
 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 
 

 

V Kežmarku dňa 24. 03. 2017      

Číslo spisu: 4/2017 

 

 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

 

Prítomní:    poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák – primátor mesta 

JUDr. Mgr. Ondrej Teraj – hlavný kontrolór mesta 

JUDr. Adela Bednárová – vedúca právneho oddelenia 

Ing. Karol Gurka – prednosta úradu 

ostatní prítomný podľa prezenčnej listiny 

 

 

Ospravedlnení: Mgr. Marcela Ištocyová, riaditeľka ZPS a ZOS 

   Mgr. Peter Pavličko, riaditeľ ZUŠ Petržalská 

    PaedDr. Dušan Tokarčík, riaditeľ ZŠ Nižná brána 

   Mgr. Ingrid Lindemanová – riaditeľka CVČ 

   Jaroslav Richtarčík – riaditeľ Lesy mesta Kežmarok 

 

 

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.   Správa o výsledku kontroly v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku 

5.   Návrh  VZN č. / 2017, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste  

  Kežmarok“ 

6.   Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 –   

  MsZ 

7.   Správa o činnosti Mestskej plície Kežmarok za rok 2016. 

8.   Návrh na rozdelenie ostatných dotácií pre športové kluby a športové podujatia. 

9.   Návrh na rozdelenie ostatných dotácií pre kultúrne kluby a kultúrne podujatia. 

10. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok  

  zo zdrojov EÚ na projekt 

11. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme bytu č. 21 v Dome s opatrovateľskou službou na ul.   

   Baštová 1588/8 v Kežmarku. 

12. Návrh odkúpenie pozemku EKN 4460/9, k.ú. Kežmarok 

- MUDr. Ján Bartko, Ondrej Bartko 

13. Návrh na zverenie majetku do správy VPS Kežmarok - Cintoríny , Letné kúpalisko, Skladovacia   
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   plocha ÚMK, Parkovisko pri administratívnej budove 

14. Návrh na nájom bytu č. 9, Lanškrounská 2501/1  a  bytu č. 16, Lanškrounská 2527/1C 

15. Návrh na prenájom nebytových priestorov  

a) Kolis, s.r.o. – NP v objekte Dr. Fischera 5 Kežmarok 

b) LSPP, n.o. – NP v objekte Dr.Fischera 7 Kežmarok 

c) Nemocnica Poprad, a.s.- NP v objekte Hviezdoslavova 27 

d) Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku,  n.o. 
16. Návrh na opakovaný nájom bytov - Gen. Štefánika 1049/14 

17. Návrh na súhlas so zaradením a odpisovaním technického zhodnotenia 

- Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. 

18. Návrh na zriadenie vecného bremena   

        a) Múzeum v Kežmarku 

             b) VSD, a.s. Košice 

19. Návrh na  urovnanie vlastníckych vzťahov – sídlisko Juh. 

20. Rôzne 

21. Interpelácie 

22. Záver  

 

 

1. Otvorenie 

 

P. primátor privítal prítomných na 2. riadnom a zároveň 5. mestskom zastupiteľstve v poradí. 

 

Na začiatok sa vyjadril k tlačovej besede 10. 03. 2017 riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry 

a policajného prezidenta, kde došlo k vyjadreniu týkajúceho sa mesta Kežmarok a dal kolovať 

ospravedlňujúci list voči svojej osobe. Bol pustený záznam z tlačovej besedy riaditeľa NAKA konanej 

16. 03. 2017, kde boli veci vysvetlené a riaditeľ sa primátorovi ospravedlnil. 

 

14. 02. 2017 – stretnutie ohľadom Smartcity na mestskom úrade Kežmarok 

16. 02. 2017 – konferencia za účasti splnomocnenca vlády SR so samosprávami – najmenej rozvinuté 

regióny –na MsÚ KK 

02. 03. 2017 a 08. 03. 2017 – stretnutie primátorov Spiša v Poprade a vo Svite 

13. 03. 2017 – konferencia primátorov a starostov k akčnému plánu okresu Kežmarok 

10. 02. 2017 – odovzdávanie vyhrievaného lôžka pre novorodencov nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra 

03. 03. 2017 – študenti architektúry, spustenie projektu mestské zásahy 

22. 02. 2017 – konferencia Smartcity na Štrbskom plese 

23. 02. 2017 – otvorenie centra odborného vzdelávania na SOŠ Garbiarska 

24. 02. 2017 – otvorenie zrekonštruovaného zariadenia pre senior  

02. 03. 2017 – prevzatie stavby v dome opatrovateľskej služby 

 

Primátor mesta informoval poslancov o nominácii do pracovnej skupiny partnerstvo pre politiku 

súdržnosti Petrom Pellegrinim a o vymenovaní za riadneho člena výboru regiónov v Bruseli. 

 

Spomenul tému nemocnice  Dr. Vojtecha Alexandra, pričom mesto neurčujeme zdravotnú politiku, je 

určovaná na úrovni štátu a mesto je len jej súčasťou. 

Bola zostavená základná sieť nemocníc, do ktorej je zaradených 44 nemocníc, ktoré budú oprávnené 

čerpať fondy a bude v nich poskytovaná zdravotná akútna starostlivosť.  Mesto nemocnicu Dr. Vojtecha 

Alexandra dostalo do siete týchto 44 nemocníc, uvidíme ako to bude ďalej fungovať.  
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2. Voľba  návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 

 

- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Jendrejčák, p. Müncnerová 

 

- do volebnej komisie boli zvolení: p. Sabolová, p. Wagner, p. Zreľak 

 

- za overovateľov zápisnice boli určení: p. Hencel , p. Holova 

           

- zapisovateľka: p. Klukošovská 

 

  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í       do návrhovej komisie    

 p. poslanca  Ladislava Jendrejčáka   

 p. poslankyňu  Miroslavu Müncnerovú   

 

v o l í  do volebnej komisie 

 p. poslankyňu Martu Sabolovú  za  predsedu  komisie 

 p. poslanca Vojtecha Wagnera za  člena  komisie 

 p. poslanca Andreja Zreľaka  za  člena  komisie 

 

b e r i e     n a      v e d o m i e     

-  primátorom  určených  overovateľov  zápisnice 

 p. poslanca  Jána Holovu 

 p. poslanca  Jána Hencela 

 

-  primátorom  určenú  zapisovateľku 

 p. Veroniku Klukošovskú 

 

za: 12, proti: 0, zdržal sa: 2 

za: Majorová Garstková, Matia, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, 

Škára, Sabolová 

zdržal sa: Jendrejčák, Müncerová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 33 /2017 

 

p. Hencel 

- na základe požiadavky zástupcov lekárov polikliniky presunúť bod č. 15 ako bod č. 3 a zameniť body 

b) a c) 

 

Hlasovanie za návrh p. Hencela presunutie bodu č. 15 ako bod č. 3 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Majorová Garstková, Matia, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, 

Škára, Sabolová, Jendrejčák, Müncerová 
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Hlasovanie za zámenu bodou b) a c) 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Majorová Garstková, Matia, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, 

Škára, Sabolová, Jendrejčák, Müncerová 

 

 

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.   Návrh na prenájom nebytových priestorov 

a) Kolis, s.r.o. – NP v objekte Dr. Fischera 5 Kežmarok 

b) Nemocnica Poprad, a.s.- NP v objekte Hviezdoslavova 27 

c) LSPP, n.o. – NP v objekte Dr.Fischera 7 Kežmarok 

d) Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku,  n.o. 

4.   Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

5.   Správa o výsledku kontroly v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku 

6.   Návrh  VZN č . / 2017, ktorým sa schvaľuje „ prevádzkový poriadok pre pohrebiská      

  v meste  Kežmarok“ 

7.   Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017   

  – MsZ 

8.   Správa o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2016. 

9.   Návrh na rozdelenie  ostatných  dotácií  pre športové kluby  a športové  podujatia. 

10. Návrh na rozdelenie  ostatných  dotácií  pre kultúrne kluby  a kultúrne  podujatia. 

11. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadostí o nenávratný finančný   

  príspevok zo zdrojov EÚ na projekt 

12. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme bytu č. 21 v Dome s opatrovateľskou službou na ul.  

   Baštová 1588/8 v Kežmarku. 

13. Návrh odkúpenie pozemku EKN 4460/9, k.ú. Kežmarok 

- MUDr. Ján Bartko, Ondrej Bartko 

14. Návrh na zverenie majetku do správy VPS Kežmarok - Cintoríny, Letné kúpalisko,  

   Skladovacia plocha ÚMK, Parkovisko pri administratívnej budove 

15. Návrh na nájom bytu č. 9, Lanškrounská 2501/1  a  bytu č. 16, Lanškrounská 2527/1C 

16. Návrh na opakovaný nájom bytov - Gen. Štefánika 1049/14 

17. Návrh na súhlas so zaradením a odpisovaním technického zhodnotenia 

- Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. 

18. Návrh na zriadenie vecného bremena  
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    a) Múzeum v Kežmarku 

                  b) VSD, a.s. Košice 

19. Návrh na  urovnanie vlastníckych vzťahov – sídlisko Juh 

20. Rôzne 

21. Interpelácie 

22. Záver 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Jankura, Holova, 

Havírová, Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 34/2017 

 

 

3. Návrh na prenájom nebytových priestorov  

a) Kolis, s.r.o. – NP v objekte Dr. Fischera 5 Kežmarok 

b) Nemocnica Poprad, a.s.- NP v objekte Hviezdoslavova 27  

c) LSPP, n.o. – NP v objekte Dr.Fischera 7 Kežmarok  

d) Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku,  n.o. 

 

p. Perignáthová 
- sťahuje bod č. d), nakoľko si nemocnica vyriešila priestory pre sklad röntgenových snímok samostatne 

 

a) Kolis, s. r. o. 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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 v objekte Dr. 

Daniela Fischera 5, Kežmarok, miestnosť č. 5.06 /ambulancia/ a podiel na spoločných priestoroch 

spolu o výmere 63,49m
2
 pre spoločnosť KOLIS, s.r.o., Štefánikova 874/11, Poprad, IČO 45 279 

969, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu,  že predmetné nebytové priestory sa 

nachádzajú v susedstve nebytových priestorov, ktoré žiadateľ užíva na základe nájomnej zmluvy, 

kde poskytuje stomatologické služby a v nových nebytových priestoroch plánuje tieto služby 

v odbore zubného lekárstva rozšíriť.   

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov v objekte Dr.Daniela Fischera 5, Kežmarok miestnosť č. 5.06 

/ambulancia/ a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 63,49m
2 

pre spoločnosť KOLIS, 

s.r.o., Štefánikova 874/11, Poprad, IČO 45 279 969 na dobu neurčitú, za nájomné podľa platných 

Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok. 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
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za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner,  Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová  

 

Prijaté uznesenie dostalo č.  35/2017 

 

 

b) Nemocnica Poprad, a. s. 

 

p. Hencel 

- na úvod prečítal uznesenie zo zdravotníckej komisie, kde komisia súhlasí s prenájmom priestorov 

v poliklinike Hviezdoslavova 27 pre Nemocnicu Poprad, a. s.  

- všetci poslanci dostali od zástupcov lekárov polikliniky ich stanovisko k tejto problematike, rokovalo 

sa o tom aj na zdravotníckej komisii 

- je potrebné uvedomiť si, že  môže dôjsť k určitým problémom pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti, pretože keď poskytovateľ nebude mať prenajaté priestory, nemôže poskytovať zdravotnú 

starostlivosť 

- podľa môjho názoru sa táto situácia mohla riešiť skôr, ja osobne nebudem v tejto oblasti hlasovať, 

nakoľko som v správnej rade LSPP n. o., ktorá je zriadená združením všeobecných lekárov 

- určite sa budem snažiť vyjadriť stanoviská, ktoré považujem za dôležité 

- navrhol dať priestor na vyjadrenie zástupcom aj lekárom z polikliniky, ktorých sa táto problematika 

týka 

 

p. Dr. Slovík  

- každý poslanec dostal našu žiadosť ohľadom týchto priestorov 

- máme problém s tým, že výpoveď táto popradská pohotovosť z priestorov Ing. Sichrovského dostala 

z dôvodu, že opakovane mala stále rozbité dvere a sklá 

- prekvapilo ma, že zareagovali až v polovici februára, keďže výpoveď dostali už koncom decembra 

- pohotovosť má byť v priestoroch, kde je ortopedická ambulancia  

- máme dosť drahé vybavenie ambulancií a máme zlé skúsenosti s týmito občanmi, k čomu by sa mohol 

vyjadriť aj p. Marhefka, keďže sú často volaní, nakoľko je tam neporiadok, smrad, výkaly atď. 

- keď to bude takto večer, cítime sa ohrozený aj náš majetok 

- ak by bolo možné, chceme nájsť priestory pre LSPP inde 

- nechávam to na vás, bojím sa, aby ľudia neodchádzali a nehľadali si inde priestory, z dôvodu toho čo 

sa tam bude diať 

 

p. Hencel  

- išlo mi skôr o to, či nechcú vysvetliť problematiku a ako boli o tom informovaný 

 

p. Dr. Marko 

- rád by ozrejmil situácia, ktorá vznikla pri prevádzke pohotovosti v objekte lekárne Ľubka 

- v dôsledku vandalizmu, sa majiteľ objektu, po viacnásobnom poškodení dverí rozhodol takto 

- ako slúžiaci lekári sme sa dozvedeli 10. 02. 2017, že organizátor pohotovosti dostal výpoveď 

z priestorov 

- z tohto dôvodu sme 13. 02. 2017 rokovali s generálnym riaditeľom nemocnice Poprad, kde sme 

namietali, že ak sme povinný zabezpečovať túto službu, mali sme byť informovaní tak, aby sme hľadali 

riešenie spoločne 

- od 01. 01. 2017 nám boli vrátené kompetencie, resp. povinnosť robiť prehliadky mŕtvych v rámci 

okresu popri ambulantnej pohotovostnej službe 
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- stratili sme fyzicky 5 lekárov, ktorý v minulom roku ukončili lekársku prax, takže je tu veľa faktorov 

ktoré ovplyvňujú ďalšie poskytovanie tejto služby 

- naším záujmom je, aby pohotovosť fungovala stabilne a poskytovala služby tak ako doposiaľ 

 

p. Matia 

- lekári sa obávajú že by bol poškodený ich majetok a majetok budovy 

- ako by sme vedeli zabezpečiť, ak by tam bolo LSPP, aby ich priestory boli zabezpečené tak, aby 

nedochádzalo k poškodeniu ich majetku 

 

p. Perignáthová 

- práve preto, že  je to v časti polikliniky , ktorá má bočný vchod, by sa tieto dvere zamykali a tým by sa 

títo návštevníci pohotovosti nemali dostať do časti, kde sú súkromní lekári 

- vždy by bola táto chodba uzamknutá, aby sa nedostali ďalej do priestorov polikliniky 

 

p. Matia 

- ešte bolo spomenuté to WC, ktoré by nebolo prístupné 

 

p. Perignáthová 

- bolo by to za dverami, šiel by tam pacient len s kľúčmi od sestričky, čo by bolo pod dozorom 

personálu 

 

p. Polák 

- v súvislosti s e-mailom, ktorý nám bol zaslaný, chcem vedieť, čo sa stane s poskytovaním pohotovosti 

v Kežmarku, v prípade neodsúhlasenia priestorov 

 

p. Havírová 

- sú tu dve firmy LSPP, keďže v správe sa píše, že ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, kde sa 

nachádza ortopedická ambulancia, či je možné, že doobeda bude ortopedická ambulancia a poobede 

pohotovosť 

- prečo by tu mali byť dvaja poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, keď doteraz bola jedna 

- myslím si, že na Dr. Fischera je priestor, kde by to bolo lepšie 

- ja som za tých 21 lekárov, aby to nebolo na poliklinike ale na Dr.  Fischera 7 

 

p. Müncnerová 

- vie mesto poskytnúť aj iný priestor pre pohotovosť ako je poliklinika? 

 

p. primátor 

- kto nemá prenajatý priestor, nemôže byť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 

- k otázke p. Poláka, nebude môcť poskytovať zdravotnú starostlivosť, ktorá sa neviaže len na mesto 

Kežmarok, daná organizácia si vie prenajať akýkoľvek súkromný priestor 

- je tu otázka, či prenajmeme my alebo si nájdu priestory inde, týka sa to obidvoch subjektov, pretože 

ani jeden nemusí poskytovať zdravotnú starostlivosť v priestoroch, ktoré poskytuje mesto Kežmarok 

- k otázke p. Havírovej – ak to dovolí prevádzkový poriadok a hygiena, my v tomto smere nemáme 

dôvod zabraňovať danému subjektu, aby poskytoval takýto druh zdravotnej starostlivosti 

- je to na rozhodnutí uvedených inštitúcii, ak to nedovolia, daný subjekt, keď si prenajme priestory 

a nedostane tieto povolenia, nemôže poskytovať túto službu 

 

p. Perignáthová 
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- áno je to tak 

- neskúmali sme to, je to kompetencia hygieny 

 

p. Havírová 

-nebolo my odpovedané, prečo musia byť tí dvaja poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, doteraz bola 

len jedna 

 

p. primátor 

- je to téma na tých, ktorý sú v systému zdravotnej starostlivosti resp. žiadateľov 

- mení sa celý systém poskytovania LSPP vo všeobecnosti na celom Slovensku, nevynímajúc mesto 

Kežmarok, jednoducho to pôjde systémom poskytovania licencií 

- môžeme im prenajať aj 10 priestorov, no ministerstvo zdravotníctva vyberie len jednu, komu dá 

licenciu, ostatní nebudú môcť poskytovať túto službu 

 

p. Hencel  

- je to ešte v príprave na ministerstve zdravotníctva, táto legislatíva, predbehol sa proces, tým že došlo 

k vypovedaniu priestorov a musia sa riešiť priestory pre Poprad 

- je predpoklad, pokiaľ to prebehne cez legislatívny proces, zákon je pripravovaný tak, že budú 

výberové konania 

- je snahou všeobecných lekárov pre dospelých, aby to nebolo len v takomto systéme, lebo sú povinný 

vykonávať túto službu LSPP 

- každý poskytovateľ musí spĺňať nie len materiálno technické ale  aj personálne podmienky 

 

p. primátor 

- je tam základná otázka, že musíte mať priestory a personál, ktoré musia spĺňať dané podmienky 

- preto to možno dávajú v predstihu, aby vedeli zaujať iný postup, pretože to nemusí byť náš priestor, 

o ktorý je záujem 

 

p. Zreľak 

- ak som to dobre pochopil, že či sa títo záujemcovia vylučujú navzájom, tak pravdepodobne áno 

- ja by som rád vyšiel v ústrety lekárov, ktorý tam ordinujú 

- otázka je, kto bude túto službu lekárskej pomoci poskytovať, budem sa riadiť aj rozhodnutím komisie, 

bolo by dobré spomenúť ešte raz jej stanovisko predtým ako sa budeme rozhodovať 

- musí tu byť poskytovanie tejto služby, bez ohľadu na to, kto to bude robiť 

- moja otázka je, či ak jeden dostane nájom vylúčime tým druhého, lebo ak áno, je to skôr otázka na 

členov zdravotnej komisie, ktorý majú viac informácií 

- pre mňa je najdôležitejšia garancia, aby tu tá služba poskytovaná bola 

 

p. Matia 

- chcem sa opýtať, že ak neschválime popradskej nemocnice LSPP, či môže dôjsť k situácii, že 

Popradská nemocnica si povie, že LSPP nebude v Kežmarku poskytnutá, keďže LSPP n. o. momentálne 

nemá licenciu ani zazmluvnených lekárov 

 

p. primátor 

- toto sa stať nemôže, ten výber bude cez výberové konanie, ktoré bude posudzovať ministerstvo 

- určite kritériom výberového konania bude technické obsadenie a personálne obsadenie a garancia 

poskytovania danej služby 
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- my nevieme koľko iných subjektov môže mať súkromné priestory a sa prihlásia do súťaže, ale musia 

mať dve úrovne personálne obsadenie a technické zabezpečenie 

- my zatiaľ vieme len o týchto dvoch 

- ak neodsúhlasíte priestory či jednému alebo druhému subjektu, neznamená to, že si nenájde iné 

priestory, kde túto službu bude poskytovať 

- momentálne my rozhodujeme o našich priestoroch a týchto dvoch žiadostiach 

 

p. Perignáth 

- chcem reagovať na p. Zreľaka, rozumiem tomu, ako to myslel a ako to povedal 

- nemusí tu byť lekárska služba prvej pomoc, ak neschválime a nebudú priestory, tak Kežmarok nebude 

mať lekársku službu prvej pomoci, toto si treba uvedomiť 

- lekári, ktorí teraz poskytujú službu LSPP pod hlavičkou nemocnice Poprad sú z Kežmarku v LSPP n. 

o. sú to tí istí ľudia 

- pre mesto je výhodné, ak mu platia nájom dva subjekty, kto to bude prevádzkovať závisí od 

ministerstva zdravotníctva 

 

p. Polák 

- čiže neschválením nájmu, ak nenájde nemocnica Poprad priestor riskujeme že tu LSPP určitý čas 

nebude? 

 

p. Škára 

- prikláňam sa k návrhu p. Havírovej, aby sme podporili našich lekárov, ktorý slúžia v poliklinike 

- chcem sa opýtať, či je v uzneseniach riešený prípad, že by bola ponúknutá nejaká ambulancia 

v objekte Dr. Fischera 5 alebo 7, nakoľko sa hovorí stále len o prenájme v poliklinike na 

Hviezdoslavovej ulici 

- nevidím tú príklad, že im bude daný náhradný priestor a či o tom s LSPP niekto hovoril  

 

p. primátor 

- mali záujem preto, lebo jednu ambulanciu tam už majú, je to pre nich aj finančne aj z iného pohľadu 

jednoduchšie a efektnejšie 

- neviem, či bola požiadavka na iné priestory, skôr chceli sústrediť poskytovanie do jedného priestoru, 

hovoríme o terajšom poskytovateľovi LSPP 

 

p. Perignáthová 

- o druhý priestor nemajú záujem, nakoľko by museli platiť dva priestory 

- celý problém, je že sa v dvoch úrovniach miešajú veci, nemocnica Poprad rieši problém 1. apríla, aby 

LSPP pokračovala, pričom LSPP n. o. bude až niekedy v budúcnosti 

- je to o tom, ak sa neschváli popradská, tak 1. apríla nemá kam ísť, ale nenastúpi 1. apríla LSPP n. o., 

lebo nemá licenciu 

- môžete schváliť obidva priestory, teraz nemocnica Poprad rieši to, čo bude 1. apríla 

 

p. Škára 

- doplním, narážam na petíciu 21 lekárom, aby sme sa im snažili vyjsť v ústrety a nájsť riešenie 

 

p. primátor 

- bolo to dobre objasnené   

 

p. Polák 
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- nebolo by riešením toto uznesenie pozmeniť z doby neurčitej na dobu určitú do konca mája, aby sme 

zatiaľ mali stabilitu, čo sa týka poskytovania LSPP a aby nemocnica Poprad vyriešila priestorové 

otázky, čím by sme z časti vyriešili požiadavky lekárov a zabezpečili kontinuitu poskytovania tejto 

služby v Kežmarku 

 

p. Levická 

- uvažujme, že schválime obidva priestory pre obidva subjekty, máme tu aj našich lekárov, ktorých 

potrebujeme, investovali a z ich hľadiska, ani mne by sa nepáčilo keby mi niekto poškodzoval môj 

majetok 

- nemôžeme ísť týmto smerom, hľadať riešenie, aby sme zamedzili prísunu bezdomovcov cez MsP 

alebo SBS?, možno aj cez sociálnych pracovníkov 

-  pracovať s týmito ľuďmi je veľmi ťažké, je ťažké ich prevychovávať 

 

p. primátor 

- poskytovanie tejto služby bude do 22:00 hod. potom sa objekt uzamkne 

- teraz je poskytovaná celonočne 

 

p. Hencel 

- legislatíva ukladá povinnosť, aby bola služba dostupná do rána, čo sa však v niektorých prípadoch 

porušuje a je služba skrátená 

- riešilo sa aby došlo ku skráteniu, o čom bude rozhodovať VÚC 

- od 16:00 hod. do 22:00 hod. bolo ošetrených denne cca 36 pacientov a po 22:00 hod. bol priemer 1,6 

pacienta, to vyťaženie je malé 

- je snaha o skrátenie prevádzkovej doby, no zatiaľ je tá legislatíva taká 

 

p. primátor 

- je to tam aj z pohľadu ďalšieho režimu do 22:00 hod. do budúcna 

 

p. Marhefka 

- z pohľadu kapacít MsP, nemám dostatok ľudí, aby tam mohli byť celý čas 

- jedna možnosť je zamestnať strážnika, druhá možnosť, že to bude ohlasovať zdravotná sestra, tak ako 

doteraz 

 

p. primátor 

- tieto veci sú riešené v nájomnej zmluve, zodpovedný je nájomca, my nemôžeme preberať 

zodpovednosť na seba 

 

p. Polák 

- chcel som dať procedurálny návrh na prestávku 

 

p. Dr. Hudzíková 

- každý z nás lekárov vie aké prísne kritéria musí ambulancia spĺňať 

- neviem kto z vás pozná skladbu pacientov LSPP, a kto by ráno po nich prišiel na ortopedickú 

ambulanciu a dal si robiť si punkciu kolena alebo vyberať stehy a kontrolovať operačnú ranu 

- neviem, kto bude potom riešiť sťažnosti pacientov na infekcie 

- kolos ako popradská nemocnica, nech si to urobí niekde inde 

- prečo by sme nemali dať šancu kežmarským lekárom, a mala na meste zarábať nemocnica a ešte jej 

budeme platiť MsP 
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- čudujem sa, že sa k tomu nevyjadrilo laboratórium Alpha Medical 

 

p. Dr. Štec 

- tá téma je mnohorozmerná 

- vysvetlím čo je to LSPP n. o. – je to nástroj všeobecných lekárov s celoslovenskou pôsobnosťou 

združených v občianskom združení lekárov SR, bola založená na jeseň minulého roku 

-  v žiadnom prípade to nesúvisí s výpoveďou priestorov nemocnici Poprad a aktivitami LSPP 

- LSPP je len súčasťou primárneho kontaktu, nakoniec to vyplýva aj zo zákona 

- n. o. – plní úlohu aby zabezpečovala to, čo zákon káže, na báze povinnosti vykonávateľov na 

neziskovom princípe, je to prvá kľúčová premena 

- je nutnosť vnímať spojitosť ekonomickú a organizačnú medzi segmentom všeobecných lekárov a 

LSPP 

- druhá kľúčová premena je, že LSPP je naozaj politickou témou 

 

P. primátor prenechal vedenie na p. viceprimátorova, z dôvodu urgentnej situácie - horia lesy 

v Kežmarských žľaboch a opustil rokovaciu miestnosť. 

 

p. Dr. Štec 

 - tretia kľúčová premena je že LSPP má byť dostupná, účelná a efektívna 

- efektívnosť je o tom, že musí byť v čase dostupnosti uspokojovaní dopyt pacienta a musia sa efektívne  

využívať personálne zdroje 

- naozaj po 22:00 hod. je dopyt pacienta pod 5 %, ide o náhodný jav 

- je tu mnoho LSPP, ktoré už fungujú v tomto režime 

- doplnil a reagoval na p. Havírovú – mi neinterpretujeme to, čo musíme spôsobom, že poďme súťažiť 

atď., nie je to v záujem pacienta, ide o plytvanie zverených zdrojov 

- ak by mala byť celá situácia postavená do svetla, že n. o. všeobecných lekárov bránia tomu, aby 

nemocnica Poprad pokračovala od 1. apríla v poskytovaní LSPP tak sa radšej stiahneme 

- v tomto prípade nie je konkurencia v prospech pacienta 

- ako aj p. primátor hovoril, a čo teda od 1. apríla, ak neexistuje priestor a uplynula výpovedná lehota, 

orgán, ktorý povolenie dal a zrušil ho, zaviaže pôvodného poskytovateľa poskytovať službu do  

- tu sa zanedbali lehoty a ten priestor reálne nie je, z toho vyplýva, že plynulosť poskytovania LSPP je v  

Kežmarku ohrozená 

- ja nemôžem zariadiť, aby úradník rozhodol nad rámec toho, čo mu ukladá zákon, lebo existujú lehoty 

na vydanie povolenia 

- jediná vec, ktorá chýba LSPP n. o. k žiadosti o vydanie povolenia je zdokladovanie priestoru 

- keďže sme si vedomý situácie, hovoril som s Ing. Sichrovským o možnosti stretnutia v záujme 

predĺženia nájmu v priestoroch lekárne Ľubka 

- z jeho strany je tu ochota stretnúť sa kvôli pacientom 

 

p. Polák 

- chcem dať procedurálny návrh a hlasovať o 5 min. prestávke na poradu 

 

p. Havírová 

- smutné je to, že to riešime zase o 5 minút 12 

- dajme im priestor vo veľkej nemocnici alebo na dobu určitú, ale nie do tých priestorov, nech to 

dokončia 

- súhlasím s p. dr., že keď je p. Sichrovský ochotný predlžiť nájom môže si LSPP n. o . v rámci týchto 

dvoch mesiacoch vybaviť potrebné certifikácie  



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 
 

 

Hlasovanie za prestávku na poradu 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner,  Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová  

 

p.Halíř 

- zaznela tu myšlienka dajme LSPP do nemocnice 

- urobili sme obhliadku nemocnice, momentálne nemáme priestor, kde by sme LSPP mohli umiestniť, 

už pracujeme na určitých dispozičných zmenách, ak vytvoríme priestory budeme o to žiadať 

 

p. Polák 

- poďakoval za možnosť porady 

- na základe diskusie navrhol čiastkové riešenie, a to z pozmeňujúcim návrhom uznesenia o zmene 

z doby neurčitej na dobu určitú do 30. 06. 2017 

- týmto spôsobom dáme aj Kežmarčanom určitú istotu, že tu priestory pre LSPP budú a nemocnici 

Poprad dáme signál, aby vyriešila svoj problém s priestormi 

 

p. Hencel 

- vo veci hygienického a epidemiologického režimu rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

ktorý dáva stanovisko, musí byť najskôr nájom, a oni to schvaľujú v zmysle správneho konania 

 

p. Slovík 

- problém, máme tam poštové schránky presne v priestoroch, kde bude pohotovosť, a neviem či sa dajú 

inde presunúť 

 

p. Perignáthová 

- na toto momentálne neviem odpovedať 

 

p. Matia 

- je nejaké možné riešenie tohto problému? 

 

p. Perignáthova 

- momentálne neviem, ale budeme hľadať riešenie 

 

 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 

za: 12, proti: 1, zdržal sa: 1 

za: Zreľak, Škára, Müncnerová, Jendrejčák, Sabolová, Havírová, Levická, Wagner, Polák, Majorová 

Garstková, Matia, Perignáth  

proti: Holova 

zdržal sa: Hencel 

 

Pozmeňujúci návrh prešiel. 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  
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v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 pís. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte 

Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok miestnosť č. 1.41 a podiel na spoločných priestoroch 

spolu o výmere 12,90 m
2  

pre Nemocnice Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO 36 513 

458
 
je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že predmetný nebytový priestor sa 

nachádza v susedstve nebytových priestorov, ktoré žiadateľ užíva na základe nájomnej zmluvy, 

kde sa nachádza ortopedická ambulancia a ktoré budú v popoludňajších hodinách slúžiť ako 

ambulancia LSPP pre dospelých  spádovej oblasti Kežmarok. Nový nebytový priestor bude slúžiť 

ako izba /oddychová miestnosť/ pre službukonajúceho lekára LSPP. Prenájom navrhujeme 

z dôvodu výpovede z pôvodných nebytových priestorov, v ktorých je  poskytovaná LSPP 

v súčasnosti a z dôvodu zabezpečenia plynulého poskytovania zdravotnej starostlivosti pre 

pacientov v okrese Kežmarok. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok, miestnosť 

č. 1.41 a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 12,90m
2
 pre Nemocnice Poprad, a.s., 

Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO 36 513 458, na dobu určitú do 30. 06. 2017, za nájomné 

podľa platných Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 

 

za: 11, proti: 0, zdržal sa: 3 

za: Zreľak, Škára, Müncnerová, Jendrejčák, Sabolová, Havírová, Levická, Polák, Majorová Garstková, 

Matia, Perignáth    

zdržal sa: Wagner, Hencel, Holova 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 36 /2017 

 

c) Lspp n. o. 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte Dr. 

Daniela Fischera 7 Kežmarok, miestnosť č. 4.01 /ambulancia/ a podiel na spoločných priestoroch 

spolu o výmere 46,61m
2
 pre  LSPP n.o., Kuzmányho 5100/3, Poprad, IČO 50 587 536, je prípadom 

hodným osobitného zreteľa, z dôvodu,  že LSPP, n. o. združuje všeobecných lekárov pre 

dospelých okresu Kežmarok, ktorí sú zo zákona povinní zabezpečovať lekársku službu prvej 

pomoci (LSPP). Cieľom združenia je zabezpečiť pre občanov mesta Kežmarok a spádovej oblasti 

Kežmarok LSPP, resp. ambulantnú pohotovostnú službu, prípadne doplnkovú ambulantnú 

pohotovostnú službu. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov v objekte Dr. Daniela Fischera 7, Kežmarok, miestnosť č. 4.01 

/ambulancia/ a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 46,61m
2
 pre LSPP n. o., 
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Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO 50 587 536, na dobu neurčitú, za 

nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Škára, Sabolová 

zdržal sa: Hencel 

 

Prijaté uznesenie dostalo č.  37/2017 

 

 

4. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

 

p.Teraj 
informoval, že materiál poslanci dostali včas 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia uznesení 

prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  03.03.2017,  za kontrolované obdobia 

roka 2017 a predchádzajúce obdobia. 

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Hencel, Škára,  

neprítomná: Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 38 /2017 

 

5. Správa o výsledku kontroly v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku 

 

p. Teraj 

- informoval o predloženom návrhu 

 

p. Havírová 

- táto správa bola pekne spracovaná, všetko v poriadku, urobilo sa čo sa urobilo 

- navrhujete zmenu z neziskovky, prečo a na akú inú formu? 

 

p. Teraj 

- v návrhu opatrení je jeden z bodov možnosť spracovania komplexného rozvoja nemocnice,vrátane 

transformácie na inú právnu formu ako n. o.,  tým som chcel povedať, že nenavrhujem, že to tak musí 

byť, je to jedna z možností 

- doteraz nebol ukončení audit účtovnej uzávierky za rok 2016 

- podľa výsledkov a fungovania nemocnice uvidíme resp. bude zrejmé či nemocnica dokáže fungovať 

v režime takom ako doposiaľ, alebo bude hľadať iné vhodné riešenia 

- v tejto správe som sa doposiaľ nezaoberal týmito skutočnostiami, lebo nie je na to dôvod, dovolil som 

si poukázať, že je takáto možnosť,  je to návrh opatrení, kde veľa bude záležať od transformačného 

plánu, ktorý nemocnica bude spracovávať , veľa bude záležať od zdravotnej koncepcie štátu 

- p. Tvaružek chcel už v roku 2014, aby poslanci scvhálili vstup strategického investora, kedy by to bolo 

bez účasti poslancov a mesta 
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- v budúcnosti to bude tak, aby ste boli pri tomto procese 

 

p. Havírová 

- ak by to bolo prevedené na inú právnu formu, nie je ľahšie to potom predať ako neziskovku? 

 

p. Teraj 

- nerobil som analýzu jednotlivých foriem obchodných spoločností, keď nastane takáto situácia bude 

potrebné zvážiť všetky okolnosti a výhody jednotlivých obchodných spoločností a potom sa rozhodnúť, 

ktorá forma bude najlepšie vyhovovať  

 

p. Havírová 

- správa bola napísaná super a teraz sú tam otázky do budúcnosti 

- otázka na p. riaditeľa nemocnice, či už rokoval so strategickými partnermi, čo s tou nemocnicou ďalej  

 

p. Perignáth 

- nie je to v súlade s  rokovacím poriadkom, nie je to ani k materiálu, ktorý prerokúvame 

- myslím, že tieto veci treba prerokovať s p. riaditeľom pred a nie teraz 

 

p. Teraj  

- z môjho pohľadu som finančnú situáciu rozoberal z tých čísel a materiálov, ktoré som mal k dispozícii  

- v bode 3. 3 som uviedol, že nemocnica prešla procesom reštrukturalizácie, ktorý bol ukončený 

minulého roku 

- nemocnica má dostatok finančných prostriedkov na úhradu svojich záväzkov, doposiaľ hradí svoje 

záväzky operatívne bez vytvorenia rezervy v hotovosti, hradí svoje záväzky včas, financuje DHM 

z dlhodobých zdrojov a investuje do svojho majetku 

 - DHM je odpísané na 75 %, v dalšom období bude nevyhnutné investovať do zariadenia nemocnice 

- nemocnica dokáže oceniť aj svoj personál, netreba šíriť paniku, doteraz má nemocnica znaky finančne 

zdravej nemocnice 

- tí, ktorí šíria nepravdivé informácie, že sa nemocnica zadlžuje, ja som nič také nezistil, nemocnica 

funguje dobre, výkony sa zvyšujú a nie je tu dôvod robiť paniku 

- tieto informácie slúžia na to že momentálne prebieha súdny spor, a týmito nepravdivými informáciami 

sa ho niekto snaží ovplyvniť 

- situácia v nemocnici je v poriadku, funguje 

- do budúcna ako zriaďovateľ bude mať mesto Kežmarok záujem urobiť všetko preto, aby nemocnica 

fungovala tak, aby bolo k spokojnosti všetkým nám a všetkým, ktorý prídu do tejto nemocnice 

 

p. Perignáth 

- vhodnejšie bude na tútú tému rozprávať po audite 

- toto by som videl ako samostatný bod na dalšom riadnom rokovaní MsZ 

 

p. Polák 

-ak by sme prehrali súdny spor a pretransformovali nemocnicu  na s.r.o., na koho by padli záväzky, čo 

by to znamenalo pre toho, kto by prebral nemocnicu 

- stretol som sa s p. Halířom,  bolo povedané že budú revízne kontroly, na akej je to ceste? 

- tých 200 000,- eur,  ktoré chýbajú v pohľadávkach, predpokladám, že  robia nižší hospodársky 

výsledok 

 

p. Teraj 
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- nechcel by som hovoriť o tom, čo bude v rámci súdneho sporu 

- nemám informáciu o tom, že by dnes bola na stole otázka transformácie nemocnice na inú spoločnosť, 

treba počkať na výsledky auditu a účtovnej závierky a potom rozhodne kompetentný orgán 

- nemocnica je v takom režime, že nie je nutné šíriť nejaké nepravdy 

- nebol som účastný rokovaní so zdravotnými poisťovňami, neviem sa k tomu vyjadriť, je to skôr otázka 

na štatutára nemocnice 

 

p. Halíř 

- tých 60 dní sú pohľadávky v lehote splatnosti, ktoré nám poistovňa platí 

 

p. Matia 

- som rád, že nás p. kontrolór ubezpečil, že nemocnica je v poriadku 

- v prvej časti správy je napísané zmluvné strany, ďalej sa konštatuje, že sa riešia len s tromi 

spoločnostiami tieto zmluvné vzťahy, beriem za to, že ostatné zmluvné vzťahy sú v poriadku 

- chcem poukázať na bod 1.3., dávam si otázku, kde bola v tomto čase dozorná rada 

- bod C. 1. 4 sa uvádza, predstava mandantára, či to slovíčko pohľadávky je správne, nemá tam byť 

slovíčko záväzky 

 

p. Teraj 

- čo sa týka ostatných zmluvných vzťahov nemocnica má uzatvorené zmluvné vzťahy z väčším počtom 

obchodných partnerov a odberateľov, ostatné zmluvné vzťahy nemajú dopad na finančné hospodárenie 

nemocnice ako tieto tri uvedené spoločnosti 

- čo sa týka ostatných zmlúv, v minulosti nemocnica neuverejňovala žiadne zmluvy a nikto nepoznal ich 

obsah, dokonca nebola uverejnená ani mandátna zmluva  

- dozorná rada nemala vedomosť a prístup k týmto informáciám, inak by na ne adekvátne reagovala 

- áno malo by tam byť slovo záväzky 

 

p. Škára  

- nadzviazal by som na bod p. Matiu, to sme si vysvetlili, že tam majú byť záväzky 

- zaujal ma  prepočte v poslednom odstavci, poslednom riadku sú tam nejaké čísla a ja z dostupných 

informácií, čo viem, sa chcem opýtať či tento prepočet nie je mylne urobený 

- p. Tvarůžek vychádzal asi z celkového rozdielu záväzkov, ktoré boli reštrukturalizáciou odpísané 

- bolo vyplatených cca 243 000,- eur, čiže by sa to malo počítať z inej sumy 

- nesedí mi tam prepočet nároku PP Partnerschip 

 

p. Teraj 

- môžem vám ukázať vzorec, ktorý si oni stanovili, je tam viacerej názorov ako postupovať pri výpočte t 

- počítali sme podľa výpočtu, podľa čísel ktoré sme mali k dispozícii 

- stojím si za tým, že je to dobre vypočítané 

- bola tam otázka či ekonomická teória umožnuje nejaké takéto vzorce, jedny hovoria, že áno, druhý, že 

nie 

 

p. Škára 

- v tabulkovej časti ma zaujala položka mzdové náklady, predpokladám, že posledný stĺpec je očakávana 

skutočnosť v roku 2016 

- zaujíma ma hlavne nárast, predpokladaný je až 600 000,- eur, s čím sa tam uvažuje? 

 

p. Teraj 
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- myslím, že tam bola zákonná úprava miezd platov sestier 

 

p. Škára  

- zaujíma ma nárast za tie posledné 3 mesiace 

 

p.Teraj 

- bolo to počítané od účinnosti zákona do konca roka, aký je predpokladaný nárast 

 

p.Škára 

- bolo by dobré sa na to pozrieť 

- je tu podobný nárast pri záväzkoch ako pri pohľadávkach, na základe čoho je tam nárast záväzkov 

takýto 

 

p. Teraj 

- p. právnička mi doniesla dodatok č. 1 k mandátnej zmluve a je to doslovná citácia z mandátnej zmluvy 

ide o pohľadávky, je to správne uvedené 

 

p. Matia  

-trebalo napísať citované zo zmluvy, lebo zo správy to vychádza, že ide o záväzky 

 

p. Teraj 

- je to podľa čísel, ktoré boli dané, bude to potvrdené auditom a uvidíme, aký bude výsledok 

hospodárenia za rok 2016 

- pôvodne som do správy ani tieto tabuľky nechcel dávať, sú z internetu za predchádzajúce roky 

- keď bude vykonaný audit, bude o tom oboznámená správna rada a dozviete sa výsledky hospodárenia 

za rok 2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o výsledku kontroly v Nemocnici Dr. 

Vojtecha Alexandra, n.o v Kežmarku.  
 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 39/2017 

 

 

6. Návrh  VZN č . 3/ 2017, ktorým sa schvaľuje „ prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste 

Kežmarok“ 

 

p. Perignáth 
- vzhľadom k tomu, že tu nie je Ing. Kelbelová na otázky odpovie Ing. Soliar 

- bol doručený návrh,  pripomienka k VZN, vzhľadom k tomu, že sa predkladatelia venovali tejto 

záležitosti, a odporúčajú buď po rozpracovaní úpravu existujúceho VZN, teoreticky je možné na to 

schváliť samostatné VZN,  

- predkladatelia odporúčajú schváliť takéto VZN, aké je a ohľadom historických hrobov, aby sa to 

riešilo následne 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Kežmarok č. 3/2017, ktorým sa schvaľuje „Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste 

Kežmarok“ 

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, 

Hencel, Škára, Sabolová 

neprítomná: Majorová Garstková 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 40/2017 

 

7. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 – 

MsZ 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 

rozpočtovým opatrením č. 2/2017 podľa predloženého návrhu. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zvýšenie schváleného príspevku pre 

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na rok 2017 o čiastku 15 000 €. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zníženie dotácie na podporu telový-chovy a športu 

na území mesta Kežmarok – na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu 

prevádzkových nákladov pre Mestský športový klub na rok 2017 o čiastku 900 €. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje dotáciu na podporu kultúrnej činnosti, záujmovej 

spoločenskej činnosti a udržiavania tradícií, kultúrneho a historického dedičstva na území mesta 

Kežmarok – na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových 

nákladov pre Klub priateľov Magury na rok 2017 vo výške 900 €. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných prostriedkov z 

rezervného fondu mesta Kežmarok v roku 2017 na finančné krytie kapitálových výdavkov 

rekonštrukcie zadného traktu ZŠ Nižná brána v Kežmarku za účelom vytvorenia priestorov pre 

materskú školu. 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných prostriedkov z 

rezervného fondu mesta Kežmarok v roku 2017 na finančné krytie splátok úverov poskytnutých 

zo ŠFRB. 
 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, Levická, Zreľak, 

Hencel, Škára, Sabolová 

nepritomná:  Majorová Garstková 
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Prijaté uznesenia dostali č. 41/2014, 42/2017, 43/2017, 44/2017, 45/2017, 46/2017  

 

Vyhlásená 20 minútová prestávka.  

 

Po prestávke sa ujal vedenia rokovania primátor. Informoval o  kontrole spolu s náčelníkom, 

nakoľko horela časť majetku lesa od Mlynčekov na Tatranskú lomnicu, ku Kežmarským žľabom, 

kde profesijne zasahovali hasiči. Mestu zhorel cca 1 ha lesa. 

 

8. Správa o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2016 

 

p. Majorová Garstková 

- koľko kamier vykonáva monitoring verejného poriadku v meste 

- sú nejaké štatistiky o priestukoch a porušeniach, neplánujete posilniť policajné hliadky večer, v noci 

a cez víkendy 

 

p. Marhefka 

- aktuálne máme funkčných 12 kamier, je podpísaná zmluva na dalších 16 kamier, plus dva monitori 

a dva počítače 

- štatistiky sú rozobraté v správe, miesta a dni v týždni, kedy je páchaná priestupkovosť 

- záznamy z kamier sú evidované a riešené v konaní 

- z roka na rok nám priestupkovosť narastá 
 

Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku  na svojom zasadnutí dňa 16. 03. 2017 prerokovalo „Správu 

o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2016“, ktorú berie na vedomie  
 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 47/2017 

 

 

9. Návrh na rozdelenie  ostatných  dotácií  pre športové kluby  a športové  podujatia. 

 

p. primátor 

- bolo vám doplnené identifikačné číslo 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie ostatných dotácií pre športové kluby 

z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2017 v zmysle  VZN č. 3/2016 podľa priloženého návrhu. 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 48/2017 
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10. Návrh na rozdelenie  ostatných  dotácií  pre kultúrne kluby  a kultúrne  podujatia. 

 

p. primátor 

- bolo doplnené identifikačné číslo, IČO v materiály 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie ostatných  dotácií pre kultúrne kluby 

z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2017 podľa VZN č. 3/2016 podľa priloženého návrhu. 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 49/2017 

 

 

11. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok zo zdrojov EÚ na projekt 

 

p. primátor 

- dôvodová správa bola doručená pred  MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

 schvaľuje  

a) predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie 

existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok“, realizovaného v rámci výzvy na 

predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry 

materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;  

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške * 

14 778,42 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci); 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

     

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 50 /2017 

 

 

12. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme bytu č. 21 v Dome s opatrovateľskou službou na ul. 

Baštová 1588/8 v Kežmarku. 
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p. Polák 

- predlžujeme iba na jeden rok na dlhšie sa nedá, neviem prečo len na jeden rok? 

 

p. Trautmanová  

- neviem prečo v minulosti bola doba nájmu do marca 2017, keď pre posúdenie zdravotného stavu bolo 

určené až na marec 2018, takže aby sme ten nájom predĺžili do doby posúdenia odkázanosti na tú 

sociálnu službu, ktorá stále prebieha 

- stav sa môže zmeniť, opatrovateľská služba tam je  

- opätovné posúdenie je v marci 2018, tak preto 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 

21 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome s opatrovateľskou službou na ul. 

Baštová 1588/8 v Kežmarku, nájomcovi p. Eve Majzlovej, trvale bytom  Kežmarok, Baštová 

1588/8,  na dobu určitú do 31.03.2018, do termínu opätovného posúdenia odkázanosti menovanej 

na sociálnu službu.  

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 51 /2017 

 

 

13. Návrh odkúpenie pozemku EKN 4460/9, k.ú. Kežmarok 

- MUDr. Ján Bartko, Ondrej Bartko 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 

s c h v a ľ u j e  

 

odkúpenie pozemku KN-E 4460/9  druh pozemku  orná pôda o výmere 172 m2 k.ú. Kežmarok,  do 

majetku mesta Kežmarok od spoluvlastníkov pozemku : 

 

1) Ondrej Bartko, Poľná 21, Kežmarok  spoluvlastnícky  podiel    1/2   

2) MUDr. Ján Bartko, Záhradná 1, Kežmarok  spoluvlastnícky  podiel    1/2   

 

 za cenu 7,50 eur/m2.   

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 52/2017 

 

 

14. Návrh na zverenie majetku do správy VPS Kežmarok - Cintoríny, Letné kúpalisko, 

Skladovacia plocha ÚMK, Parkovisko pri administratívnej budove 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s ch v a ľ u j e  

 

bezplatné zverenie majetku mesta Kežmarok do správy príspevkovej organizácie mesta 

Kežmarok Verejnoprospešné služby mesta Kežmaok, IČO 42234891. 

  

Názov majetku:        obstarávacia cena (eur):  

1. Nový cintorín - Dom smútku, súp.č.1629      125 244,16  

2. Nový cintorín - Dom smútku, sadové úpravy          22 000,43  

3. Nový cintorín - Dom smútku, vodovodná prípojka         2 897,83  

4. Nový cintorín - Dom smútku a TS, plynová prípojka       16 388,00  

5. Nový cintorín - Dom smútku vonkajší káblový rozvod         5 974,91  

6. Nový cintorín, hospodársky objekt súp.č.1729        50 922,79  

7. Chodníky na novom cintoríne Kežmarok         47 692,33  

8. Starý cintorín - Dom smútku a hospodársky objekt       42 356,31  

9. Stavebné úpravy vstup. objektu a bezbariérový vstup na starý cintorín                25 270,14 

10. Rekonštrukcia chodníkov na starom cintoríne        42 364,03  

11. Skladovacia plocha ÚMK           13 200,00  

12. Parkovisko pri administratívnej budove Poľná 1         2 720,00  

13. Letné kúpalisko           60 346,43  

14. Pozemok parc.č. CKN 3342/2, k.ú, Kežmarok,  

      druh pozemku ost. plochy o výmere 46 098 m2 (nový cintorín)   459 051,99  

15. Pozemok parc.č. CKN 3342/17,k.ú. Kežmarok, zast.plochy a nádvoria  

      o výmere 415 m2 , zastavaný objektom súp.č. 1629             4 132,64  

16. Pozemok parc.č. CKN 3342/18, k.ú. Kežmarok, zast.pl. a nádvoria,  

      o výmere 217 m2 , zastavaný objektom súp.č. 1729              2 160,92  

17. Pozemok parc.č. CKN 1571, k.ú, Kežmarok,ost. plochy, 

      o výmere 27 364 m2 (starý cintorín)         272 495,52 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 53 /2017 

 

 

15. Návrh na nájom bytu č. 9, Lanškrounská 2501/1  a  bytu č. 16, Lanškrounská 2527/1C 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku Eve 

Randusovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
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zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu s druhom a jedným nezaopatreným 

dieťaťom, bývajúcu v mestskom nájomnom dvojizbovom byte č. 16 v bytovom dome 

Lanškrounská 2527/1C, ktorý je pre nich  nepostačujúci. 

 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Eve Randusovej, trvale bytom 

Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok na dobu troch rokov. 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 54/2017 

 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 16 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku 

Ivane Malinovskej, trvale bytom Lanškrounská 1604/26, Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva 

v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti s rodičmi. 

 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 16 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok Ivane Malinovskej, trvale 

bytom Lanškrounská 1604/26, Kežmarok na dobu troch rokov. 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 55/2017 

 

 

16. Návrh na opakovaný nájom bytov - Gen. Štefánika 1049/14 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Daniele  
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Ivančákovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona 

č. 443/2010 Z. z.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Daniele 

Ivančákovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 56 /2017 

 

 

17. Návrh na súhlas so zaradením a odpisovaním technického zhodnotenia 

- Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ú h l a s í so zaradením do majetku a odpisovaním 

technického zhodnotenia objektu súp.č. 1788 na pozemku KN-C 1300, k.ú. Kežmarok pre 

pracovisko CT vo výške 56 539,42 eur spoločnosťou Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v 

Kežmarku, n.o. 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 57 /2017 

 

 

18. Návrh na zriadenie vecného bremena  

            a) Múzeum v Kežmarku 

            b) VSD, a.s. Košice 

 

 

 

a) Múzeum v Kežmarku 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

 

s c h v a ľ u j e 
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bezplatné zriadenie vecného bremena na časť  parcely  KN-E 139  k.ú. Kežmarok    v prospech : 

Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie č.42, Kežmarok ( IČO: 37781227 ) v súvislosti so stavbou 

„Stavebné úpravy a odvodnenie – HRAD Kežmarok – stavebný objekt 02, odvodnenie“ 

s povinnosťou povinného mesta Kežmarok : 

 

- trpieť umiestnenie odvodňovacieho  kanalizačného potrubia a vsakovacieho drenbloku na 

slúžiacom  pozemku  tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie 

vecného bremena,   

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby 

a to dĺžkou podzemného potrubia  a veľkosťou vsakovacieho drenbloku  na slúžiacom pozemku    
 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 58/2017 

 

 

b) VSD, a.s. Košice 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

 

s c h v a ľ u j e 

 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel  č. KN-C 1293/2, KN-C 1289/2, KN-E 

6732/2  a  KN-E 4986/1  - k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického 

vedenia na slúžiacich pozemkoch: Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice v súvislosti so 

stavbou „ Kežmarok  -  západný koniec – úprava NN siete, demontáž trafostanice TS 14“  

s povinnosťou  povinného mesta Kežmarok  : 

 

- trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacich  pozemkoch, tak, ako to 

bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,   

 

 Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby 

a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch.      

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 59 /2017 

 

 

19. Návrh na  urovnanie vlastníckych vzťahov – sídlisko Juh. 
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Mestské zastupitel'stvo v Kežmarku schval'uje urovnanie duplicitného vlastnictva k 

nehlutel'nosti, ktorá je vedená v registri C katastra nehnuteľnosti ako parcela CKN 1989/2, druh 

pozemku orná pôda o výmere 9274 m
2
, zapisaná na liste vlastnictva č. 1799, k.ú, Ľubica, a v 

registri E katastra nehnuteľností ako parcela EKN 2027, k.ú. Ľubica, druh pozemku orná pôda o 

výmere 2122 m
2
 , zapisaná na liste vlastníctva č. 2984 dohodou za nasledujúcich podmienok:  

- Mesto Kežmarok vyplatí Helene Filičkovej, rod. Kalafutovej, bytom Stará Ľubovňa    

  Mierová  12 za urovnanie sumu 2 000 eur  

            - Helena Filičková, rod. Kalafutová, bytom Stará Ľubovňa, Mierová 12 uzná, že mesto  

   Kežmarok je výlučným vlastníkom pozemku CKKN 1989/2, k. ú. Ľubica 

- Helena Filičková, rod. Kalafutová, bytom Stará Ľubovňa, Mierová 12 bude súhlasiť   

  s tým, že z jej listu vlastníctva bude vymazaná parcela EKN 2027, k. ú. Ľubica a z listu  

  vlastníctva mesta  Kežmarok č. 1799, k. ú. Ľubica bude vymazaná poznámka, že  

  hodnovernosť údajov katastra o právach nehnuteľnosti – pozemku parc. Č. 1989/2 bola  

  spochybnená 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Polák, Wagner, Holova, Havírová, 

Levická, Zreľak, Hencel, Škára, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 60/2017 

 

 

20. Rôzne 

Neboli predložené žiadne návrhy. 

 

21. Interpelácie 

 

p. Polák 

- ľudia sa ma pýtajú kedy a ako dôjde k vyprataniu sídliska, je to bordel, prach 

- v akom štádiu je situácia ohľadom zimného štadióna, či architekt ukončil práce a či bolo spustené 

verejné obstarávanie na dodávateľa stavby 

- v posledných dňoch mala byť podpísaná zmluva o dielo, chcem sa opýtať či v budúcnosti je možné 

prekrytie kúpaliska 

- zjednosmernenie ul. Tatranskej, vznikajú závažné dopravné situácie na ul. Krvavé pole a Dr. Fischera 

- dostávam veľa podnetov od občanov, ktorých deti navštevujú školu Dr. Fischera, nebolo by vhodné 

prehodnotiť tento úsek Tatranskej ul.  a znovu ho zobojsmerniť 

- ohľadom plánovanej bytovky na Weilburskej 2, 4, bolo povedané, že ide o objektívne dôvody prečo sa 

nepostavila 

- keď som si pozeral dátumy zverejnenia súťaže, chcem sa opýtať či do budúcna by nebolo možné 

spustiť proce verejného obstarávania skôr 

- začne mesto stavať bytovku z vlastných zdrojov,alebo budeme uvažovať o predaji pozemku 

a následnom odkúpení bytovky alebo sa nezačne s výstavbou bytovky 

 

p. Müncnerová 

- dostala som list od p. Zubala ohľadom brehov na ľubickom potoku, pri bývalej trafostanice, pričom 

breh nie je stále po 3 rokoch v poriadku 

- v akom stave je mesto v komunikácii s vodohospospodármi  
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- rieši niečo mesto s ministerstvom, nakoľko prešiel rok od posledného stretnutia a nič sa s poldrami 

nierieši,  

- tiež sa chcem opýtať na jednosmerku, akou komisiou to prešlo, pretože mám podnety z ul. Krvavé 

pole, že sú tam zápchy 

- verejené WC, ktoré je pri radnici je v zlom stave, blíži sa EĽRO, je možné ho zrekonštruovať? 

 

p. Majorová Garstková 

- v akom stave je riešenie mostu na Severe 

- dostalo sa mi do rúk stavebné povolenie od občana ohľadne stavby mosta cez potok Ľubica, chcem sa 

opýtať na vysvelenie bodu č. 5 stavbu ukončiť v lehote do februára 2020, tzn. či sa to bude robiť až do 

roku 2020 alebo skôr 

- tiež mám otázku ohľadom Tatranskej ulici 

 

p. Havírová 

- chcem sa opýtať, bolo vydané rozhodnutie ministerstva životného prostredia o poskytnutie podpory 

formou dotácie z enviromentálneho fondu na zateplenie objektu na Možiarsku MŠ dotácia vo výške 

107 469,- eur, pričom 22. 02. 2016 bolo toto rozhodnutie zrušené – prečo? 

- obyvatelia Gaštanovej ul., domy 1,3,5,7,9 majú problémy s kanalizáciou, má mesto už nejaké riešenie, 

prišlo mi vyjadrenie, že verejná kanalizácia je vo vlastníctve mesta Kežmaro a tieto rodinné domy sú 

napojené na verejnú kanalizácu 

- píšu, že mesto s nimi vôbec nekomunikuje,citovala vyjadrenia, v ktorých uvádzajú, že mesto zastupujú 

nekompetentný ľudia 

16. 06. 2016 – majiteľa žiadali primátora o stretnutie doteraz neprišla žiadna odpoveď 

- ešte mám jednu vec, týka sa to pozemkov, Slovenský pozemkový fond vydáva v rámci reštitúcie 

pozemky, kedže sa vydáva nielen v okrese kde býva žiadateľ a žiada, dostala sa mi do rúk zmluva, kde 

aj v Kežmarku požiadali o pozemky 

- chcela by som upozorniť mesto, aby v prípade územnoplánovacej informácie neposkytovalo alebo dalo 

zákaz, že nebude predávať iným občanom jedine z Kežmarkulen alebo okresu Kežmarok 

 

p. Zreľak 

- požiadavka na prepadnutý kanál a čistenie ulice smerom Možiarska, zaslané primátorovi a prednostovi  

- čo s tým a kedy to bude riešené? 

- vyzval poslancov na potvrdenie mailu ohľadom oznámenia, ktoré zaslal 

- existujú viaceré požiadavky, chceme zaslať list zo stretnutia s ľuďmi z ul. Michalská a okolia p. 

primatorovi, a o výsledku vás budeme informovať 

- boli sme tam ja aj p. Škára, 

 

p. Matia 

- otázka na p. Holovu ako predsedu výstavby, kedy sa venovala komisia projektu kúpaliska a ak sa 

venovala, aby zaslal zápisnicu z tohto zasadnutia 

 

p. Škára 

- ohľadom čerpania fondov na MŠ Možiarska, nebolo možné riešiť podobným spôsosom aj dotácie, 

ktoré sme schvaľovali teraz v rozpočtovom opatrení č. 2 formou fondov 

 

p. Polák 

- v súvislosti s VZN padlo, že by sa mala robiť 1. etapa opravy strechy na ZŠ sv. kríža, aké sa spravili 

kroky? 
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p. Sabolová 

-  na ulici Tvarožnianska, kde máme dielne praktického vyučovanie už došlo k 7. havárií minulý 

pondelok, v akom riešení je moja požiadavka, 

- 1. návrh bolo urobenie zábradlia, vzhľadom na poslednú haváriu, nebolo by možné osadiť retardéry? 

 

p. primátor 

- niektoré viem zodpovedať okamžite, niektoré sú bežná operatívna agenda, ktorá sa rieši v rámci mesta, 

pošleme vám mailom odpovede v najbližšom čase 

- niektoré sa týkali konkrétne vás samých, na to nebudeme odpovedať 

- boli otázky na vypratanie, požiadal by som p. Soliara aby vás informoval ako prebieha čistenie 

 

p. Soliar 

- dohodli sme sa s mestom na určitom postupe 

- zhruba polovicu máme, chceme to urobiť tak, aby sme stihli aj nejaké výspravky 

- 8- násonbne viac sme vysypali materiálu, nakoľko to bolo potrebné, budeme sa to snažiť urýchliť 

- ak chceme do Veľkej noci spraviť aj nejaké výtlky, musíme brať ohľad aj na počasie 

- budeme sa to snažiť spraviť čím skôr 

- bol som sa na to skutočne pozrieť, tá šachta nie je zariadenie mesta patrí Podtatranskej vodárenskej 

spoločnosti, komunikovali s me s nimi 

- za tou bytovkou bola opäť porucha, jedno s druhým súvisí, sú problémy so šachtami, sú starého dáta, 

je potrebné dať peniaze na to čo je mestské 

 

p. primátor 

- dokumentáciu nám spoločnosť odovzdala ohľadom zimného štadióna, momentálne sa analyzuje  

- kúpalisko – všetko je možné prekryť, je to 1. etapa, všetko závisí od finančných prostriedkov 

- výstavba bytovky – odpovie vám p. Kelbelová mailom 

- breh na Ľubickom potoku – minulý týžden som mal rokovanie s riaditeľov SVP, riešime to nakoľko je 

to súčasťou cyklotrasy 

- poldre – bezpečnosť občanov je v agende okresného úradu, nie je to na katastrálnom území mesta 

Kežmarok, začneme sa dotazovať okresného úradu ako ich rieši, my budeme riešiť to čo sa dá v rámci 

povodňových opatrení 

- výstavba mostov pokračuje, budeme žiadať o prefinancovanie cez eurofondy, sme v štádiu verejného 

obstarávania 

- p. Havírová čítala ste niečo z enviromentálneho fondu – peniaze šli na zateplenie ZŠ Dr. D. Fischera, 

Možiarsku riešime komplexne cez iný operačný program 

- Gaštanová ulica – verejná kanalizácia – venovalo sa tomu majetkové oddelenie aj výstavba 

- SPF – pozemky mesto nikomu nemôžeme predávať ak je vlastníkom SPF, každý predaj pozemkov ide 

cez MsZ 

- Tatranská ulica – bola tam širšia komunikacia, môžeme zvolať stretnutie, bolo to komunikované 

s občanmi daných ulíc, je to na širšiu diskusiu 

- p. Zreľak mal, že pošle list, pošlite mailom zodpovieme vám ho 

- p Škára MŠ Severná, či sa dal použiť rovnaký postup ako pri MŠ Možiarska –nedal sa, každý operačný 

program má svoje špecifiká, táto MŠ na Nižnej bráne by nedokázala zvýšiť počet detí, dokáže to 

momentálne len MŠ Možiarska 

- Tvarožnianska ulica – ešte nemám definitívne riešenie je v rozpracovaní Dopravného inšpektorátu 

- má mi byť predložené komplexné riešenie tohto problému, oboznámim sa s ním 

- čo som vedel som zodpovedal, na zvyšok odpovieme písomne 
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 p. Havírová 

- nebolo mi odpovedané na to rozhodnutie, prečo ho ministerstvo ruší 

- nespomínala som predaj pozemkov, ale vydanie reštitučných nárokov pre iných nie z Kežmarku alebo 

kežmarského okresu 

- z Gaštanovej ul. mi dali právomoc to prečítať, lebo z mesta s nimi nikto nekomunikuje 

 

p. primátor 

- zodpoviem čo viem a budeme odpovedať mailom 

- prečo minister rozhodol ako rozhodol, to je otázka na ministra, my sme tým nestratili ani cent 

- neviem sa vyjadriť k reštitúciam a ani s tým nechcem mať nič spoločné 

- my ako mesto, čo sme mohli sme vyžiadali 

 

p. Majorová Garstková 

- požiadala, aby všetky odpovede boli zaslané všetkým poslancom 

 

p. primátor 

- bude to zaslané mailom a môže to byť prediskutované na neformálnom stretnutí aké prebehlo aj teraz 

 

p. Škára 

- išlo o navýšenie kapacít v škôlke a fúziou ZŠ a MŠ vznikne nový subjekt 

- myslím, že v novej MŠ bude počet detí braný s rezervou, mohlo by tam chodiť viac detí ako to 

kapacita momentálne umožňuje 

- 86 000,- eur je slušný peniaz, na to narážam 

 

p. Gurka 

- je to na zvýšenie kapacít, my nezvyšujeme kapacity, nový subjekt je nástupnícka organizácia, musíme 

brať aj stav, ktorý bol predtým 

 

p. Škára 

- celkovo sa znížil ten počet miest v MŠ? 

 

p. primátor 

- nemôžeme riskovať neoprávnenosť výdavkov, ak takéto riziko je, my do toho nejdeme 

- ak to nie je možné, tak to nerobíme, ideme prierezovo cez také fondy, cez ktoré nejde žiadne mesto 

 

 

22. Záver 

 

Dostal som do rúk, že do schránok chodí súkromná agenda, ktorá sa týka aj p. Tvarůžka. Špekulácie 

a rôzne dohady, my sme spravili jednu hrubú čiaru a uzavreli sme to tak, že bola podaná žaloba a tým to 

u nás končí, sú na to iné orgány.  

 

Základná informácia je sieť 44 nemocníc, do ktorej sme sa dostali, čo vôbec nebolo jednoduché. Prvý 

krok sme ustáli, druhý krok hľadáme východiska. Musíme spraviť taký krok, ktorý bude prínosom pre 

organizáciu a pre mesto. Mesto nikdy nemôže byť rukojemníkom niekoho iného. Ideme svojou cestou 

a minulosť nech si vyrieši každí sám. 
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Poďakoval za distingvovanú debatu, nakoľko bola úplne iná ako po minulé zastupiteľstva, budeme 

určite pokračovať aj v stretnutiach. Teším sa, že na ďalších zastupiteľstvách urobíte také rozhodnutia, 

ktoré posunú mesto ďalej. Poďakoval za účasť a poprial pekný zvyšok dňa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 

         primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  MUDr. Ján Hencel 

 

 

  Ján Holova 

 

 

Zapisovateľka:  Veronika Klukošovská 

 

 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 
 

 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 
 

 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 
 

 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 
 

 


