 208/2016, 209/2016, 210/2016
18. Návrh na nájom bytu:
č. 1, Lanškrounská 2501/1
č. 21, Weilburská 2396/3
č. 15, Košická 2466/7
Weilburská 2550/9,11,13
č. 20, Lanškrounská 2527/1C
č. 15, Weilburská 2442/7
č. 14, Lanškrounská 2501/1A
č. 1, Gen. Štefánika 1049/14
p. Perignáthová
- došlo k jednej chybe v trvalom pobyte p. Compela – má byť uvedená Petržalská 1634/15
- p. Melicher stiahol žiadosť o nájom bytu, nie je potrebné o ňom hlasovať
p. Levická
- mám pozmeňujúci návrh, pre p. Pitoňáka, musíme najprv zrušiť uznesenie, ktoré sme
schvaľovali predtým
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Levickej
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Matia, Hencel, Levická,
Müncnerová, Havírová, Wagner
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 bezbariérového bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská
2501/1 v Kežmarku Kataríne Vilímovej, trvale bytom Tvarožná 74 je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu so svojím druhom
a štyrmi nezaopatrenými deťmi, bývajúcu u rodičov, neskôr v nevyhovujúcich bytových
pomeroch v podnájme.
schvaľuje
nájom bezbariérového bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1, Kežmarok
Kataríne Vilímovej, trvale bytom Tvarožná 74, 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. 21 v bytovom dome Weilburská 2396/3
v Kežmarku MUDr. Lenke Juráškovej, trvale bytom Lanškrounská 1600/13, Kežmarok

je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu stabilizácie lekárky detského oddelenia
Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. Huncovská 42 v Kežmarku.
schvaľuje
nájom bytu č. 21 v bytovom dome Weilburská 2396/3, Kežmarok MUDr. Lenke
Juráškovej, trvale bytom Lanškrounská 1600/13, 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. 15 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku
Martinovi Dlhému, trvale bytom 1. mája 406/22, Spišská Stará Ves je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu stabilizácie príslušníka Okresného dopravného inšpektorátu
OR Policajného zboru v Kežmarku.
schvaľuje
nájom bytu č. 15 v bytovom dome Košická 2466/7, Kežmarok Martinovi Dlhému, trvale
bytom 1. mája 406/22, Spišská Stará Ves, 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. 1 v bytovom dome Weilburská 2550/9 v Kežmarku
Jánovi Ramsovi, trvale bytom Bardejovská 1718/9, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý býva v spoločnej domácnosti
s rodičmi a snaží sa vyriešiť si svoju bytovú situáciu.
schvaľuje
nájom bytu č. 1 v bytovom dome Weilburská 2550/9, Kežmarok Jánovi Ramsovi, trvale
bytom Bardejovská 1718/9, 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. 2 v bytovom dome Weilburská 2550/9 v Kežmarku
Anne Mravovej, trvale bytom Mlynčeky 90 je prípadom hodným osobitného zreteľa
z dôvodu, že ide o žiadateľku, invalidnú dôchodkyňu, ktorá býva spoločne s dcérou
dlhodobo v podnájmoch v Kežmarku a z finančných dôvodov potrebuje vyriešiť bývanie.
schvaľuje
nájom bytu č. 2 v bytovom dome Weilburská 2550/9, Kežmarok Anne Mravovej, trvale
bytom Mlynčeky 90, 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. 3 v bytovom dome Weilburská 2550/9 v Kežmarku
Mgr. Daniele Demkovej, trvale bytom Weilburská 2442/7, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými

deťmi, ktorá býva v dvojizbovom mestskom nájomnom byte v bytovom dome na
Weilburskej 2442/7 v Kežmarku a tento je pre 3-člennú rodinu už nepostačujúci.
schvaľuje
nájom bytu č. 3 v bytovom dome Weilburská 2550/9, Kežmarok Mgr. Daniele Demkovej,
trvale bytom Weilburská 2442/7, 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. 4 v bytovom dome Weilburská 2550/9 v Kežmarku
Regine Spuchlákovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu s druhom
a jedným nezaopatreným dieťaťom. Bývajú v dvojizbovom mestskom nájomnom byte
v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku a momentálne čakajú druhé dieťa
a dvojizbový byt bude pre 4-člennú rodinu nepostačujúci.
schvaľuje
nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburská 2550/9, Kežmarok Regine Spuchlákovej,
trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, 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 Weilburská 2550/9 v Kežmarku
Monike Hajovskej s manželom Jánom, trvale bytom Baštová 1409/22, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu, ktorá býva v spoločnej
domácnosti s rodičmi a momentálne čakajú dieťa.
schvaľuje
nájom bytu č. 5 v bytovom dome Weilburská 2550/9, Kežmarok Monike Hajovskej
s manželom Jánom, trvale bytom Baštová 1409/22, 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. 6 v bytovom dome Weilburská 2550/9 v Kežmarku
Bystríkovi Kulangovi s manželkou Michaelou, trvale bytom Pod lesom 1488/15,
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s dvomi
nezaopatrenými deťmi, ktorá býva spoločne s rodičmi v byte.
schvaľuje
nájom bytu č. 6 v bytovom dome Weilburská 2550/9, Kežmarok Bystríkovi Kulangovi
s manželkou Michaelou, trvale bytom Pod lesom 1488/15, 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. 7 v bytovom dome Weilburská 2550/9 v Kežmarku
Márii Mašlonkovej s manželom Miroslavom, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C,

Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným
nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v dvojizbovom mestskom nájomnom byte
v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku, ktorý je pre 3-člennú rodinu
nepostačujúci.
schvaľuje
nájom bytu č. 7 v bytovom dome Weilburská 2550/9, Kežmarok Márii Mašlonkovej
s manželom Miroslavom, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, 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. 8 v bytovom dome Weilburská 2550/9 v Kežmarku
Júliusovi Jurdíkovi s manželkou Martinou, trvale bytom Ľubická cesta 45, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným
dieťaťom, ktorá býva s rodičmi a ďalšími príbuznými v spoločnej domácnosti.
schvaľuje
nájom bytu č. 8 v bytovom dome Weilburská 2550/9, Kežmarok Júliusovi Jurdíkovi
s manželkou Martinou, trvale bytom Ľubická cesta 45, 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. 9 v bytovom dome Weilburská 2550/9 v Kežmarku
Daniele Čikovskej s manželom Marekom, trvale bytom Vlkovce 83 je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva
spoločne s rodičmi a ďalšími príbuznými v dome.
schvaľuje
nájom bytu č. 18 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok Daniele Čikovskej
s manželom Marekom, trvale bytom Vlkovce 83, 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. 10 v bytovom dome Weilburská 2550/9
v Kežmarku Tomášovi Štrbkovi, trvale bytom Mesto Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý tvorí rodinu s družkou a dvomi
nezaopatrenými deťmi, bývajú v podnájme.
schvaľuje
nájom bytu č. 10 v bytovom dome Weilburská 2550/9, Kežmarok Tomášovi Štrbkovi,
trvale bytom Mesto 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. 11 v bytovom dome Weilburská 2550/11
v Kežmarku Anne Štulajterovej s manželom Ľubomírom, trvale bytom Sládkovičova 302,
Tisovec je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá
pracuje v Nemocnici s poliklinikou v Kežmarku na oddelení dlhodobo chorých.

S manželom a jedným nezaopatreným dieťaťom dočasne bývajú v podnájme v
Kežmarku.
schvaľuje
nájom bytu č. 11 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok Anne Štulajterovej
s manželom Ľubomírom, trvale bytom Sládkovičova 302, Tisovec, 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. 12 v bytovom dome Weilburská 2550/11
v Kežmarku Zdenkovi Compeľovi, trvale bytom Petržalská 1634/15, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý tvorí rodinu
s družkou a jedným nezaopatreným dieťaťom, bývajú v spoločnej domácnosti s rodičmi.
schvaľuje
nájom bytu č. 12 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok Zdenkovi Compeľovi,
trvale bytom Petržalská 1634/15, 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. 13 v bytovom dome Weilburská 2550/11
v Kežmarku Veronike Penxovej, trvale bytom Hviezdoslavova 392/8, Spišská Belá je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi
nezaopatrenými deťmi, ktorá po rozvode býva v spoločnej domácnosti s rodičmi.
schvaľuje
nájom bytu č. 13 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok Veronike Penxovej,
trvale bytom Hviezdoslavova 392/8, Spišská Belá, 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. 14 v bytovom dome Weilburská 2550/11
v Kežmarku Viktorovi Bodymu s manželkou Evou, trvale bytom Hlavné námestie 114/11,
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu so
zdravotným postihnutím, ktorá býva v mestskom nájomnom byte na Hlavnom námestí
114/11 v Kežmarku a požiadali mesto Kežmarok o menší byt.
schvaľuje
nájom bytu č. 14 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok Viktorovi Bodymu
s manželkou Evou, trvale bytom Hlavné námestie 114/11, 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. 15 v bytovom dome Weilburská 2550/11
v Kežmarku Jane Šebestovej s manželom Martinom, trvale bytom Lanškrounská
1598/17, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu
s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v zdravotne nevyhovujúcich
podmienkach v podnájme.

schvaľuje
nájom bytu č. 15 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok Jane Šebestovej
s manželom Martinom, trvale bytom Lanškrounská 1598/17, 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. 16 v bytovom dome Weilburská 2550/11
v Kežmarku Kataríne Holubovej, trvale bytom Mesto Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi,
ktorá po rozvode ostala dočasne bývať spoločne so svokrovcami v dome.
schvaľuje
nájom bytu č. 16 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok Kataríne Holubovej,
trvale bytom Mesto 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. 17 v bytovom dome Weilburská 2550/11
v Kežmarku Zuzane Hlaváčovej, trvale bytom Lanškrounská 1599/15, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným
nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu s rodičmi a súrodencami v spoločnej domácnosti.
schvaľuje
nájom bytu č. 17 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok Zuzane Hlaváčovej,
trvale bytom Lanškrounská 1599/15, 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. 18 v bytovom dome Weilburská 2550/11
v Kežmarku Petre Blanárovej s manželom Zdenkom, trvale bytom Bukovce 14 je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným
dieťaťom, ktorá býva spoločne so svokrovcami a ďalšími príbuznými v dome.
schvaľuje
nájom bytu č. 18 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok Petre Blanárovej
s manželom Zdenkom, trvale bytom Bukovce 14, 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. 19 v bytovom dome Weilburská 2550/11
v Kežmarku Jane Pitoňákovej, trvale bytom Severná 1489/11, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným
dieťaťom, bývajúcu s rodičmi a sestrou v spoločnej domácnosti.
schvaľuje
nájom bytu č. 19 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok Jane Pitoňákovej,
trvale bytom Severná 1489/11, 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. 20 v bytovom dome Weilburská 2550/11
v Kežmarku Lenke Nadányiovej, trvale bytom Vrbovská 73, Ľubica je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi,
ktorá po rozvode býva v podnájme v Kežmarku.
schvaľuje
nájom bytu č. 20 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok Lenke Nadányiovej,
trvale bytom Vrbovská 73, Ľubica, 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. 21 v bytovom dome Weilburská 2550/11
v Kežmarku Dušanovi Javorekovi s manželkou Juditou, trvale bytom Martina Lányiho
1370/21, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu
s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v podnájme.
schvaľuje
nájom bytu č. 21 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok Dušanovi Javorekovi
s manželkou Juditou, trvale bytom Martina Lányiho 1370/21, 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. 22 v bytovom dome Weilburská 2550/11
v Kežmarku Mgr. Anne Šiškovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1172/43, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá býva dlhodobo
v podnájme.
schvaľuje
nájom bytu č. 22 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok Mgr. Anne Šiškovej,
trvale bytom Gen. Štefánika 1172/43, 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. 23 v bytovom dome Weilburská 2550/11
v Kežmarku Michaele Jasenčákovej s manželom Daliborom, trvale bytom Karola
Kuzmányho 1589/35, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide
o žiadateľov, ktorí bývajú s rodičmi a ďalšími príbuznými v spoločnej domácnosti
schvaľuje
nájom bytu č. 23 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok Michaele Jasenčákovej
s manželom Daliborom, trvale bytom Karola Kuzmányho 1589/35, 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 Weilburská 2550/13
v Kežmarku Marcele Siskovej, trvale bytom Mierová 781/8, Spišská Belá je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými
deťmi, ktorá býva v podnájme a z finančných dôvodov potrebuje vyriešiť bývanie.
schvaľuje
nájom bytu č. 25 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok Marcele Siskovej,
trvale bytom Mierová 781/8, Spišská Belá, 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. 26 v bytovom dome Weilburská 2550/13
v Kežmarku Pavlovi Višňovskému s manželkou Katarínou, trvale bytom Petržalská
1633/9, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu
s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v podnájme v jednoizbovom byte.
schvaľuje
nájom bytu č. 26 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok Pavlovi Višňovskému
s manželkou Katarínou, trvale bytom Petržalská 1633/9, 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. 27 v bytovom dome Weilburská 2550/13
v Kežmarku Martine Dudovej, trvale bytom Levočská 1767/4, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným
dieťaťom, bývajúcu v spoločnej domácnosti s rodičmi.
schvaľuje
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok Martine Dudovej,
trvale bytom Levočská 1767/4, 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. 28 v bytovom dome Weilburská 2550/13
v Kežmarku Pavlovi Rusnačíkovi, trvale bytom Martina Lányiho 1372/25, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý tvorí rodinu s
družkou a tromi nezaopatrenými deťmi, bývajú v podnájme.
schvaľuje
nájom bytu č. 28 v bytovom dome Weilburská 2550/25, Kežmarok Pavlovi Rusnačíkovi,
trvale bytom Martina Lányiho 1372/13, 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. 29 v bytovom dome Weilburská 2550/13
v Kežmarku Veronike Braviakovej, trvale bytom Levočská 1768/8, Kežmarok je

prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným
nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu s rodičmi a sestrou v spoločnej domácnosti.
schvaľuje
nájom bytu č. 29 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok Veronike Braviakovej,
trvale bytom Levočská 1768/8, 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. 30 v bytovom dome Weilburská 2550/13
v Kežmarku Ing. Matúšovi Polákovi, trvale bytom Lanškrounská 1604/26, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý tvorí rodinu
s družkou a jedným nezaopatreným dieťaťom, bývajú s rodičmi v spoločnej domácnosti.
schvaľuje
nájom bytu č. 30 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok Ing. Matúšovi
Polákovi, trvale bytom Lanškrounská 1604/26, 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. 31 v bytovom dome Weilburská 2550/13
v Kežmarku Lenke Šušorovej, trvale bytom Krvavé pole 8, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými
deťmi, bývajúcu s rodičmi v spoločnej domácnosti.
schvaľuje
nájom bytu č. 31 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok Lenke Šušorovej,
trvale bytom Krvavé pole 8, 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. 32 v bytovom dome Weilburská 2550/13
v Kežmarku Mgr. art. Marekovi Stolarčíkovi s manželkou Henrietou, trvale bytom Pod
lesom 1477/17, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide
o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu v podnájme v jednoizbovom byte.
schvaľuje
nájom bytu č. 32 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok Mgr.art. Marekovi
Stolarčíkovi s manželkou Henrietou, trvale bytom Pod lesom 1477/17, 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. 20 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C
v Kežmarku Simone Siskovej, trvale bytom Školská 9, Ľubica je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu s druhom a jedným
nezaopatreným dieťaťom, bývajú u príbuzných v byte.
schvaľuje
nájom bytu č. 20 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok Simone Siskovej,
trvale bytom Školská 9, Ľubica, 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. 15 v bytovom dome Weilburská 2442/7
v Kežmarku Pavlovi Jurdíkovi s manželkou Martinou, trvale bytom Lanškrounská
1607/20, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu,
ktorá býva spoločne s rodičmi v byte.
schvaľuje
nájom bytu č. 15 v bytovom dome Weilburská 2442/7, Kežmarok Pavlovi Jurdíkovi
s manželkou Martinou, trvale bytom Lanškrounská 1607/20, 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. 14 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A
v Kežmarku Miriam Rusnákovej, trvale bytom Ľubická cesta 25, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku so zdravotným postihnutím,
ktorá tvorí rodinu s druhom, bývajúcu spoločne s rodičmi a ďalšími príbuznými v dome,
momentálne čakajú dieťa.
schvaľuje
nájom bytu č. 14 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Miriam
Rusnákovej, trvale bytom Ľubická cesta 25, Kežmarok, na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
ruší
uznesenie č. 139/2012 (prenájom bytu č. 1 v dome Slavkovská 47, Kežmarok Jaroslavovi
Pitoňákovi s manželkou Annou).
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. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
v Kežmarku Jaroslavovi Pitoňákovi a Anne Pitoňákovej, trvale bytom Petržalská
1642/22, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu poskytnutia
náhradného ubytovania na základe rozsudku Okresného súdu Kežmarok 2C 119/04-118.
schvaľuje
nájom bytu č. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Jaroslavovi
Pitoňákovi a Anne Pitoňákovej, trvale bytom Petržalská 1642/22, Kežmarok, na dobu
jedného roka.
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
zdržal sa: Polák
Prijaté uznesenia dostali č. 211/2016, 212/2016, 213/2016, 214/2016, 215/2016, 216/2016,
217/2016, 218/2016, 219/2016, 220/2016, 221/2016, 222/2016, 223/2016, 224/2016, 225/2016,
226/2016, 227/2016, 228/2016, 229/2016, 230/2016, 231/2016, 232/2016, 233/2016, 234/2016,

235/2016, 236/2016, 237/2016, 238/2016, 239/2016, 240/2016, 241/2016, 242/2016, 243/2016,
244/2016, 245/2016, 246/2016, 247/2016, 248/2016, 249/2016
p. primátor
- odovzdali sme 37 bytov, je to pozitívna správa, bodaj by ich bolo každý rok viac
19. Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14
Košická 2466/7
Košická 2466/9
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 Gen. Štefánika 1049/14 Emílii
Slovíkovej, 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. 3 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Emílii
Slovíkovej, 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. 10 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Alžbete Pavličkovej, 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. 10 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Alžbete
Pavličkovej, 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. 19 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Lenke
Stančekovej, 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. 19 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Lenke
Stančekovej, 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. 16 v bytovom dome Košická 2466/7 Miroslavovi
Kvardovi s manželkou Magdalénou, 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. 16 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Miroslavovi
Kvardovi s manželkou Magdalénou, trvale bytom Košická 2466/7, 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. 24 v bytovom dome Košická 2466/9 Denise
Vaksmundskej, 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. 24 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Denise
Vaksmundskej, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok, na dobu do 30.6.2019.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 250/2016, 251/2016, 252/2016, 253/2016, 254/2016
20. Návrh na predĺženie nájmu bytu Bardejovská 1718/9, byt č. 17, Priekopa 2322/59A
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 Bardejovská 1718/9,
Kežmarok Miroslavovi Gajdušekovi, trvale bytom Bardejovská 1718/9, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že vzhľadom na sociálne pomery rodiny
nie je možné bytovú otázku riešiť iným spôsobom. Byt obýva štvorčlenná rodina v zložení
manželia, ako pôvodní nájomcovia, syn a vnučka.
schvaľuje
nájom bytu č. 17 v bytovom dome Bardejovská 1718/9, Kežmarok nájomcovi Miroslavovi
Gajdušekovi s manželkou Máriou, trvale bytom Bardejovská 1718/9, Kežmarok na dobu
neurčitú.
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 Priekopa 2322/59A Vladimírovi Oračkovi
s manželkou Marcelou, trvale bytom Priekopa 2322/59A, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom,
ktorá bývala v nevyhovujúcich podmienkach v byte na Hlavnom námestí 93/53
v Kežmarku a vzhľadom na sociálne pomery rodiny nie je možné bytovú otázku riešiť
iným spôsobom.
schvaľuje

nájom bytu Priekopa 2322/59A, Kežmarok nájomcovi Vladimírovi Oračkovi s manželkou
Marcelou, trvale bytom Priekopa 2322/59A, Kežmarok na dobu jedného roka.
za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Sabolová, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia,
Hencel, Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 255/2016, 256/2016
21. Rôzne
22. Interpelácie
p. Polák
- ďakujem aj za obyvateľov Baštovej 8 za to, že dochádza k výmene plastových okien, tlmočím
ich vďaku
- p. riaditeľke Kaprálovej ďakujem za celú letnú prácu
- ďakujem tiež za prácu p. Dragašekovej
p. Müncnerová
- veľká pochvala patrí aj CVČ, športovým klubom a všetkým, ktorí umožnili aby mohli byť
športové a kultúrne akcie
- sú nejaké nové informácie ohľadom poldrov, keďže ste spomínali návštevu ministra?
- most na Severe – dostávame otázky a dopyty, schválili sme zmenu v rozpočte, ako pokračuje
výstavba, prečo bola dvojmesačná pauza v tomto procese?
p. primátor
- čo sa týka poldrov, vyjadril som sa aj v kežmarskej televízii, poldre boli prisľúbené, bol tu aj
p. bývalý riaditeľ p. Soupek aj bývalý minister, je to sústava myslím 8 poldrov, nielen na
tokoch, ale aj na prítokoch o rôznych veľkostiach, predchádza tomu však proces. Počas
rokovaní obec Ľubica nesúhlasila, neskôr to bolo podporené, v lete bol vydaný protinávrh na
vybudovanie poldrov v iných lokalitách. Muselo sa to posúdiť individuálne a zvlášť, preto
došlo k oneskoreniu procesu minimálne o pol roka, momentálne nám prišlo schválené územnné
rozhodnutie na vybudovanie poldra na Ľubickom potoku, jediný schodný variant je ten, ktorý
predložil SVP
- znova zdôrazňujem potrebu vybudovania poldrov, je to najlepšou investíciou
- bolo podaných 560 žiadostí a mesto Kežmarok by malo byť uspokojené
- bol som viac krát za starostom Ľubice, aby nepodávali protinávrhy, aby sa neoddiaľoval
proces
- prebehla aj návšteva u nového ministra
- je to politické rozhodnutie, neviem Vám teraz na to odpovedať
- spustili sme proces na verejného obstarávateľa,
- v procese pokračujeme, vieme, že most je problematický, pri pekárni je most ešte viac
problémový, keď príde povodeň roku 2010 budú lamentovať všetci
p. Müncnerová
-prišiel aj prísľub pred voľbami. Jedno, čo môžete urobiť pre ochranu občanov je ich vybudovať
- neviem, či tie poldre budú, či nebudú, žiadam o rokovania

p. primátor
-je to veľmi ťažké lavírovať na tomto poli, nemusíte nás o to žiadať, pracujem na tom
- bol som na ministerstve jediný, minister nevedel o danej problematike
- kto vie pomôcť, tak ho vyzývam, aby pomohol, sú to rokovania na krehkej rovine
- o moste niet čo diskutovať, nemusia sa občania báť, pokračujeme ďalej
p. Majorová Garstková
- ďakujem poslankyni za začatie tejto témy, stretla som sa s občanmi
- včera sa mi dostalo do rúk oznámenie o začatí stavebného oznámenia, citovala jednu časť
oznámenia
- už tu je uvedené, že má most nevyhovujúci stav, skutočne si myslím, že občania do mosta
vkladajú veľkú nádej, teším sa, že tu odznela informácia, že pokračujeme v procese
p. primátor
- a čo s ostatnými občanmi, kde ten tok robí problémy a jediné riešenie je výstavba poldra,
musíme to riešiť komplexne
- keďže je to vodohospodársky významný tok, mesto samé nemôže nič robiť
p. Levická
- oslovili ma rodičia, ktorým sa hrajú deti na detských ihriskách, kde sedávajú bezdomovci,
kto spravuje čistotu, hygienu
-treba sa tam ísť niekedy pozrieť o 4.00 hod. ráno
p. primátor
- detské ihriská máme zmapované, boli vybudované svojpomocne, v rámci bezpečnosti podľa
nových noriem musí garantovať mesto čistotu
- vymeníme piesok, vymeníme pár prvkov, možno je to aj otázka na Vás, udržať takýto počet
malých ihrísk nie je možné
- som za vybudovanie jedného ihriska v každom roku a taktiež za vybudovanie mestskej
športovej zóny
- ideálne je možno si vytypovať zóny a udržiavať ich
- neviem, či by bolo vhodné ich odstraňovanie
- je to skôr o tom prístupe, ktorý ste spomínali
- privítame každý nový návrh, podnet
- nie sme vlastníkmi pozemkov vo vnútroblokoch, keby došlo k dohode došlo by k skrášleniu
vnútroblokov
p. Wagner
- stalo sa mi, ležal bezdomovec na lavičke, máte MsP nejakú páku a má vôbec zmysel ich volať?
Ľudia to kritizujú, že MsP nič nerobí
p. Kušnirak
- je to daň za demokraciu, nič sa s tým nedá robiť
p. Müncnerová
- na komisii odznelo od náčelníka, že si zisťoval situáciu v iných mestách a v porovnaní
s okolím ich je tu enorme veľa, všetci bezdomovci sú zo Žakoviec

p. Škára
- chcel by som sa opýtať na práce na zimnom štadióne, kúpalisku a kotolne, stihne sa to ešte
tento rok?
- zábradlie z Michalskej ulici je v dezolátnom stave
p. primátor
- čakali sme na výber obstarávateľa, máme ho, veľké súťaže my nerobíme, je to veľký projekt
- vždy sme zvažovali iný zdroj financovania kúrenia v kotolni, musíme si k tomu ešte sadnúť,
aby sme získali externé zdroje
- je to v riešení
p. Zreľak
- mám informáciu, že na Michalskej ulici došlo aj k zraneniu
p. primátor
- vecí, čo je potrebné riešiť, je veľa
23. Záver
Na záver primátor poďakoval za pochvalu práce mesta. Skonštatoval, že najkrajšou vecou, ktorá
sa schválila, je pridelenie bytov, nakoľko je to pre mnohých nový začiatok. Spomenul aj
predostreté projekty. Zhodnotil, že aj keď ich úspešnosť nie je stopercentná, ak sa neskúsi ich
podanie, neprejde nič. V tomto duchu sa bude aj pokračovať a dal slovo p. poslankyni
Sabolovej, ktorá sa poďakovala za gratuláciu a zároveň pozvala prítomných na slávnostné
otvorenie novej telocvične a taktiež na akciu Kvapka krvi, ktorá sa organizuje už niekoľko
rokov.
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