MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

V Kežmarku dňa 16. 02. 2017
Číslo spisu: 1/2017

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09. 02. 2017
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:

Mgr. Miroslav Beňko
Ing. Adriana Sedláková
Ján Levocký

Program:
Otvorenie.
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. Súhrnná správa Hlavného kontrolóra mesta o vykonaných kontrolách v roku 2016.
5. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2017 o zrušení Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok,
o zrušení Materskej školy, Severná 5, Kežmarok a o zriadení Základnej školy s materskou školou,
Nižná brána 8, Kežmarok
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. ..., ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej
určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení
opatrovateľskej služby Kežmarok
7. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku
a schválenie zmien v orgánoch spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok
8. Zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
9. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017
10. Zmena rozdelenia likvidačného zostatku organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik
Kežmarok „v likvidácii“.
11. Návrh na výstavbu 18 b.j. Bytový dom Weilburská 2,4 Kežmarok.
12. Súhlas mestského zastupiteľstva k žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie Zmien
a doplnkov č. II. Územného plánu mesta Kežmarok.
13. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2020 za
obdobie roka 2016
1.
2.

14. Návrh

na odpredaj časti pozemku KN-E 6733/3 Ján Klein a Monika Kleinová, Možiarska 6,
Kežmarok
15. Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva pozemkov pod miestnou komunikáciou M14 z SPF do
vlastníctva mesta Kežmarok
16. Návrh na úpravu prílohy č. 5 uznesenia č.268/2016 zo dňa 6.10.2016 - Poľnohospodárske družstvo
podielnikov Kežmarok
17. Návrh na zriadenie vecného bremena :
*Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad
*Hengstler, s.r.o. Kežmarok
18. Zmeny v Radách škôl pri školských zariadeniach zriadených Mestom Kežmarok.
19. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovenská republika 2014 – 2020, vlajkový
projekt Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa
20. Rôzne
21. Interpelácie
22. Záver

1. Otvorenie
P. primátor privítal prítomných na 1. zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2017.
Zahraničné cesty
17.01. – 18.01. 2017 Paríž – študijná návšteva – Európska asociácia miest
01.02.2017 – Brusel – Komisia ENVE
Rokovania
20.12.2016 – Ministerstvo zdravotníctva SR – vedúci služobného úradu Jozef Ráž
20.12.2016- Bratislava - prezident SZĽH Martin Kohút
09.01.2017 – MsÚ – Smart energy solution
23.01.2017 - Prešov – predseda PSK Peter Chudík - kampus
Prijatia
19.12. 2016 – MsÚ - prijatie olymp. víťazov bratrancov Škantárovcov
11. 01. 2017 – Bratislava - novoročné prijatie u prezidenta SR
Ostatné
20.01.2017 – Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra – odovzdávanie prístrojov
26.01.2017 – Bratislava Incheba – veľtrh CR
27.01.2017 – Pietny akt kladenia vencov – 72. výročie oslobodenia mesta
02.02.2017 – ZŠ Grundschule – odhalenie busty Dr. Vojtecha Alexandra
18.02.2017 – Natáčanie Perinbaby
Koncom minulého roka sa uskutočnilo stretnutie ohľadom sporu medzi Ľubicou a Kežmarkom
o spornom území Juh. Obyvateľom žijúcim na danom území bol zaslaný list, v ktorom ich mesto
ubezpečilo, že v tomto smere bude konať a urobí všetko preto aby sa daný problém vyriešil. Ak nebude
možné dospieť k dohode, mesto Kežmarok bude iniciovať zmenu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.

Mesto Kežmarok dostalo ďakovný list od Europolu za pomoc Mestskej polície. Z podnetu Ing. Šlosárovej
bola vytvorená mapa investícií, ktorá obsahuje všetky akcie mesta Kežmarok za roky 2015, 2016 a 2017.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky a schválenie
programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
p. primátor
- sťahuje bod č. 11. a zaraďuje bod č. 20 a) do Rôzneho – návrh na zmenu uznesenia č. 209/2016
prenájom telocvične
p. Polák
– zaradenie bodu programu Rôzne bod b) návrh na bezplatné parkovanie počas vianočného obdobia
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Škára, p. Holova
- do volebnej komisie boli zvolení: p. Jendrejčák, p. Müncnerová, p. Jankura
- za overovateľov zápisnice boli určení: p. Levická, p. Havírová
- zapisovateľka: p. Klukošovská
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
v o l í do návrhovej komisie
p. poslanca Vladimíra Škáru za člena komisie
p. poslanca Jána Holovu za člena komisie
v o l í do volebnej komisie
p. poslanca Ladislava Jendrejčáka za predsedu komisie
p. poslankyňu Miroslavu Muncnerovú za člena komisie
p. poslanca Ondreja Jankuru za člena komisie
berie na
vedomie
- primátorom určených overovateľov zápisnice
p. poslankyňu Eleonóru Levickú
p. poslankyňu Veroniku Havírovú
- primátorom určenú zapisovateľku
p. Veroniku Klukošovskú
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Holova,
Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
zdržal sa: Škára
Prijaté uznesenie dostalo č. 1/2017

Hlasovanie za zaradenie bodu č. 20 a)
za:14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Holova,
Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Škára
Hlasovanie za zaradenie bodu č. 20 b)
za: 12, proti: 0, zdržali sa: 2
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Polák, Wagner, Jankura,, Havírová, Levická,
Zreľak, Hencel, Škára
zdržali sa: Holova, Perignáth
Hlasovanie za stiahnutie bodu č. 11
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Holova,
Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Škára
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
Schvaľuje

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. Súhrnná správa Hlavného kontrolóra mesta o vykonaných kontrolách v roku 2016.
5. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2017 o zrušení Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok,
o zrušení Materskej školy, Severná 5, Kežmarok a o zriadení Základnej školy s materskou
školou, Nižná brána 8, Kežmarok
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. ..., ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu,
spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre
seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok
7. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko
v Kežmarku a schválenie zmien v orgánoch spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok
8. Zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
9. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017
10. Zmena rozdelenia likvidačného zostatku organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik
Kežmarok „v likvidácii“.
11. Súhlas mestského zastupiteľstva k žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie Zmien
a doplnkov č. II. Územného plánu mesta Kežmarok.
12. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 –
2020 za obdobie roka 2016
13. Návrh na odpredaj časti pozemku KN-E 6733/3 Ján Klein a Monika Kleinová, Možiarska 6,
Kežmarok
14. Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva pozemkov pod miestnou komunikáciou M14 z SPF
do vlastníctva mesta Kežmarok
15. Návrh na úpravu prílohy č. 5 uznesenia č.268/2016 zo dňa 6.10.2016 - Poľnohospodárske
družstvo podielnikov Kežmarok
16. Návrh na zriadenie vecného bremena :

*Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad
*Hengstler, s.r.o. Kežmarok
17. Zmeny v Radách škôl pri školských zariadeniach zriadených Mestom Kežmarok.
18. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovenská republika 2014 – 2020,
vlajkový projekt Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa
19. Rôzne
19 a) zmena uznesenia - harmonogram prenájmu nebytových priestorov
19 b) návrh na bezplatné parkovanie počas vianočného obdobia
20. Interpelácie
21. Záver
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 2/2017
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu
25.01.2017 za kontrolované obdobia roka 2016 a predchádzajúce obdobia
p. Teraj
- informoval o stave plnenia uznesení
p. Matia
- uznesenie č. 247/2010 - v akom štádiu je územné plánovanie obce Malý Slávkov
p. Perignáthová
- bola vypracovaná štúdia
p. Matia
- uznesenie č. 150/2013 ak sa nepredloží geometrický plán, porušuje sa zmluva?
- dajú sa potom uplatniť nejaké sankcie?
p. Teraj
- sú to zákonné vecné bremená, ktoré vyplývajú zo zákona o energetike
- vlastník pozemku musí umožniť zriadiť vecné bremeno na energetické telesá
p. Perignáthová
- nemáme dohodnuté žiadne sankcie, ide to len cez výzvy na doloženie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia uznesení
prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 25.01.2017, za kontrolované obdobia
roka 2016 a predchádzajúce obdobia.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel

Prijaté uznesenie dostalo č. 3/2017
p. primátor
- privítal p. Gacíka, krotý je poverený riadením centra podpory a regionálneho rozvoja
- informoval, že poverený riadením oddelenia školstva je Ing. Karol Gurka
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok za rok 2016
p. Teraj
- informoval o predloženom návrhu
p. primátor
- ľudia sa pýtajú čo sa udialo v nemocnici, či boli zmeny a daný krok správny
- treba povedať, že krok bol jediný možný správy krok, ktorý sa udial
- ak by bola uznaná faktúra zaslaná už v roku 2013, dnes by bola zaúčtovaná a mesto Kežmarok resp.
daná organizácia, by bola v hlbokej strate , nakoľko nikde nebolo napísané, že spoločnosť PP Partnership
sa zrieka akýchkoľvek nárokov do budúcna
- jedinou možnosťou by bolo dať organizáciu do konkurzu alebo vyrovnať pohľadávku predajom budov
danej organizácie
- prišli by sme o všetko v záujme zachrániť nemocnicu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v danom
regióne
- v súčasnosti má mesto v danej organizácii vplyv, daná faktúra nebola uznaná ale vrátená naspäť a bola
podaná žaloba
- ukončili sme v danej organizácii jednu etapu a potrebujeme sa posunúť ďalej, konať a nájsť riešenie
p. Murárová
- vzťah medzi nemocnicou a spoločnosťou PP Partnership trvá na základe mandátnej zmluvy, ktorá bola
uzavretá na dobu určitú, kým nebude nemocnica v právnom vzťahu so Všeobecnou zdravotnou
poisťovňou
- zmluvu sme vyhodnotili ako neplatnú, uzavretú v rozpore s ustanoveniami zákona o mandátnej zmluve
podľa Obchodného zákonníka
- bola podaná účtovacia žaloba, ktorou by súd určil neplatnosť tejto zmluvy
- momentálne čakáme na pojednávanie
p. primátor
- aká je situácia v nemocnici?
p. Halíř
- situácia je vážna, v nemocnici prebehli kontroly zo zdravotných poisťovní
- pozitívom je, že nemocnica vykázala za január 2017 s reálnymi výkonmi zhruba o 25 000 € viac ako za
január 2016
- rozviazali sme niektoré nevyhovujúce zmluvy s dodávateľmi
- nemocnica je personálne podhodnotená, musíme prijať lekárov, ale aj zdravotný a nižší personál
- nastáva otázka čo ďalej a akým smerom ísť
p. primátor
- mesto by nebolo schopné uhradiť pohľadávku v danej výške
- záujmom mesta je nájsť východisko čo ďalej s nemocnicou
- pozitívne sú výkony nemocnice, ich zvýšenie a zlepšenie starostlivosti

- otázkou je, či je mesto schopné udržať nemocnicu samo alebo potrebuje komunikovať o partnerstve
- pochybeniami sa budú zaoberať trestné orgány, my potrebujeme nájsť budúcnosť nemocnice, ktorá musí
byť jasne daná
p. Matia
- dokedy budú odstránené nedostatky zistené pri kontrolách?
p.Teraj
- termíny na odstránenie nedostatkov sú zverejnené v zápisnici o kontrole
- ďalšie nedostatky budú odstránené v priebehu aktualizácie web. stránky
p. Matia
- požiadal dozornú radu nemocnice, aby plnila svoje povinnosti tak ako má
p. Perignáth
- dozorná rada funguje necelé 2 roky, súčasná dozorná rada nešla pred dobu svojej činnosti, pred rok 2015
p. Teraj
- nemocnica nezverejňovala v zmysle zákona o povinnom zverejňovaní informácií zmluvy a zároveň
nevykonávala verejné obstarávanie
- bývalej kontrolórke nebola umožnená kontrola v tejto organizácii
p. Hencel
- táto téma bola predmetom rokovaní správnej rady nemocnice, mali sme analýzu, na základe ktorej mala
nemocnica zverejňovať zmluvy, no neprešla hlasovaním
p. Halíř
- v rámci verejného obstarávania nemocnica vyberá externú spoločnosť, ktorá má nejaké skúsenosti so
zdravotníctvom
p. Polák
- je možné nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. zverejňovať kompletné faktúry, alebo by došlo
k porušeniu zákona
p. Teraj
- zákon presne určuje čo sa zverejňuje, zverejňované informácie sú v súlade s daným zákonom
- mesto nad rámec zákona zverejňuje audiovizuálne nahrávky z MsZ
p. Polák
- požiadal p. primátora aby nehovoril len jeho meno pri komunikácii s nemocnicou , boli pri tom aj iný
poslanci
p. primátor
- vy ste najdlhšie komunikoval s p. Tvarůžkom a nepodporil ste zmeny v nemocnici v prospech mesta
- treba si stáť za krokom, ktorý ste urobil, nerobiť si vlastnú politickú agendu ale hľadať to najsprávnejšie
riešenie
- mesto Kežmarok sa zodpovednosti nezbavilo, vzalo ju na svoje plecia a bude hľadať riešenia

p . Polák
- poslancov, ktorý predložili návrh bolo 9, nikto nepovedal, že krok, ktorý sa urobil a materiál bol zlý, no
neboli sme s ním dostatočne oboznámení
- nebol som člen správnej ani dozornej rady, z toho dôvodu som nemal ani prístup ku všetkým
informáciám
p. Matia
- postupovali sme podľa zápisnice zdravotnej komisie, stojím si za tým
- k návrhu štatútu a nájomnej zmluve sa malo vyjadriť právne oddelenie, čo dodnes nespravilo
- mali sme s p. primátorom stretnutie, kde nevyjadril svoju víziu s nemocnicou, tak sme predložili svoj
návrh
- zámerom poslancov bolo zverejniť zmluvu aby sa s ňou široká verejnosť oboznámila
p. primátor
- verejnosť si spravila svoj vlastný názor, je to uzavreté
- bol to správny krok pre uchránenie a zachovanie majetku mesta, napriek problémom, ktoré vznikli
- prenechalo sa to orgánom, ktoré sú za to zodpovedné – súd, orgány činné v trestnom konaní
p. Hencel
- citoval zápisnicu a uznesenie zdravotnej komisie, zo zasadnutia k návrhu nájomnej zmluvy nemocnice
p. primátor
- zdravotníctvo sa bude riešiť aj tento rok, nakoľko musíme nájsť riešenie pre nemocnicu
- robí sa základná sieť nemocníc, do ktorej sa potrebujeme dostať
- potrebujeme riešiť závažné veci mesta a nie banality
p. Polák
- základnou podmienkou na ukončenie sporov je navzájom sa počúvať a hovoriť
p. primátor
- môžete prísť ku mne a môžeme sa o bodoch programu porozprávať
- nie všetky opatrenia musia byť správne, no treba povedať, kde došlo k pochybeniu
p. Havírová
- je tu nedostatočná komunikácia p. primátora s nami poslancami
- žiadam o ukončenie rozpravy, nakoľko to k ničomu nevedie
- je tu otvorená otázka a budú to riešiť orgány činné v trestnom konaní
p. Škára
- nikto z nás, kto sa zdržal hlasovania, to nemyslel zle, ja osobne som nemal dostatočne preštudované
materiály a na rozhodovanie potrebujem čas a informácie
p. primátor
- nie vždy je dostatok času, môže nastať situácia keď to treba riešiť v danom momente
- potrebujeme sa posunúť ďalej, pretože to nie je len o analýzach a tabuľkách
- môj názor bol iný, poďakoval som tím, ktorí ho podporili
p. Zreľák
- niekedy neviem do čoho idem na zastupiteľstve, no nie každý sa vie rozhodnúť v aktuálnej chvíli

- otázka na p. doktorku, že či predchádzajúci predstavitelia mesta mohli spôsobiť práve tie škody
v zmysle uzatváraných zmlúv
p. Murárová
- mandátna zmluva ani nebola predmetom rokovania MsZ, za minulého p. primátora
p. primátor
- východisko musia nájsť orgány, ktorým to bolo posunuté
- nájsť správne riešenie nebude jednoduché, treba nájsť riešenie s ktorým sa stotožnia poslanci,
ministerstvo ale aj nemocnica
p. Zreľak
- otázka na p. Teraja – bude informatívna správa súčasťou kompletnej správy z kontroly nemocnice?
p. Teraj
- bude to súčasťou správy, niektoré veci však nebude vhodné zverejniť
- treba sa zachovať tak aby nebol ovplyvnený priebeh súdneho konania
- bude zhruba zverejnené to čo aj teraz
p. Wagner
- pri rozhodovaní nebol materiál podstatný, rozhodovalo sa o tom či nemocnica pôjde do rúk mesta alebo
spoločnosti
- podáva procedurálny návrh na ukončenie diskusie
Hlasovanie za procedurálny návrh na ukončenie diskusie:
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Mesta Kežmarok za rok 2016.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 4/2017
5. Návrh VZN mesta Kežmarok č. 1/2017 o zrušení Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok, o
zrušení Materskej školy, Severná 5, Kežmarok a o zriadení Základnej školy s materskou školou,
Nižná brána 8, Kežmarok
p. Gurka
- informoval o predloženom návrhu
p. Polák
- osobne som sa zúčastnil stretnutia, ktoré organizoval p. riaditeľ a tomuto návrhu som naklonený

- aká bude vstupná investícia na vybudovanie alebo prestavbu školy, aká bude návratnosť investície
p. Zreľak
- táto téma bola dosť bohato rozobratá medzi poslancami aj rodičmi
- mala by byť uvedená suma investície, aby sme sa vedeli orientačne pohybovať
- tento návrh som sa rozhodol podporiť, možno v budúcnosti bude takýchto škôl v meste viac
- čo sa stane s územím čo ostane na území MŠ a s budovou?
p. Müncnerová
- mestská školská rada vyjadrila pozitívne stanovisko
- neruší sa MŠ, neodchádza zo sídliska Sever ale ostáva na ňom
p. Majorová Garstková
- podporuje danú myšlienku
- koľko bude stáť táto investícia, aký je časový harmonogram a aktivity, čo bude s budovou a aká je
celková predstava realizácie
- či bude postavené ihrisko, parkovacie miesta
p. primátor
- na otázky investície bude vedieť najlepšie odpovedať riaditeľ ZŠ
- materská škôlka potrebuje veľké investície, nakoľko je v zlom technickom stave
- nakoľko je problém s množstvom detí , je to obojprospešné spojenie pre školu aj škôlku,
- momentálne túto budovu nepredávame, nechávame si ju, uvažujeme napr. o vytvorení jaslí
p. prednosta
- aká bude investícia ukáže až verejné obstarávanie – cca 82 000 €
- návratnosť odhadujeme na 4 až 5 rokov
- harmonogram súhlasí – prišiel súhlas so školskej inšpekcie
- čaká nás zmena rozpočtu a začiatok verejného obstarávanie, na fungovanie by sme nabehli 01. 09. 2017
p. Tokarčík
- bude postavené detské ihrisko
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta
Kežmarok č. 1/2017 o zrušení Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok, o zrušení Materskej
školy, Severná 5, Kežmarok a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8,
Kežmarok
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 5/2017
6. Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia
a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení
opatrovateľskej služby Kežmarok

p. Matia
- článok 3 odsek 1 písmeno b) netreba špecifikovať z akých vážnych dôvodov bude fyzickej osobe
poskytnutá sociálna služba?
p. Trautmanová
- dôvody sú presne špecifikované v zákone
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa u z n i e s l o na VZN č. 2 /2017, ktorým sa určuje suma
úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby
v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok.
za: 13, proti: 0, zdržali sa:
za: Jendrejčák, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára, Holova, Havírová,
Levická, Zreľak, Hencel
neprítomná: Majorová Garstková
Prijaté uznesenie dostalo č. 6/2017
Bola vyhlásená 15 minútová prestávka.
7. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko
v Kežmarku a schválenie zmien v orgánoch spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok
p. primátor
-informoval o predloženom návrhu na vymenovanie riaditeľa MsKs
p. Wagner
- na miesto riaditeľa MsKs prebehol konkurz – komisiu tvorili p. Gurka, p. Bednárová, p. primátor a ja
- konkurzu sa zúčastili 3 účastníci, po zvážení sme navrhli p. Ing. Zuzanu Šlosárovú
p. primátor
- konkurz bol uverejnený na web. stránke mesta
- upozornil, že sa jedná o zastupovanie na dobu určitú v rámci materskej dovolenky
- udelil slovo p. Šlosárovej
p. Šlosárová
- ocenila prácu predchádzajúceho vedenia MsKs, na ktorú chce nadviazať
- jej zámerom je zriadenie kaviarne a čitárne v priestoroch novej knižnice, úprava priestorov MsKs,
organizácia aktivít pre deti, vytvorenie zľavovej karty na kultúrne podujatia, vytvorenie talkshow s
kežmarčanmi a o kežmarčanoch
p. primátor
- informoval o vzdaní sa funkcie konateľa spoločnosti Technické služby Ing. Jána Soliara
- ideálne by bolo aby bol v oboch organizáciách jeden štatutár, nakoľko to zákon nedovoľuje p. Soliar sa
vzdal miesta konateľa
- funkcia bola navrhnutá vedúcemu pracovníkovi, ktorý to odmietol
- navrhujem preto do tejto funkcie dočasne schváliť Ing. Karola Gurku

p. Majorová Garstková
- kto stanovuje kvalifikačné predpoklady pri konkurzoch, vyplývajú zo zákona alebo ich stanovuje
mesto?
p. Matia
- v rámci zákona o verejnom záujme, ak by p. Soliar dostal súhlas mesta, mohol by vykonávať funkciu
konateľa Technických služieb?
p. Havírová
- nepáči sa mi proces výberu uchádzača na riaditeľa MsKs, dala by som návrh na prešetrenie pre p. Teraja
- bol vypísaný konkurz, no v odpovedi pre uchádzača bolo napísané – žiadosť o výberové konanie
- bol to teda konkurz alebo výberové konanie?
p. prednosta
- v podmienkach výberu uchádzača sú určité obmedzenia, ktoré vyplývajú zo zákona
- isté pracovné činnosti musia byť podporené vzdelaním 2. stupňa, hlavne riadiaca práca
- zamestnávateľ si určuje podmienky výberu sám
p. Majorová Garstková
- niekde sa požaduje 10 rokov praxe, niekde 3 roky praxe - pričom ide o pozície v rámci jedného
zamestnávateľa
p. primátor
- možeme všade uvádzať, že bez praxe, no je tu otázka čo hladáme
- ak vieme že bude problém niekoho nájsť s danou praxou, môžeme jej dĺžku znížiť
- pri výbere na MsKs bola prax najnižšia, pretože sme hľadali niekoho s praxou
- zákon bol určite dodržaný
p. Bednárová
- v prípade p. Soliara podľa zákona č. 552/2003 Z. z. je tam konflikt záujmov
- posudzovali sme, že by mohlo dôjst ku konfliktu v rámci Obchodného zákonníka, nakoľko predmet
činnosti týchto dvoch organizácií je podobný
p. primátor
- na stránke bol konkurz uverejnený asi mesiac
p.Havírová
- v odpovedi uchádzažovi bolo napísané výberové konanie
p. prednosta
- vyslovene to bol konkurz, všetci uchádzači boli na to upozornení
p. Havírová
- stále som nedostala odpoveď na moju otázku
- podľa mňa tam treba nejakú vnútornú smernicu ,pripadá mi to diskriminačné na tú prax
- podľa mňa je prax konkrétne šitá na niekoho
p. primátor
- dávať na riaditeľské miesto prax vítana, je trochu scestné, vyberáme konateľov a riaditeľov,
- toto bolo minimum čo sme mohli požadovať

p.prednosta
- po ukončení konkurzu boli doklady doručené na personálne oddelenie, aby sa vrátili účastníkom
- je to vyslovene preklep
p. Havírová
- ja by som dala naozaj podnet na prešetrenie tohto konkurzu p. Terajovi
- p. Šlosárová je vedúca pracovníčka, a zo zákona by mala tiež prejsť výberovým konaním
p. primátor
- do 6 mesiacov je to v rámci zákona
- netreba do toho vŕtať, keď mi ten môj kandidát neprejde
p. Havírová
- ja som za nikoho nelobovala, to čo sa deje to vieme všetci v Kežmarku
- niekto za výberové konanie berie plat a má za to zodpovednosť
- určite sa zdržím hlasovania
p. primátor
- procesná stránka musí ísť podľa zákona, určite sa na to p. kontrolór môže pozrieť
p. Havírová
- ja hovorím len svoj názor
p. Majorová Garstková
- v prípade, ak sa p. Šlosárová stane zastupujúcou riaditeľkou MsKs, aký bude postup v rámci oddelenia
komunikačného manažéra?
p. primátor
- v rámci danej situácie budem musieť nájsť nejaké riešenie, no momentálne je väčšia priorita MsKs
- pri následných krokoch vás budem určite informovať
p. Matia
- požiadal prednostu, ktorý zodpovedá za doručenie materiálu, aby bol materiál doručený v plnom znení,
inak ho nebude považovať za doručený
p. primátor
- z procesného hľadiska to nebolo možné skôr dať
p. Matia
- mali sme určený presný čas dokedy bude p. Kantorková túto funkciu vykonávať
- schvaľovali sme to na novembrovom zastupiteľstve, máme k tomu aj uznesenie
- bolo povedané, že výberové konanie sa stihne, no meno vybraného uchádzača sme sa dozvedeli až dnes
p. primátor
- kto chcel, sa prihlásil
- ja som sa stotožnil s p. Šlosárovou, má na to predpoklady
p. prednosta
- nezodpovedám za obsah predkladaných materiálov, iba za včasné doručenie materiálov preberám
zodpovednosť

- nemôžem napísať do materiálu to, čo neviem, konkurz sa uskutočnil vo štvrtok poobede a v piatok sa
vám doručovali materiály
- pri výberových konaniach zákon určuje, že o riaditeľoch rozpočtových a príspevkových organizácií
rozhoduje starosta
p. Wagner
- v štvrtok sme to ešte nemali uzavreté, až dnes ráno sme sa dohodli na konkrétnom mene
- je tu možnosť o tom v rámci diskusie rozprávať
- p. Gurka na začiatku každému uchádzačovi povedal, že ide o konkurz a o miesto na dobu určitú
- poslanci majú návrh komisie schváliť alebo neschváliť, nemusia vidieť ostatných uchádzačov
p. primátor
- p. Wagner je predseda kultúrnej komisie, preto bol aj v komisii pri výbere riaditeľa MsKs
p. Majorová Garstková
- p. Gurka budete zvládať túto pozíciu?
- akú zmluvu má p. Šlosárová, a či táto zmluva, ktorú dostane v prípade MsKs bude na dobu určitú
p. prednosta
- o tom, že moje meno bude v uznesení som sa dozvedel dnes
- rátam s tým, že to bude na prechodné obdobie
- z môjho pohľadu je to východisko z núdze, dúfam že túto tému na najbližšom zastupiteľstve otvoríme
znova
p. primátor
- momentálne potrebujeme konať, uvidíme ako to bude fungovať
p. Havírová
- myslím si, že od novembra bolo času dosť a že sa len vyhovárate
- nesúhlasí s p. Wagnerom, že výberové konanie má také a také pravidlá, sú tam stanovené presné
pravidlá
p. Wagner
- treba preveriť že v odpovedi ucházačovi išlo výberové konanie, keď išlo o konkurz
p. primátor
- p. prednosta vzal túto chybu netreba to ďalej rozvádzať
p. Zreľak
- chcem sa opýtať, my sme zavesili materiál, že sa p. Soliar vzdáva funkcie a nevedeli sme, či niekto bude
na danú funkciu vymenovaný
- možno by to trebalo prešetriť
p. primátor
- p. Soliar bol menovaný do funkcie riaditeľa, plynie mu lehota dokedy si musí vyriešiť veci, ak je
v konflikte záujmov
- prišlo nám právne stanovisko, že tam ten konflikt je
- s.r.o. od 1. 2. 2017 nemá konateľa, treba to promtne vyriešiť

p. Soliar
- vzdanie sa funkcie bola moja povinnosť zo zákona, učinil som tak koncom januára
- učinil som právny akt, ktorý nie je možné vziať späť
p. primátor
- ako štatutár predkladám riešenie tejto situácie
p. Polák
- musím súhlasiť s p. Havírovou, že je v tom chaos
- p. Kantorkovú sme schválili na mimoriadnom MsZ 23. 11. 2016 a konkurz bol vypísaný 28. 12.2016
- bolo komunikované napríklad s p. Grotkovskou, či nemá záujem o miesto konateľa Technických
služieb?
- p. Šlosárová nakoľko sú informácie relevantné o skopírovaní článku do novín z iného zdroja?
p. primátor
- bolo to riešené s p. Soliarom, ja som sa obrátil na p. prednostu, mám dôveru že to zvládne
- osobne som stotožnený s oboma uchádzačmi
- v novinách máme novinárky, je to otázka skôr na nich, k obsahu novín je aj redakčná rada
- kto sa cíti ukrivdený, nech dá podnet na prešetrenie
p. Polák
- ja som túto otázku zámerne položil p. Šlosárovej a požiadal ju o stanovisko
p. primátor
- jednoducho treba dať podnet, prešetríme to
p. Škára
- opýtal sa p. Bednárovej či sa konflikt záujmov, ktorý spomínala, týka aj tohto prípadu, keďže mesto je
zriaďovateľom aj spoločníkom v obidvoch spoločnostiach
- nie je tam nejaká výnimka ak sa mesto rozhodne, že na miesto konateľa aj riaditeľa je vhodná jedna
osoba?
p. Bednárová
- zaoberali sme sa tým naozaj podrobne, zákon platí a chceli sme ho dodržať
- takáto výnimka tam nie je
p. primátor
- zákon nás nepustí, nebudeme ho porušovať, aj keby to možno bolo lepšie riešenie
p. Levická
- dávam návrh na ukončenie rozpravy a zároveň návrh, ak sa zistilo plagiátorstvo nech sa dá podnet
p. Majorová Garstková
akú zmluvu má momentálne p. Šlosárová a akú dostane zmluvu vo funkcii MsKs
p. primátor
- v prípade MsKs je to na dobu určitú, počas zastupovania
- sú to irelevantné otázky, skôr na oddelenie personalistiky
Väčšina poslancov súhlasila s ukončením rozpravy.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku vymenúva
Ing. Zuzanu Šlosárovú , nar. ............................... rod.č.: ...............................
trvale bytom: Pod traťou 926/1, 060 01 Kežmarok
do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku na
dobu určitú v rámci zastupovania počas materskej a rodičovskej dovolenky Mgr. Barbory
Kaprálovej s účinnosťou od 01.03.2017.
za:6, proti: 0, zdržali sa: 8
za: Perignáth, Hencel, Wagner, Levická, Jendrejčák, Holova
zdržali sa: Havírová, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Polák, Jankura, Škára, Zreľák
Návrh na uznesenie neprešiel.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku b e r i e n a v e d o m i e

vzdanie sa

Ing. Jána Soliara, nar. ............... rod.č.: ..............................
trvale bytom: Suchá Hora 47 , 060 01 Kežmarok
funkcie konateľa spoločnosti Technické služby s.r.o. , ku dňu 30.01.2017
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 7/2017
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

schvaľuje

vymenovanie

Ing. Karol Gurka, nar. ............... rod.č.: .................................
trvale bytom: Tatranská 992/39, 060 01 Kežmarok
do funkcie konateľa spoločnosti Technické služby s.r.o.
za: 12, proti: 0, zdržali sa: 2
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Holova,
Levická, Zreľak, Hencel
zdržali sa: Havírová, Škára
Prijaté uznesenie dostalo č. 8/2017

8. Zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva.
p. Holova
- navrhuje do komisie p. Barboru Bajtošovú
Hlasovanie za návrh p. Holovu
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára, Holova, Havírová,
Levická, Zreľak, Hencel,
neprítomná: Majorová Garstková
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
Odvoláva
Z funkcie člena komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných
služieb pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku Petra Bednarčíka.
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák,, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára, Holova, Havírová,
Levická, Zreľak, Hencel
neprítomná – Majorová Garstková
Prijaté uznesenie dostalo č. 9/2017
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
vol í
v súlade so štatútom mesta za člena urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a
verejných služieb pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku
Barboru Bajtošovú, nar. ............... rod.č.: .................................
trvale bytom: Tatranská Lomnica 262, 059 60 Vysoké Tatry
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 10/2017
9. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017
p. Matia
- akým nedopatrením oddelenia ekonomiky pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 bola na úroky z úveru
rozpočtovaná čiastka 2 780,- € namiesto 5 780,- €
p. prednosta
- išlo o preklep

p. Matia
- návrh na úpravu rozpočtu –aktualizácia projektu zateplenie nemocnice s poliklinikou v Kežmarku, kto
tento projekt už urobil
- 2 400 € za aktualizáciu projektu sa mi zdá byť veľa
p. Kelbelová
- projekt bol robený pred časom podľa iných tepelno-technických noriem, tým že sa zmenila norma, treba
urobiť nový projekt
- robil to p. Ing. Figlár
- projekt musí vyhovovať súčasným normám, aby sme sa mohli uchádzať o grant
p. Matia
- polovička projektu už bola realizovaná, za tú druhú polovičku sa bude platiť 2 400,- €?
p. primátor
- predchádzajúci projekt je už nepoužiteľný, robí sa preto celý projekt úplne odznova
- preto bola táto čiastka akceptovaná
p. Polák
- bod 11. výstavba bytovky bol stiahnutý
- je to však v návrhu na úpravu rozpočtu, môže byť rozpočet schválený, keď sme neschválili výstavbu
bytoviek?
p. prednosta
- výstavba bytovky je v pôvodnom rozpočte, len bola znížená na 55 400 €
- k stiahnutiu bodu dá potom vysvetlenie ešte aj výstavba
p. Škára
- kde je p. Sedláková?
p. prednosta
- je PN v rámci dovolenky
- dostal som dostatočné podklady, aby som mohol zodpovedať otázky ohľadne rozpočtu
p. Škára
- upozornil na chybu v materiáloch, namiesto bežných príjmov ide o výdavky
- nemusíme meniť toto rozpočtové opatrenie, nakoľko sa stiahol bod č. 11?
p. prednosta
- nesúvisí to s tým, či je to v rozpočte
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017
rozpočtovým opatrením č. 1/2017 podľa predloženého návrhu.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 11/2017

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných prostriedkov z rezervného
fondu mesta Kežmarok v roku 2017 na finančné krytie súvisiacej technickej vybavenosti bytového
domu Weilburská 9, 11, 13.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 12/2017
10. Zmena rozdelenia likvidačného zostatku organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik
Kežmarok „v likvidácii“.
p. primátor
- v prvotnom materiály, ktorý sme schvaľovali nebol urobený audit, nakoľko sa predpokladalo, že nebude
nutný
- príslušný orgán si ho však neskôr vyžiadal, z toho dôvodu sa znižuje čiastka o audit
p. Karpiš
- 12. 12. 2016 bol podaný návrh na výmaz z obchodného registra, ktorý ho neuskutočnil
- vyzvali ma na doloženie auditu účtovnej uzávierky, čo som urobil
p. Matia
- už sú materiály pripravené tak ako majú a sú poslané na obchodný register?
p. Karpiš
- musí to prejsť cez zastupiteľstvo
- bez uznesenia to nemôžem poslať ďalej
p. Matia
-ak máme schváliť správu audítora, tak ja ju v materiály nemám
p. prednosta
- bola vám zaslaná e-mailom
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č.
324/2016 zo dňa 3.11. 2016.
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, , Wagner, Jankura, Škára, Holova,
Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
neprítomný: Polák
Prijaté uznesenie dostalo č.13/2017
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Správu nezávislého audítora pre
zriaďovateľa Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“.

za: 12, proti: 0, zdržali sa: 1
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Müncnerová, Perignáth, Wagner, Jankura, Škára, Holova, Havírová,
Levická, Zreľak, Hencel
zdržal sa: Matia
neprítomný: Polák
Prijaté uznesenie dostalo č. 14/2017
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné rozdelenie likvidačného zostatku
podniku Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“:
Rozdelenie likvidačného zostatku podniku:
Daň z príjmov právnických osôb
Odmena likvidátora
Odvody z odmeny likvidátora za podnik ako zamestnávateľa
Výdavky na audit účtovnej závierky
Výdavky súvisiace s výmazom podniku z obchodného registra*
Prevod na zakladateľa Mesto Kežmarok

60 526,76 €
533,37 €
4 354,09 €
1 362,08 €
360,00 €
100,00 €
53 817,22 €

* nepoužitý zostatok bude prevedený na zakladateľa Mesto Kežmarok

za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
neprítomný: Polák
Prijaté uznesenie dostalo č. 15/2017
11. Súhlas mestského zastupiteľstva k žiadosti o poskytnutie dotácie
a doplnkov č. II. Územného plánu mesta Kežmarok

na spracovanie Zmien

p. Havírová
-chcem sa opýtať v akej výške je tá dotácia?
p. Kelbelová
- 80% návrhu
p. Havírová
- aké sú tie návrhy na zmeny a doplnky č. II.
p. Kelbelová
- minulého roku sme oznámili začatie obstarávania zmien a doplnkov, aktualizácia územného plánu
- je to v štádiu prípravných prác
- projektant spracováva pracovný návrh, ktorý bude s vami všetkými prerokovaný
p. Havírová
- kde boli zavesené návrhy, kde ich mohli ľudia pripomienkovať?
p. Kelbelová
- oznámenie bolo zverejnené na web. stránke, úradnej tabuli aj v novinách

- každý, kto na území mesta pôsobí má možnosť zniesť požiadavky, ktoré by chcel riešiť v rámci zmeny
a doplnkov územného plánu
- prijaté požiadavky boli predložené spracovateľovi územného plánu na prehodnotenie
p. Havírová
- nepamätám si, že by to prešlo zastupiteľstvom
- ja chcem vedieť aké sú tam zmeny a doplnky, čo sa tam bude riešiť
p. Kelbelová
- bude spracovaný pracovný návrh, ku ktorému sa budete môcť vyjadriť
- teraz sme v začiatku prípravných prác
p. primátor
- pred rokom zastupiteľstvo schvaľovalo začatie toho procesu
- sú to verejné veci, spracováva sa to, budú verejné diskusie
- bude sa o tom komunikovať so širokou verejnosťou, bude to musieť byť schválené príslušnými orgánmi
p. Havírová
- keď príde niekto osobne a chce si v rámci územného plánu zrobiť čiastkovú zmenu čo vy na to
p. Kelbelová
- v zmysle stavebného zákona má obec prehodnotiť každé 4 roky územný plán
- ak niekto taký príde, vtedy schvaľuje zastupiteľstvo súhlas so začatím procesu
p. Havírová
- finančnou komisiou prebehne táto žiadosť a k nám poslancom sa to nedostane
p. Kelbelová
- relevantnou pre zmenu územného plánu je komisia výstavby
p. Hencel
- dáva procedurálny návrh na ukončenie diskusie
Hlasovanie za procedurálny návrh na ukončenie diskusie:
za: 9, proti:0, zdržali sa: 5
Za: Majorová Garstková, Levická, Wagner, Hencel, Holova, Müncnerová, Jendrejčák, Perignáth, Jankura
Zdržali sa: Matia, Zreľak, Polák, Havírová, Škára
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s trvaním procesu obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie- „Zmeny a doplnky č. II. Územného plánu mesta Kežmarok“
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 16/2017

12. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2020
za obdobie roka 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Správu o plnení Komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2020 za obdobie roka 2016
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 17/2017
13. Návrh na odpredaj časti pozemku KN-E 6733/3 (KN-C 3131/6), k.ú. Kežmarok pre Jána Kleina
a Moniku Kleinovú, Možiarska 1460/6, Kežmarok.
p. Havírová
- čítala som zápisnicu z oddelenie stavebnej komisie, na prvýkrát to neprešlo, potom prešlo a tak to prešlo
aj vo finančnej komisii
p. primátor
- akýkoľvek predaj majetku musí ísť cez zastupiteľstvo, je to v zákone
p. Havírová
- myslím, že o tom komisia ani nemala rokovať
- komisia by mala uviesť dôvod, prečo to neprešlo
p. primátor
- je to o komunikácii medzi vami a komisiami
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 z parc.č. KN-E 6733/3, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 5m2 - novovytvorená parcela KN-C 3131/6 o celkovej výmere
5m2, druh pozemku zastavané plochy, k.ú. Kežmarok, pre Jána Kleina a Moniku Kleinovú,
Možiarska 1460/6, je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok- novovzniknutá
parcela KN-C 3131/6 sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku KN-C 1215/1, ktorý je
osobným vlastníctvom žiadateľov a zároveň je priamym a hlavným vstupom na pozemok z miestnej
komunikácie a vzhľadom na polohu, rozlohu a svahovitosť pozemku nie je možné ho inak využiť.
schvaľuje
odpredaj časti pozemku parc.č. KN-E 6733/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 5m2 –
novovytvorenej parcely KN-C 3131/6 diel „1“ o celkovej výmere 5m2, druh pozemku zastavané
plochy, k.ú. Kežmarok do bezpodielového spoluvlastníctva manželom Jána Kleina a Moniky
Kleinovej, bytom Možiarska 1460/6, podľa geometrického plánu č. 93/2016 (GP vyhotovil Ing. Ján

Maniak dňa 14.09.2016, úradne overil Okresný úrad Kežmarok, Katastrálny odbor dňa 26.09.2016
pod číslom G1 620/16 ), za cenu 12,95/m2.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 18/2017
14. Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva pozemkov pod miestnou komunikáciou M14 z SPF
do vlastníctva mesta Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
podľa § 2, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bezodplatný prevod
nehnuteľností - pozemkov, na ktorých sú stavby vo vlastníctve mesta Kežmarok postavené pred
rokom 1991 ( miestna komunikácia, chodník, verejné priestranstvá ) a to :
- parcela KN-E 1077 o výmere 344 m2 pričlenená do novovytvorenej parcely KN-C 670/129,
druh pozemku zastavaná plocha o výmere 344 m2,
- časť parcely KN-E 1078 o výmere 216 m2 pričlenená do novovytvorenej parcely KN-C
670/130, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 216 m2,
- časť parcely KN-E 1079/3 o výmere 138 m2 pričlenená do novovytvorenej parcely KN-C
670/132 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 138 m2,
- časť parcely KN-E 1079/3 o výmere 19 m2 pričlenená do novovytvorenej parcely KN-C
670/137 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 19 m2,
- časť parcely KN-E 1079/3 o výmere 8 m2 pričlenená do novovytvorenej parcely KN-C
3125/16 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 8 m2,
- časť parcely KN-E 1082 o výmere 145 m2 pričlenená do novovytvorenej parcely KN-C
670/133 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 145 m2,
- časť parcely KN-E 1082 o výmere 21 m2 pričlenená do novovytvorenej parcely KN-C
670/138 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 21m2,
- časť parcely KN-E 1082 o výmere 16 m2 pričlenená do novovytvorenej parcely KN-C
3125/17 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 16 m2,
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36,
Bratislava, do vlastníctva mesta Kežmarok ( IČO 00326283 ),
- časť parcely KN-E 1079/2 o výmere 180 m2 pričlenená do novovytvorenej parcely
KN-C 670/131 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 180 m2,
- časť parcely KN-E 1079/2 o výmere 23 m2 pričlenená do novovytvorenej parcely KN-C
670/136 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 23 m2,
- časť parcely KN-E 1079/2 o výmere 7 m2 pričlenená do novovytvorenej parcely KN-C
3125/15 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 7 m2,
ktoré sú v 1/2 spoluvlastníckom podiele Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond,
Búdková 36, Bratislava, do vlastníctva mesta Kežmarok ( IČO 00326283 ) ,
- časť parcely KN-E 1086 o výmere 105 m2 pričlenená do novovytvorenej parcely
KN-C 670/134 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 105 m2,
- časť parcely KN-E 1086 o výmere 27 m2 pričlenená do novovytvorenej parcely

KN-C 3125/18 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 27 m2,
časť parcely KN-E 1087 o výmere 135 m2 pričlenená do novovytvorenej parcely
KN-C 670/135 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 135 m2,
- časť parcely KN-E 1087 o výmere 30 m2 pričlenená do novovytvorenej parcely KN-C
3125/19 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 30 m2,
ktoré sú v 13/20 spoluvlastníckom podiele Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond,
Búdková 36, Bratislava, do vlastníctva mesta Kežmarok ( IČO 00326283 ),
-

podľa geometrického plánu č. 36315583-114-2016 vypracovaného Ing. Novákom,
GEO 3 ul. M.R.Štefánika 42, Trenčín a úradne overeného Okresným úradom Kežmarok,
katastrálny odbor dňa 20.12.2016 pod číslom: G1 838/16.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 19/2017
15. Návrh na úpravu prílohy č. 5 uznesenia č.268/2016 zo dňa 6.10.2016 - Poľnohospodárske
družstvo podielnikov Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zmenu prílohy č. 5 k uzneseniu č. 268/2016 zo dňa 6.10.2016 podľa predloženého návrhu.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 20/2017
p. primátor
- presunul vedenie MsZ na p. viceprimátora
16. Návrh na zriadenie vecného bremena
- Hengstler , s.r.o. Kežmarok
- Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-C 6836/9 k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka

stavby optických a metalických rozvodov na slúžiacom pozemku spoločnosti Hengstler s.r.o.,
Pradiareň 40, Kežmarok ( IČO: 31718094 ), s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok :
-

trpieť umiestnenie optických a metalických rozvodov na slúžiacom pozemku, tak, ako to
bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby a to
dĺžkou podzemných vedení a ich ochranným pásmom na slúžiacom pozemku. Jednorazová
odplata za zriadenie vecného bremena je 3,-eur/m dĺžky každého podzemného vedenia.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 21/2017
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časť parciel KN-C 3161, KN-E 883/2, KN-E 884/9, k.ú. Kežmarok v
prospech vlastníka kanalizácie na slúžiacich pozemkoch, Podtatranskú vodárenskú spoločnosť,
a.s., Hraničná 662/17, Poprad ( IČO : 36485250 ), v súvislosti s prepojením kanalizačného potrubia
na odvod splaškových vôd z obce Vrbov s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok :
-

trpieť umiestnenie kanalizačného potrubia na slúžiacich pozemkoch, tak, ako to bude
zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena.

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby a to
dĺžkou podzemného vedenia a jeho ochranného pásma na slúžiacich pozemkoch. Jednorazová
odplata za zriadenie vecného bremena je 3,-eur/m dĺžky vedenia.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 22/2017
17. Zmeny v Radách škôl a v školskom zariadení zriadených Mestom Kežmarok.
p. primátor
informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku odvoláva Mgr. Ivonu Staníkovú z
Rady školy pri Základnej škole , Nižná brána 8, Kežmarok
Rady školy pri Základnej škole , Hradné námestie 38, Kežmarok
Rady školy pri Základnej škole , Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Rady školy pri Materskej škole, Možiarska1, Kežmarok
Rady školy pri Materskej škole, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok
Rady školy pri Materskej škole, Cintorínska 3, Kežmarok
Rady školy pri Materskej škole, Severná 5, Kežmarok
Rady školy pri Základnej umeleckej škole Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
Rady školy pri Základnej umeleckej škole, Petržalská 21 , Kežmarok
Rady školského zariadenia pri Centre voľného času, Generála Štefánika 47, Kežmarok
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 1
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Škára, Holova,
Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
zdržali sa: Jankura
Prijaté uznesenie dostalo č. 23/2017
p. primátor
- poďakoval za prácu p. Staníkovej
18. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovenská republika 2014 – 2020,
vlajkový projekt Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 2. Etapa
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
ruší
časť Uznesenia č. 348/2016 a to písm. b) a c)
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 24/2017
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
a) Dohodu vo veci spoluúčasti na nákladoch riadenia a propagáciu vlajkového projektu s názvom
Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
b) Spoluúčasť na nákladoch riadenia a propagáciu vlajkového projektu s názvom Historicko –
kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške 5 449,00 €. I. splátka 2 724, 50 € v roku
2017 a II. splátka 2 724,50 € v roku 2018.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel

Prijaté uznesenie dostalo č. 25/2017
19. Rôzne
19 a) zmena uznesenia - harmonogram prenájmu nebytových priestorov
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 209/2016 zo dňa 08. 09. 2016 – harmonogram prenájmu nebytových priestorov
v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku pre
Súkromnú strednú odbornú školu, Biela voda 2, Kežmarok, nasledovne:
Veľká telocvičňa –
párny a nepárny týždeň
Pondelok:
Utorok:
Streda:

09:30 – 11:30
12:00 – 13:00
11:00 – 13:00

Malá telocvičňa –
Párny týždeň
Štvrtok:
07:50 – 09:25 a 10:30 – 12:05
Piatok:
10:30 – 12:05
Nepárny týždeň
Štvrtok:
07:50 – 08:35 a 12:10 – 13:45
Piatok:
10:30 – 11:15 a 12:10 – 12:55
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára,
Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
Prijaté uznesenie dostalo č. 26/2017
19 b) návrh na bezplatné parkovanie počas vianočných sviatkov
p. Polák
- p. Majorová Garstková, Škára, Zreľák a ja sme doručili návrh na úpravu VZN o parkovaní e-mailom,
v ktorom chceme, aby bolo parkovanie počas Vianočných sviatkov bezplatné
- chcel by som, poďakovať p. prednostovi za promtnú odpoveď
- chceli by sme predložiť zastupiteľstvu na vedomie tento návrh na uznesenie
p. prednosta
- prišiel návrh na zmenu VZN, informoval som o ňom štatutára

- celý návrh má byť prvýkrát aplikovaný v praxi skoro o necelý rok v termíne od 20. 12. – 10. 01., preto
by sme mali o tom otvoriť diskusiu
p. Perignáth
- na finančnej komisii sa o tomto návrhu rozprávalo, ale bude sa o tom ešte rokovať
p. Polák
- pripravil som to, aby sa poslanci mohli týmto návrhom postupne zaoberať
- chceme o tomto bode otvoriť diskusiu a postupne pripraviť jednotlivé kroky k VZN
p. Havírová
- tiež sme sa týmto zaoberali na komisii bezpečnosti občanov
- súhlasíme s týmto návrhom, k ostatnému si sadneme a pripravíme návrh na zmenu VZN
p. Zreľak
- tiež som sa pod tento návrh podpísal
- treba otvoriť diskusiu celkovo o parkovaní, zoberte to na vedomie, ja sa určite rád pridám
p. Majorová Garstková
- predložili sme tento návrh z jednoduchého dôvodu
- termín sme navrhli istý, ale je to na diskusiu
- bolo by to veľké plus pre podnikateľov v meste, či turistov, občanov mesta a ľudí z okolia
p. primátor
- prečo práve 10. január?
- bezplatné parkovanie u nás funguje
- je to veľmi jednoduchý model, kedy sa vyberá a kedy sa nevyberá parkovné
- máme najlacnejšie parkovanie na Slovensku, pričom jeho zmyslom je, aby bol poriadok v Kežmarku
- osobne nie som zástanca ďalších výnimiek
- hľadajte čo najjednoduchšie riešenia
p. Hencel
- budeme hlasovať o nejakom uznesení a ani som ho nevidel
p. Zreľak
- nie je to vec, ktorá si vyžaduje materiál, je to len doplnková informácia
p. primátor
- návrh bol daný do programu a povinnosťou je sa mu venovať
p. Matia
- poslanci dali návrh a teraz o tom diskutujeme
- nechápem prečo p. primátor sa musíte ku každej veci tak rozrozprávať
p. primátor
- poprosil o rešpektovanie jeho práva vyjadrovať sa k návrhom

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh poslancov: Jany Majorovej
Garstkovej, Matúša Poláka, Vladimíra Škáru a Andreja Zreľáka na bezplatné parkovanie v meste
Kežmarku počas Vianočného obdobia.
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Škára, ,
Havírová, Levická, Zreľak, Hencel
neprítomný: Holova
Prijaté uznesenie dostalo č. 27/2017
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie návhr na úpravu VZN o parkovaní.
20. Interpelácie
p. Polák
- chcel by poďakovať p. Staníkovej za jej prácu pre mesto, rovnako aj ostatným vedúcim
- akým spôsobom nahradil parkovací systém značku na Hradnom námestí?
p. Kelbelová
- dopravným inšpektorátom bolo doporučené danú značku odstrániť a platí tam pravidlo pravej ruky
p. Polák
- podľa štatútu mesta primátor mesta vydáva pracovný poriadok organizačný poriadok a informuje
zastupiteľstvo o jeho zmene
- zmenil sa organizačný poriadok, došlo k zmenám v rámci ekonomického, projektového oddelenia
a oddelenia komunikácie
- o tejto zmene organizačného poriadku sme neboli informovaní
- keby bude výberové konanie na pozíciu vedúceho oddelenia komunikácie? Aké ďalšie zmeny sa
chystajú?
p. primátor
- ja sa snažím sa informovať o zmenách
- je to podľa zákonníka, poveriť sa dá na dobu 6 mesiacov, ideme podľa zákona
p. Polák
- na zastupiteľstve 14. 12. 2016 ste p. primátor tvrdili že som dal urobiť grafiku plagátu za 665 €
- stojíte si za tvrdeniami z minulého zastupiteľstva?
p. primátor
- nie som na to pripravený aby, som vám odpovedal, môžete prísť za mnou do kancelárie
- interpelácia sa má týkať veci, ktoré neboli podané
- toto nie je interpelácia, neviem to ani pomenovať, je to mimo programu a mimo témy
p. Polák
- mali ste pripravený výťažok z elektronickej verejnej správy, z ktorého ste prečítali popis faktúry
- obvinili ste ma, že som zodpovedný za grafiku jedného letáku za 665 €
- predmetná faktúra sa nachádza na úrade, mohlo dôjsť z vašej strany k úmyselnému zavádzaniu
poslancov a verejnosti

- ukázalo sa, že pravda je na mojej strane, chcel by som aby ste tieto tvrdenia o mne odvolali
p. primátor
- nie je to interpelácia, neviem sa k tomu vyjadriť
- fakt je ten, ak som to povedal, prečo by som si za tým nestál
- do interpelácie to rozhodne nepatrí, je to váš osobný názor
p. Polák
- vaša odpoveď mi postačuje
p. Havírová
- ukončila by som to je to váš osobný spor
p. Zreľak
- v rámci toho územného plánu bude uskutočnené stretnutie s občanmi v rámci možno jednotlivých
obvodov, aby sa mohli vyjadriť?
p. Kelbelová
- zo zákona je povinnosť to verejne prerokovať a vždy sa to robí
- forma však nie je presne predpísaná
p. Zreľak
- preferoval by som aby to bolo v rámci jednotlivých obvodov
p. Kelbelová
- aká sa dohodne forma tak to pôjde
p. primátor
- ta téma príde, uvidíme, máme čas
p. Müncnerová
- robili sme už také stretnutie podľa obvodov
- nebolo to účinné, možno by stačilo len jedno stretnutie
p. Zreľak
- vyzývam ľudí aby prišli, myslím si, že to bola prospešná komunikácia
p. Kelbelová
- bude to zverejnené na web. stránke a aj na úradnej tabuli
- občania chodia veľmi málo, čo je na škodu veci
p. Škára
- poprosil by p. Kelbelovú, aby sa spravilo stretnutie aspoň pre poslancov, konkrétne s ňou
p. Kelbelová
- mal by byť v dohľadnej dobe pracovný návrh od projektanta, ku ktorému by sa mali vyjadriť aj komisie
- verejného prerokovania sa zúčastňuje aj projektant
- územný plán je vlastne dohoda, nie vždy je možné vyhovieť všetkým požiadavkám

p. Škára
- kedy by malo byť predbežné ukončenie
p. Kelbelová
- predpokladám, že by sa to dalo zvládnuť do konca roka
p. Wagner
- riešenie bezpečnosti chodcov v zákrute pri Kingu na Juhu, treba tam zábradlie
- konzultoval som to s p. Kelbelovou
p. Kelbelová
- preveríme či je to technicky možné a za akých podmienok
p. Zreľak
- poďakoval policajtom a policajtke za včerajší zásah, kde v podstate možno aj zachránili život jednému
človeku
p. primátor
- vyzval poslancov aby sa ho nebáli, prišli a dohodli si termín, ak je to potrebné
p. Šlosárová
- podnet od p. Loranta Paugsha sme obdržali mailovou formou – vyjadríme sa nielen k tomu, ale aj
k ostatným obvineniam
21. Záver
Na záver p. primátor poďakoval
o konštruktívnosť.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta
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poslancom za účasť na zastupiteľstve. Zároveň ich požiadal
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