
MESTO  KEŽMAROK 
 Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 

 

 
V Kežmarku, dňa 17.09.2015 

       Číslo spisu: 92/2015/6 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa  10.09.2015 

 

 

Prítomní:  poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnený:        Mgr. Peter Pavličko – riaditeľ ZUŠ Petržalská  

 

Ďalší prítomní: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák – primátor mesta 

   Ing. Karol Gurka – prednosta úradu 

   Ing. Zdena Patakyová – hlavný kontrolór mesta 

                                    Ing. Eva Kelbelová – vedúca odd. ÚP, ŽP a SP 

   Ing. Agáta Perignáthová - vedúca majetkov. odd. a správy majetku 

                                    Ing. Gabriela Bodnárová – poverená vedením RR a CR 

   Mgr. Ivona Staníková – vedúcaodd. školstva 

Ing. Miroslav Karpiš - vedúci ekonomického odd.  

   Mgr. Monika Ružbaská – poverená vedením odd. sociálnych vecí 

   Ing. Mária Vallušová – vedúca odd. organizačno-správneho 

                                    JUDr. Adela Bednárová – vedúca právneho odd. 

   JUDr. Jozef Marhefka – náčelník MsP 

   Ing. Ján Soliar- riaditeľ TS, s.r.o. Kežmarok 

                                    Ing. Marián Bešenej – riaditeľ Spravbytherm, s.r.o.  

   Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ Grundschule 

   PaedDr. Dušan Tokarčík – riaditeľ ZŠ Nižná brána  

                                    Bc. Želmíra Hanisková – riaditeľka MŠ Cintorínska 

   Jarmila Kopkášová - riaditeľka MŠ Severná 

   Zuzana Mazúchová, riaditeľka MŠ K. Kuzmányho  

   Mgr. Elena Malinová – riaditeľka MŠ Možiarska 

   Mgr. Marcela Ištocyová – riaditeľka  ZpS a ZoS 

Radoslav Novák - poverený riadením v CVČ 

Bc. Monika Jesenská-  zapisovateľka 

   občania mesta podľa prezenčnej listiny  

   ostatní hostia  

 

 

 

 

 

 

 



Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

4. Vyhodnotenie  stavu  plnenia  uznesení.   

5. Správa o vykonaných kontrolách. 

6. Správa  o vývoji  a stave zdravotníckeho zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Kežmarok Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 

7. Návrh VZN  č. 23/2015 ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 18/2015 o vymedzení  úsekov  

miestnych komunikácií  na  dočasné parkovanie  motorových vozidiel. 

8. Návrh VZN  č. 24/2015 o ďalších výstrojných súčiastkach  príslušníkov Mestskej 

polície v Kežmarku. 

9. Návrh na  určenie rozsahu  technických prostriedkov MsP v Kežmarku. 

10. Návrh na schválenie  dohody o urovnaní medzi  Mestom Kežmarok a spol. SportReal 

Nitra s.r.o. 

11. Návrh na určenie taríf  cestovného Mestskej hromadnej dopravy  v Kežmarku. 

12. Monitorovacia správa Mesta Kežmarok za 1. polrok 2015. 

13. Zmena  rozpočtu  mesta Kežmarok rozpočtovým opatrením  č. 6/2015. 

14. Návrh  na  predĺženie termínu  splnenia  uznesenia  č. 193/2015  do  29.októbra 2015.   

15. Návrh na zrušenie uznesenia  č. 141/2015 zo dňa  04.06.2015 o prenájme  bytu v Dome 

s opatrovateľskou službou. 

16. Návrh na zmenu  zásad  hospodárenia  mesta Kežmarok  – dodatok číslo 3. 

17. Návrh na súhlas s odpisovaním technického zhodnotenia Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. 

18. Návrh na odpredaj častí  pozemku z parcely KN-C 3296/1, k.ú. Kežmarok  pre Jozefa 

Hritza a manželku MUDr. Evu Hritzovú, bytom J. Jesenského 1, 060 01 Kežmarok,  pre 

Bc. Jozefa Mešára a manželku Mgr. Annu Mešárovú, bytom  Krížová Ves 116, 059 01 

Spišská Belá a pre Stanislava Turcera a manželku Marcelu Turcerovú, bytom  

Kukučínova 22, 060 01 Kežmarok. 

19. Návrh na odpredaj pozemku  - Tomáš  Zelina, Michalská  619/2 – Kežmarok. 

20. Návrh na prenájom pozemkov a lesného majetku Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. 

21. Návrh na nájom bytu č. 1, Košická 2224/12; č. 4  Weilburská 2442/5  a  Priekopa 

2322/59A. 

22. Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14;Košická  2485/13;Košická  

2374/1; Košická 2374/3. 

23. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 1788 na ul. Huncovská 42 

v Kežmarku 

24. Návrh na zriadenie vecného bremena Mesto Vysoké Tatry  

25. Návrh na zriadenie vecného bremena – el. prípojka,ROSLER - Domáce potreby s.r.o.  

26.  Návrh na zriadenie vecného bremena -Východoslovenská distribučná a.s. Košice  

27. Návrh na schválenie  účasti mesta Kežmarok vo vlajkových projektoch v rámci poľsko-

slovenskej spolupráce 

28. Rôzne. 

29. Interpelácie. 

30. Záver. 

 

 

 

 

 



1. Otvorenie 

 

     Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor 

mesta.  

Primátor vyzval prítomných k minúte ticha na počesť pamiatky JUDr. Gaborčíka – člena 

komisie a osobe, ktorá sa angažovala v rozvoji mesta.  

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

 

 

2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 

p. Zreľak 
– navrhol doplniť do bodu rôzne : Informatívna správa komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií funkcionárov mesta - 28a 

 

za:14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 

p. primátor 

- navrhol doplniť do bodu rôzne : Návrh na stanovenie náhrady za obmedzenie vlastníckych 

práv – Horská záchranná služba Vysoké Tatry -28b 

 

za:14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 

hlasovanie za upravený program zasadnutia  

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 

Upravený program: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

4. Vyhodnotenie  stavu  plnenia  uznesení.   

5. Správa o vykonaných kontrolách. 

6. Správa  o vývoji  a stave zdravotníckeho zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Kežmarok Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 

7. Návrh VZN  č.23/2015 ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 18/2015 o vymedzení  úsekov  

miestnych komunikácií  na  dočasné parkovanie  motorových vozidiel. 

8. Návrh VZN  č. 24/2015 o ďalších výstrojných súčiastkach  príslušníkov Mestskej 

polície v Kežmarku. 

9. Návrh na  určenie rozsahu  technických prostriedkov MsP v Kežmarku. 

10. Návrh na schválenie  dohody o urovnaní medzi  Mestom Kežmarok a spol. SportReal 

Nitra s.r.o. 

11. Návrh na určenie taríf  cestovného Mestskej hromadnej dopravy  v Kežmarku. 

12. Monitorovacia správa Mesta Kežmarok za 1. polrok 2015. 



13. Zmena  rozpočtu  mesta Kežmarok rozpočtovým opatrením  č. 6/2015. 

14. Návrh  na  predĺženie termínu  splnenia  uznesenia  č. 193/2015  do  29.októbra 2015.   

15. Návrh na zrušenie uznesenia  č. 141/2015 zo dňa  04.06.2015 o prenájme  bytu v Dome 

s opatrovateľskou službou. 

16. Návrh na zmenu  zásad  hospodárenia  mesta Kežmarok  – dodatok číslo 3. 

17. Návrh na súhlas s odpisovaním technického zhodnotenia Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. 

18. Návrh na odpredaj častí  pozemku z parcely KN-C 3296/1, k.ú. Kežmarok  pre Jozefa 

Hritza a manželku MUDr. Evu Hritzovú, bytom J. Jesenského 1, 060 01 Kežmarok,  pre 

Bc. Jozefa Mešára a manželku Mgr. Annu Mešárovú, bytom  Krížová Ves 116, 059 01 

Spišská Belá a pre Stanislava Turcera a manželku Marcelu Turcerovú, bytom  

Kukučínova 22, 060 01 Kežmarok. 

19. Návrh na odpredaj pozemku  - Tomáš  Zelina, Michalská  619/2 – Kežmarok. 

20. Návrh na prenájom pozemkov a lesného majetku Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. 

21. Návrh na nájom bytu č. 1, Košická 2224/12; č. 4  Weilburská 2442/5  a  Priekopa 

2322/59A. 

22. Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14;Košická  2485/13;Košická  

2374/1; Košická 2374/3. 

23. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 1788 na ul. Huncovská 42 

v Kežmarku 

24. Návrh na zriadenie vecného bremena Mesto Vysoké Tatry  

25. Návrh na zriadenie vecného bremena – el. prípojka, ROSLER - Domáce potreby s.r.o.  

26.  Návrh na zriadenie vecného bremena -Východoslovenská distribučná a.s. Košice  

27. Návrh na schválenie  účasti mesta Kežmarok vo vlajkových projektoch v rámci poľsko-

slovenskej spolupráce. 

28a. Informatívna správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií     

       funkcionárov mesta. 

28b. Návrh na stanovenie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv – Horská záchranná  

        služba Vysoké Tatry. 

29. Interpelácie. 

30. Záver. 

 

 

 

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 

- do návrhovej komisieboli zvolení: p. Hencel, p. Levická 

 

za:12, proti: 0, zdržali sa: 2 

za: Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, 

Perignáth, Škára, Zreľak, Polák, Wagner 

zdržali sa: Hencel, Levická 

 

 

- za overovateľov zápisnice boli určení: p. Havírová, p. Jendrejčák 

 

- zapisovateľka:p. Jesenská 

 

Na úvod p. primátor oboznámil prítomných o služobných cestách, na ktorých sa zúčastnil 

a taktiež o rokovaniami, ktoré sa uskutočnili:  

 



Zahraničné služobné cesty 

Nowy Targ –projekt Historicko - kultúrno – prírodná cesta  II. etapa – 08. 06.  

Orava – Zubryzci – Zasadnutie EZUS k príprave II. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej 

cesty okolo Tatier ako vlajkového projektu – 29. 06.  

Brusel – Komisia ENVE – 30. 06. 

Nowy Targ – Euroregión -  06. 08.  

Nowy Targ - Cezhraničné stretnutie predstaviteľov Euroregiónu – 17. 08.  

 

Rokovania 

Mestský úrad Kežmarok - Stretnutie občanov- Most Sever  - 10. 06. , 08. 07., 25. 08. 

Bratislava– Zasadnutie Národnej platformy dohovoru primátorov - 18. 06. 

Euroregión Kežmarok – Predsedníctvo ohľadom cyklotrás – 19. 06.  

Rožňava – Zasadnutie vlády k opatreniam okresov s nízkou nezamestnanosťou – 19. 08. 

Stretnutie k príprave akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok – 25. 08. 

Žakovce – Členské schôdza – OZ pre rozvoj Spiša  - 25. 08.  

Stretnutie riaditeľov stredných škôl VÚC – 03. 09.  

 

Konferencie 

Prešov– Konferencia, Energetická efektívnosť  - 23. 06.  

Bratislava - Úrad vlády, Konferencia – zvyšovanie právneho vedomia v oblasti VO 

a prevencie korupcii – 20. 08. 

Veľká Lomnica – Konferencia Business & Tourism – 09. 09.  

 

Podujatia, prijatia 

Literárny Kežmarok 

Prijatie Karpatsko-nemeckého spolku – sviatok kultúry a vzájomnosti 

Odhalenie pamätnej tabule Ernesta Grosza 

Slovenské národné povstanie  

Odhalenie pamätnej tabule – Gymnázium P.O.H. 

Prijatie prof. Jean- Marie Lehn – Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu r. 1987  

EĽRO 

Poľovnícky deň 

 

Zároveň p. primátor informoval o hĺbkovej a kompletnej kontrole, ktorú ohlásil NKÚ.  

 

 

4.Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení   

 

p. Patakyová 

-informovala o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 

uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 31.05.2015, za kontrolované obdobie 

roka 2015 a predchádzajúce obdobia rokov 2009 – 2014. 
 



za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 203/2015 

 

 

5.Správa o vykonaných kontrolách 

 

Ing. Patakyová 

-informovala o predloženom návrhu 

 

p. Polák  

- keď bolo postupované v súlade so zákonom, mal byť uskutočnený zaznamenaný telefónny 

hovor 

 

p. Patakyová 

- telefonické hovory sa nenahrávajú 

 

p. primátor 

- úrad pre verejné obstarávanie postúpil spis hlavnej kontrolórke, nezistilo sa žiadne pochybenie 

 

p. Matia 

- napísali ste, že došlo k pochybeniu zákona 

- ak niekto už nie je zamestnancom úradu, nebudú sa už voči nemu vyvodzovať opatrenia pre 

nápravu?  

 

p. Patakyová 

- ak sa okamžite odstránili pochybenia, nebol dôvod na sankcionovanie zamestnanca  

 

p. Polák 

- v druhej správe o vykonaní kontroly som našiel viacero nezrovnalostí  

- neboli dodržané platové triedy? Ktoré a prečo? Kto to spôsobil? 

- v celej správe sa spomínajú dve mená  

- akým spôsobom dochádzalo k duplicitne vyplácaným odmenám?  

- chcem sa opýtať na porušenie zákona pri nesprávnom zatriedení do vyšších platových tried?  

- aké umelo vytvorené nadčasy?  

- ako bolo zistené, že nebol dostatočný počet detí v krúžkoch?  

- ako si mohli zamestnankyne uplatniť náhradné voľno bez súhlasu riaditeľa?  

- akým spôsobom si dovolíme neuznať reálny doklad od lekára?  

- kto posielal spomenuté výhražné listy?  

 

p. Patakyová 
- Ministerstvo financií má určené analytické listy na určenie platovej triedy, tieto pochybenia 

zavinila personalistka  

- nezrovnalosti je potrebné poopravovať 

- duplicitne vyplácané odmeny- konkrétne to bolo u bývalej účtovníčky, dostávala odmenu za 

inú prácu, ako mala v pracovnej náplni( viď. zvukový záznam) 

- došlo k tomu pri viacerých zamestnancoch  



- nadčasy čerpali ako náhradné voľno, zvlášť je dochádzka na hlavný pracovný pomer, zvlášť 

na dohodu o vykonaní práce  

- p. Kušniráková – je konkrétny prípad , nevidím problém nahliadnuť do spisu 

- platové triedy som už vysvetlila  

- výhražné listy poslala p. Kušniráková účtovníčke 

- umelo vytvorené nadčasy sú podložené  svedectvom a taktiež aj nedostatočný počet detí 

v krúžkoch  

- čo sa týka potvrdenia od lekára, nie som vyšetrovateľ, je presne dané, ako má vyzerať 

vierohodný doklad od lekára, ktorý má byť využitý podľa Zákonníka práce ako paragraf  

 

p. Polák 

- bol som v Centre voľného času, polovica vecí je vykonštruovaných  

 

p. Matia 

- sú tu nájdené chyby, pochybenia zákonov, aké sú opatrenia a kto nesie zodpovednosť?  

 

p. Patakyová 

- je určený termín na odstránenia nedostatkov, zodpovedný je ten pracovník, ktorý je pod tým 

podpísaný  

 

p. Müncnerová 

- chcem sa opýtať na platové triedy, nemyslím si, že riaditelia chceli obchádzať zákon 

- chcela by som naozaj vedieť, ako sa mohli inak zaradzovať do platových tried 

- aj pokiaľ má zamestnanec predpoklady na zaradenie do platovej triedy č. 12, môže mať len 

11 triedu?  

 

p. Patakyová 

- pedagogický pracovník má tarify vyššie, Centrum voľného času môže ísť maximálne do 

tarifnej triedy č.11 

 

p. Majorová Garstková 

- na základe čoho došlo k vykonanej kontrole?  

 

p. primátor 

- ja som požiadal hlavnú kontrolórku o vykonanie kontroly  

 

p. Patakyová 

- bola som oslovená p. primátorom, aj p. Novákom 

 

p. Majorová Garstková 

- udiali sa nejaké zmeny v organizácii, keď uvádzate, že od roku 2015 je všetko v poriadku?  

 

p. Patakyová 

- účtovná agenda je úplne iná, dohody o hmotnej zodpovednosti nie sú zaradené medzi interné 

smernice, všetko je pekne ucelené 

- nie sú tam pochybenia 

- s účtovníctvom súčasnej pracovníčky som milo prekvapená 

 

p. Majorová Garstková 

- ako, že to tak nebolo predtým, keď sa to robilo cez ten istý systém?  



- došlo k oprave smerníc?  

 

p. Patakyová 

- cez ten istý systém, ale robí to iná osoba 

- opravy smerníc sú predmetom časového sledu, nepovedala som, že sú všetky chybné 

- od roku 2015 sú v poriadku  

- nevravím, že nebola snaha 

- ani na Mestskom úradu v Kežmarku neboli smernice v poriadku 

 

 

p. primátor 

- snažíme sa aj našim organizáciám pomáhať, aj p. riaditeľ sa radil na MsÚ, celá dokumentácia 

by už mala byť v poriadku 

- dôležitý je štatutár, momentálne je poverený riaditeľ, je vyhlásené  výberové konanie  

 

p. Majorová Garstková 

- opýtam sa na spomenuté neefektívne hospodárenie s majetkom mesta?  

- v organizácii vznikajú určité nadčasy a myslím si, že keď sa tieto nadčasy čerpajú ako 

náhradné voľno, je to pre organizáciu efektívnejšie, ako preplácanie nadčasov  

 

p. Patakyová 

- je to napríklad pri udeľovaní odmien 

- oni si musia zatriediť tieto krúžky tak, aby k nadčasom nedochádzalo 

 

p. Müncnerová 

- CVČ robilo pre mesto rôzne akcie cez víkend, asi tam vznikala tá práca nadčas, bolo toto 

prešetrené 

 

p. Patakyová 

- pokiaľ štatutár podpísal náhradné voľno, ja som jeho rozhodnutie nedehonestovala 

 

p. Zreľak 

- pripadám si, ako keby sme boli investigatívni novinári 

- problém vzniká pri nedostatočnej informovanosti 

- informácie sú zavádzajúce, niektoré veci sa do tejto správy nehodia 

- ako to bude pokračovať ďalej?  

- boli spomenuté rôzne mená, rád si vypočujem ich názor  

 

Za vystúpenie p. Griglákovej bol vyslovený všeobecný súhlas  

 

p. Grigláková  

- pracujem dlhé roky v CVČ 

- správa, ktorá je napísaná, je cielene vykonštruovaná voči mne a iným osobám 

- včera sme si prešli dokumenty s p. Bartkovou 

- spomenuté doklady mám aj tu, môžem ich dať kolovať  

- podpísané náhradné voľno v roku 2015 je podpísaný mnou, ekonómkou a p. Novákom  

- čo sa týka čerpania paragrafov – ošetrenie trvá u p. Králika s dvoma deťmi min. 3 hodiny  

- nekontrolovala som si potvrdenie, ktoré mi vystavil lekár  

- Vaše tvrdenia sú tvrdé, disponujeme knihou dochádzok, mám to podložené písomne  

- chcem si obhájiť svoje dobré meno  



- dovtedy nebola na mňa žiadna sťažnosť  

- dnes som sa spojila s právničkou úradu a tiež s inými právnikmi, podám trestné oznámenie  

 

 

p. primátor 

- akýkoľvek zamestnanec Mestského úradu, sa nemôže vyjadrovať ku kontrole vykonávanej hl. 

kontrolórkou, lebo môže nastať konflikt záujmov, aj my spadáme pod kontrolu hlavnej 

kontrolórky 

 

p. Patakyová 

- tak ako má p. Grigláková dokumenty, mám ich aj ja, je to tvrdenie proti tvrdeniu  

- ja si svoju prácu robím kvalitne  

- vy ste povinná si skontrolovať svoj lístok od lekára, keď si ho chcete uplatniť podľa 

Občianskeho zákonníka 

 

p. primátor 

- ako štatutár som bol oboznámený s výsledkom kontroly, prejdeme si s p. Novákom závery, 

stretnem sa s pracovníčkami, aby sme zhodnotili situáciu  

- neviem to ani ja, ani vy posúdiť 

- dôverujem tým, čo kontrolu vykonávali  

- oboznámim sa s výsledkom kontroly 

 

p. Matia 

- s viacerými poslancami sa hlbšie pozriem na tieto veci, budem chcieť vidieť doklady  

 

Za vystúpenie p. Nováka bol všeobecný súhlas.   

 

p. Novák 

- táto správa vyšla na svetlo sveta v septembri, je to pre nás kľúčové obdobie 

- tiež nesúhlasím s touto správou 

- som poverený riadením od marca, musím si sypať popol na hlavu, za dochádzku je 

zodpovedný štatutárny zástupca 

- máme možnosť sa vyjadriť a tak aj urobíme 

- čo sa týka niektorých vyhlásení, mňa to aj mrzí, je to špecifické zariadenie, plní úlohy, ktoré 

vy možno nebádate 

- náhradné voľná vznikali napríklad ako je akcia „Deň detí“ 

- budem si stáť za tým, že je to v poriadku 

- kontrola mala byť skôr finančná 

- nálada je trošku zlá na pracovisku 

- aj vám poslancom sprístupním dokumenty 

 

p. primátor 

- všetci poznáme zariadenie CVČ, má perspektívu 

- to že sa hľadá cesta, je druhá vec  

- táto inštitúcia si musí nájsť v systéme svoju cestu 

- CVČ má vykrývať činnosti, ktoré nemôžu robiť školy 

- nie sme vyšetrovacia komisia, my môžeme len konštatovať, nie vyšetrovať  

 

p. Polák 

- dávam procedurálny návrh – druhé uznesenie, aby sme prijali s výhradami  



 

p. primátor 

- nevieme teraz posúdiť závery kontroly 

- správu určite dostanete 

 

p. Hencel  

- trváte p. hlavná kontrolórka na správe v plnom rozsahu?  

 

p. Patakyová 

- áno 

 

p. Havírová 

- netreba špecifikovať s akými výhradami?  

 

p. primátor 

- netreba, je nahrávka, zápisnica 

 

Hlasovanie za uznesenie s výhradami  

za:11, proti:0, zdržal sa: 3 

za: Havírová, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, 

Polák, Wagner, Zreľak 

proti: 0 

zdržal sa : Škára, Perignáth, Hencel 

 

 

1/Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 

finančnej kontroly č. 6/2015 –kontrola postupu zadávania zákazky na dodanie tovaru 

v hodnote 2996,-eur 

 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 

2/Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 

finančnej kontroly č. 5/2015 s výhradami - kontrola, úplnosti, zákonnosti, správnosti vedenia 

mzdovej agendy a hospodárnosti a efektívnosti nakladania s vlastným a zvereným majetkom 

Centre voľného času, Kežmarok za obdobie rokov 2012 – 2015. 

 

za:11, proti:0, zdržal sa: 3 

za: Havírová, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, 

Polák, Wagner, Zreľak 

proti: 0 

zdržali sa: Perignáth, Škára, Hencel 

 

3/ Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o prešetrení sťažnosti 

na postup pri prešetrovaných sťažnostiach vo veci nesprávneho výpočtu a zákonnosti VZN č. 

9/2009  odstúpená Úradom vlády SR na základe sťažnosti pána Ing. Valentína Holovu. 

 

 

 



za:13, proti:0, zdržal sa: 1 

za: Havírová, Hencel, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, 

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

zrdžal sa: Holova  

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 204/2015, 205/2015, 206/2015 

 

6. Správa o vývoji a stave  zdravotníckeho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Kežmarok – Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra  v Kežmarku n.o. 

 

p. primátor 

- požiadal som vedenie nemocnice, aby prišli na zastupiteľstvo predniesť, v akom stave je 

nemocnica 

 

Za vystúpenie p. Tvarůžeka bol všeobecný súhlas. 

 

p. Tvarůžek 

- bude to pohľad historický a ľahko súčasný  

- kontrola môže byť rôzna, kontrolujem a aktívne vstupujem do procesu, chodím na rozbory, 

ku prednostovi, za prítomnosti ekonóma  

- nechcem ísť do sporov obecných, alebo osobných  

- zajtra znova pôjdem vypovedať na políciu 

- my sme toho názoru, že kontrolórka môže kontrolovať vzťahy medzi nemocnicou a mestom  

- k tejto kontrole sme podklady hlavnejkontrolórke poskytli 

- komunikujte s nami priamo, nemáme s tým najmenší problem 

- urobte si aj poslanecký prieskum, ukážeme Vám, čo Vás bude zaujímať 

 

p. primátor 

- informoval o predloženom návrhu 

- neskôr sa vrátime aj k súčasným členom správnej rady 

- mesto zainvestovalodosť veľa fin. prostriedkov 

- záujem mesta vždy bol  

- p. primátor rozobral informačnú správu, ktorá bola rozdaná poslancom pred začatím MsZ  

- mesto zriadilo nemocnicu a stanovilo štatút  

- mandátna zmluva mala byť schválená MsZ, je to v dohľadávaní  

- ako mesto, nemáme vpylv na chod nemocnice  

- účasťou mesta v správnej rade nemôžeme ovplyvniť chod nemocnice 

 

p. Tvarůžek 

- nemôžeme hovoriť, že mesto nemá vplyv na chod nemocnice 

- v prípade predloženia návrhu zástupcov mesta, nikdy nedošlo k tomu, aby to zablokoval PP 

Partnership 

 

p. primátor 

- málokto vie, čo je nezisková organizácia  

- laici si myslia, že ten kto je zakladateľ, to aj riadi  

- vidíme, že hospodárske výsledky sú dobré 

- správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou  

- len konštatujem, že traja členovia sú PP Partnership, dvaja členovia sú za mesto  

- Mesto  pomer síl 50:50 vymenilo za 3:2 



- treba to vysvetliť, tak ako je to v realite  

 

Za vystúpenie p. Gacíka bol všeobecný súhlas  

 

p. Gacík 

- delegovanie do správnej rady som prijal preto, že mám isté skúsenosti 

- n.o. vzniká preto a robí všetko pre to, aby naplnila hlavný dôvod, prečo vznikla 

- neštandardná situácia, kde sa dostalo vedenie mesta,, nepriaznivá situácia v nemocnici bola 

riešená krízovým manažérom, ktorý to mal dať do poriadku 

- dal si isté podmienky, ktoré nie sú nikde zaznamenané 

- to všetko som povedal na správnej aj dozornej rade 

- n.o je na jednej strane podnikateľský subjekt na druhej strane ide o verejný záujem 

-nemyslím si, že to nejde k sebe 

- pýtali sme sa na mandátnu zmluvu, dala mi ju asistenka len k nahliadnutiu 

-sa opýtal p. primátora, či má dodatok k mandátnej zmluve?  

 

p. primátor 

- všetci o nej hovoria, ale nikto ju nevidel, neoficiálne som ju videl, ale oficiálne som si ju 

vyžiadal vrátane dodatkov 

- prišli sme do orgánov, aby sme hľadali nejaké nejaké cesty k sebe 

- istá cesta transparentosti tam chýbala, ale pomaly sa to napĺňa 

- kým nemá mesto žiaden vplyv, je to o ničom  

- čo sa udeje po 30.06.2016 sa musí vydiskutovať ešte predtým 

- navrhujem to, čo som už navrhol - paritné zastúpenie v správnej rade 

 

p. Hencel 

- veľmi pekne ďakujem,že sa táto téma otvorila na MsZ 

- kolegovia nemali vedomosť, ako to funguje, veľa informácii, ktoré tu odzneli, sú prínosné 

- štatút som poznal, keď som nastupoval do funkcie 

- bolo dôležité, aby to tu odznelo aké bude smerovanie nemocnice 

- sú tam určité veci, ktoré sú nevyjasnené 

 

p. primátor 

- mám tiež rád transparentosť  

- rozhodovali bývalí poslanci, ktorí mali informácie  

- naše funkčné obdobie nie je na rok, nastavme si podmienky na viac rokov dopredu  

- otvára sa komunikačná báza, nemusíme tu nič uzavrieť 

- nebránim sa ani spolupráci, ani vyjednávaniu 

 

p. Matia  

- nie je pre mňa pochopiteľné, že sa mesto vzdalo riadiacej funkcie  

- 28.06. 2012 bol veľký zlom pre mesto 

- bolo by veľmi vhodné, aby správna rada dala taký návrh, aby bolo zastúpenie 2:2 

- na základe čoho vy p. Tvarúžek vystupujete, ako konateľ spoločnosti?  

- nepočul som nikdy vystupovať riaditeľa nemocnice  

- dostal som mail, kde ste mi zdôvodnili postupnosti, nechápem, prečo som ho dostal od Vás 

- možno budem trošku skákať, pre mňa je však úsmevné, ako ste povedali,že ste dvihli 

sestričkám plat  

- možno existuje aj dodatok k mandátnej zmluve, som rád, že som ho nevidel 

- nielen vašou zásluhou, ale zásluhou štátu ste dostali nemocnicu do súčasného stavu 



- budem rád, ak bude zverejnená mandátna zmluva aj dodatky k nej 

- na Vašom mieste ju zverejním, nech si občania urobia názor 

- občania si myslia, že šafárime s nemocnicou  

- je nenormálne, aby ste vy zabraňovali kontrole 

- čo ideme skrývať?  

- nechápem, ako sa tu mohol p. Volák znova dostať 

- mali by ste moju poklonu, keby bolo rozloženie 2:2 

 

p. primátor 

- je pragmatické udržať konštruktívnu debatu 

 

p. Havírová 

- prešla som si materiály, nie sú dostupné, nie je to transparentné 

- v obchodnom registri ste uvedený ako spoločník, nie ako konateľ  

- štatutár riadi nemocnicu, mal by vystupovať on  

- mala by byť zverejnená nejaká výročná správa 

- ďakujem Vám že ste vytiahli nemocnicu z červených čísel do modrých 

- kedy bolo naposledy nejaké sedenie správnej rady a čo skontrolovala?  

- nevieme, ako poslanci nič 

- vy ako predseda správnej rady nedostávate žiadnu finančnú odmenu. Ako vás nemocnica 

platí? Kto podpísal mandátnu zmluvu?  

-možno ďakujeme Vám, ale myslím si , že to je zásluha štátu 

- dozorná rada sa nevyjadruje, akú kontrolu vykonali, majú tú právomoc kontrolovať, 

požiadali?  

 

p. Tvarůžek 

- ja som nečakal potlesk, že mesto už nemusí dávať finančné prostriedky a že máme takú 

nemocnicu 

- výročná správa za nášho pôsobenia je na stránke nemocnice, presne podľa zákona 

- keď vravíte, že je to zásluha štátu, bol to štát, ktorý chcel nemocnicu zavrieť 

- bol to štát, ktorý nedal oddlžnenie 

- p. Magera nehovorí preto, lebo nebol pri tom všetkom, čo som odprezentoval 

- som spoločníkom, nie konateľom , vystupujem ako predseda správnej rady 

- p. Volák podpísal mandátnu zmluvu 

- 15. mája sme mali zasadnutie správnej rady, zasadáme podľa zákona päť krát za rok 

- objasnil, koľko finančných prostriedkov dalo do nemocnice mesto  

 

p. primátor 

- suma cca1,7 mil. € je od roku 2004 

 

p. Havírová 

- čo sa týka vášho sedenia, pýtala som sa kedy sedela dozorná rada 

- výročná správa neobsahuje všetky náležitosti  

- vy oddeľujete pojmy “Mesto”, “Nemocnica” a “PP Partnership” 

 

p. Levická 

- 30.06.2016 bude ukončená reštrukturalizácia 

-neviem, čo je v mandátnej zmluve, v dodatkoch 

- obracia sa na nás personál 

- zvýšenie platu o 30 € zdravotné sestry ani nepocítia 



- z môjho pohľadu, keď majú dve, tri zamestnania, aby zachovalal rodinu, je to na úkor kvality, 

nemôže sa starať na 100 percent o pacientov v nemocnici 

- chýba mi tu mzdová politika  

- pamätám si september minulého roku, keď vystúpili sestričky 

- kto z lekárov a manažmentu by robil za základný plat?  

- bývalý p. primátor hovoril minulý rok, že robíte za “šupky” 

- z takýchto nezrovnalostí vznikajú takéto dohady  

- bez citu a lásky k práci to nejde, ak by to tak nebolo, možno by doteraz nepracovali v 

nemocnici  

 

Za vystúpenie p. Mageru bol všeobecný súhlas  

 

p. Magera  

- vyjadrím sa len k zdravotným sestrám, nie sú  platy všade rovnaké 

- podľa kategorizácie, nemáme financie, 

- platy lekárov boli odsúhlasené zákonom, mohli sme im zvýšiť platy  

- nevieme nájsť také finančné prostriedky, aby sme ich uspokojili 

 

p. Perignáth 

- bol som vyzvaný, aby som zreferoval, čo robí dozorná rada 

- stretla sa  štyrikrát , dve boli samostatné dozorné rady, dve boli spoločné so správnou radou  

- v rámci stretnutia, dozorná rada dala svoje stanovisko  

- zaoberala sa hospodárením nemocnice, podrobne nám boli podložené účty  

- - stojím za názorom p. primátora, aby sme sa posunuli ďalej  

- dávam návrh, aby bol poverený p. primátor na pokračovaní rokovaní s nemocnicou  

 

p. primátor 

- mohol by som si prizvať členov správnej rady, dozornej rady, poslancov 

- len skonštatujem veci, aké sú  

 

p. Havírová 

- dozorná rada vykonávala veci, ktoré sú v správe? Existuje o tom nejaký zápis?  

- keď nemohla kontrolórka kontrolovať, mohli predniesť, čo dozorná rada skontrolovala 

 

p. Perignáth 

- skontrolovala v určitom rozsahu výročnú správu aj správu auditora 

- kontrola zo strany hlavnej kontrolórky bola odsúhlasená Mestským zastupiteľstvom 

- ak je to na takej pozícii, že o tom budú rozhodovať orgány činné v trestnom konaní musíme 

počkať na výsledok 

 

p. primátor 

- táto inštitúcia podlieha auditu, dozorná rada na základe podrobnejších auditovaných správ 

môže vstupovať do procesu, má na to právo  

- nespochybňujem zástupcov, ktorí sú menovaní za mesto v dozornej, ani správnej rade  

 

p. Havírová 

- nevravím, že mala všetko dozorná rada skontrolovať, ale nejakú správu nám predložiť mohla  

 

Za vystúpenie p. Gacíka bol všeobecný súhlas  

 



p. Gacík  

- prišli sme ako zástupcovia mesta s požiadavkou na zvýšenie platu sestier, keď bude 5 % 

pozitívny výsledok, navýši sa im plat 

- navrhli sme správnej rade, aby sa to udialo, aj napriek tomu, že to nebolo 5 %, ale len 3,5 % 

 

 

p. primátor 
- dôvera je, odzrkadlilo sa to na zvýšení platu sestier  

 

p. Majorová Garstková  

- mňa skôr zaujíma budúcnosť nemocnice, dali ste nám päť bodov, chcem sa opýtať na časový 

harmonogram  

- zároveň sa chcem opýtať na predložený graf 

- výnosy z predaja energií - plánuje sa, aby sa tieto požiadavky navýšili?  

 

p. Volák 

- mal by som k tomu niečo povedať 

- v prvom rade je pacient, ktorý si všetko hradí a vyžaduje 

- situácia bola na začiatku iná, teraz je taká  

- chceme vrátiť nemocnici pôvodný výkon, nechceme sa dostať do pozície, ktorá tu bola 

- preto sme uviedli, že chceme rozšíriť služby 

- vrátiť nemocnici tie činnosti, čo by tam mali byť, to je náš úmysel  

- my dnes bojujeme, máme personálne vybavenie, ideme do toho, čo nás najviac tlačí  

 

p. Tvarůžek 

 energie dodávame do Domova dôchodcov a Autonovy, asi ťažko natiahneme trúbky ďalej 

- my si aj vyrábame energiu 

- nadštandardné služby – niekedy je to tak na hrane, nie je tu taká klientela  

- veľmi citlivo k tomu pristupujeme 

- overte si informácie p. Levická, ohľadom platu sestier 

- je potrebné rozdeliť sestry, lebo môžu to byť asistentky 

-  na platy zamestnancov dávame 70 %, Poprad dáva 50-55 % 

- p. Gurka dostal sumár, prešiel si všetky veci, je tam zaúčtovaný každý cent  

 

p. Karpiš 

- objasnil sumu 1 689 000 € 

- výročná správa je zverejnená ako príloha k záverečnému účtu na stránke nemocnice  

 

p. Matia 

- nedá mi nereagovať, nerobili by ste za ten plat, ako zdravotné sestry, stále sa odvolávate na 

kvóty  

- nedostal som odpoveď pri svojom prvom vystúpení, na základe čoho riadite nemocnicu?  

- keby sa stalo , žeby ste ako partner odišiel, čo by ostalo nemocnici?  

- aké sú podmienky na CT pracovisku?  

 

p. Tvarůžek 

- ja Vás prosím, urobte si poslanecký prieskum, príďte za nami, veľmi ťažko sa reaguje na Vaše 

otázky 

- žiadny operatívny leasing tam nie je, my stále visíme ako dlžník 

- sami si musíme všetko vydobyť  



- koľko nemocníc dostáva dotácie z mesta 

- v rámci úspor nemáme námestníkov v rôznych oblastiach  

- máme 0,4 úväzok  

- CT máme zazmluvnené, ošetrujeme riziko, keby to nevyšlo, príďte si pozrieť, ako to funguje 

- pozrite sa do účtov, aké má pohľadávky, záväzky nemocnica  

 

p. Slovík 

- som tu ako predstaviteľ spolku lekárov  

- niektoré veci ma veľmi zaujímajú, konkrétne personálna politika? Čo s tým mienia 

kompetentný robiť?  

 

p. Volák 

- o ktoré oddelenia ide?  

- objasnil personálnu politiku nemocnice  

 

p. Hencel 

- my sme už mali spoločné stretnutie, bolo letné obdobie, aby si členovia zdravotnej komisie 

vypočuli tieto informácie 

- dohodneme ďalšie stretnutie, aby bolo v súlade s časovým plánom  

 

p. primátor 

- každému bolo jasné, že téma nemocnice je ťažká téma, nehovorilo sa o nej vždy pekne 

- som rád, že sa tu konštruktívne diskutuje, uvedomujem si všetky plusy, aj mínusy 

- aj Vašim prioritným cieľom je, aby nemocnica fungovala 

- toto je zdedený problém  

- je potrebné informovať ľudí a nezahmlievať fakty 

- ten, kto nemá s tým problém hrá otvorene 

 

p. Zreľak 

- aká je výška nájmu, ktorý platí nemocnica mestu?  

- chcem sa opýtať, kto je autorom tohto materiálu?  

 

p. primátor 

- je to materiál odo mňa, podľa faktov, ktoré vieme 

 

p. Karpiš 

- výška nájmu je 10 000€ ročne 

- mesto posiela peniaze, musím opraviť p. Tvarůžka 

- jedine v roku 2014 neprišli finančné prostriedky  

 

p. Škára 

- uvažuje predseda správnej rady s nejakým vstupom, alebo je iná vízia, aké sú dlhodobejšie 

vízie?  

 

p. Tvarůžek 

- nie je na to priestor, to tu objasňovať, nemocnica potrebuje silného partnera 

- nemocnica stále niekomu prekáža  

- momentálne nie je žiadny strategický partner, pokiaľ sa nejaký nájde, bude sa to konzultovať 

- príďte a rozdiskutujeme aj túto záležitosť  

 



p. Levická 

- mala faktickú poznámku k uzneseniu 

- všetci sme otvorený diskusii  

 

p. Matia 

- p. Tvarůžek, ja osobne vám ďakujem, čo ste dokázali s nemocnicou, ale na druhej strane vás 

prosím, aby ste pustili mesto do rokovania, aby to bolo 2:2 

 

p. Polák 

- poďakujem p. Tvarůžekovi, p. Volákovi a p. Magerovi za účasť na zasadnutí 

- nechcem, aby rokovania mali dosah na pacientov  

 

Pozmeňujúci návrh p. Levickej o doplnenie uznesenia.  

za:14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  berie na vedomie  správu  o vývoji a stave  zdravotníckeho 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok – Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra  

v Kežmarku n.o. a splnomocňuje PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka – primátora mesta, aby 

pokračoval v komunikácii s Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra, n.o., v oblasti 

smerovania a riadenia nemocnice v súčinnosti s mestom.  

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 207/2015 

 

p. primátor 

- poďakoval vedeniu nemocnice za vystúpenie  

 

Vyhlásená 30 minútová prestávka.  

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta  Kežmarok č.   23/2015, ktorým sa mení  

a dopĺňa VZN  č. 18/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné 

parkovanie motorových vozidiel 

 
p. Kelbelová 

- informoval o predloženom návrhu 

 

p. primátor 

- parkovací systém sa osvedčil, vytvorili a rozšírili sme parkoviská o cca 300 parkovacích miest 

- sme vo fáze upozorňovania  

- od 01.10 pristupujeme k dôslednej kontrole  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo  na VZN č.  23/2015 mesta Kežmarok, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na 

dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa predloženého návrhu. 

 

 

 



za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 208/2015 

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok  č.24/2015 o ďalších 

výstrojných súčiastkach Mestskej polície v  Kežmarku 

 

Predkladateľ p. primátor 

 

p. náčelník  

- informoval o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení Mesta 

Kežmarok č. 24/2015 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v 

Kežmarku. 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 209/2015 

 

 

9.  Návrh na určenie  rozsahu technických prostriedkov mestskej polície s prihliadnutím 

na rozsah jej úloh 

 

Predkladateľ p. primátor 

 

p. náčelník 

-informoval o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  určuje  rozsah technických prostriedkov Mestskej 

polície v Kežmarku takto: 

 

ROZSAH  TECHNICKÝCH  PROSTRIEDKOV  POUŽÍVANÝCH  PRÍSLUŠNÍKMI 

MESTSKEJ  POLÍCIE  V  KEŽMARKU  PRI  PLNENÍ  ÚLOH  

 

1/  Motorové vozidlá s príslušenstvom. 

2/ Zvláštne výstražné znamenia umiestnené na motorových vozidlách  /svetelné a 

zvukové/.  

3/  Bicykle s označením príslušnosti k mestskej polícii.  

4/  Krátka guľová zbraň s nábojmi a príslušenstvom, plynová zbraň s príslušenstvom.  

5/ Putá /kovové, plastové, rezač plastových pút/, slzotvorné prostriedky,  tonfa, obušok, 

TASER, svietidlá a vreckové svietidlá,  nástavce na zastavovanie vozidiel a kombinácia 

týchto prostriedkov. 

6/  Čítačka na zistenie čipu pôvodu psa. 

7/ Pult centralizovanej ochrany objektov s kompletným príslušenstvom, počítačové 

zostavy na ovládanie parkovacieho systému. 



8/ Technické zariadenia na zaznamenávanie a prenos obrazu a zvuku,  na uchovávanie 

záznamov.  

9/   Pevné a mobilné kamery na monitorovanie verejných priestranstiev.  

10/  Digitálne rádiostanice, GPS monitorovacie systémy. 

11/  Alko – tester a iné prostriedky na zisťovanie návykových látok.   

12/  Digitálne fotoaparáty a kamery.    

13/ Výcvikové prostriedky /vzduchové a malokalibrové pištole, palice, makivara, 

rukavice, terče, kovové gongy/.   

14/  Zastavovacie terče.  

15/  Ďalekohľady, ochranné okuliare.     

16/ Nepriestrelné vesty.  

17/  Technické prostriedky k zabráneniu odjazdu motorového vozidla.  

18/ Prenosné dopravné značky, stĺpy na umiestnenie dopravných a iných informácií, 

páska s označením „mestská polícia“, alebo reflexným značením. 

19/ Tyče na odchyt psov,   kovové klietky, špeciálne rukavice, pištole, narkotizačné strelivo 

a ďalšie prostriedky potrebné na odchyt psov a zvierat. 

20/  Technické prostriedky na výcvik psov a výkon policajnej služby so psami. 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 210/2015 

 

10. Návrh na schválenie dohody o urovnaní medzi Mestom Kežmarok a SportReal Nitra 

s.r.o. 

 

Predkladateľ p. primátor 

- ide o urovnanie vzťahov  

 

p. Polák 

- v materiáloch sa uvádzajú práce naviac, dostali sme faktúru vo výške 19198,94 € a potom sme 

mali uhradiť ďalšiu sumu 

- na základe čoho si firma nárokovala na túto sumu? 

 

p. primátor 

- práce naviac sa navýšili presne o tú sumu, ktorú si hovoril 

- boli reálne vykonané  

- spoločnosť SportReal pristúpila na dohodu, nebudú si nárokovať úroky z omeškania  

- zmluva pripúšťala aj ústnu dohodu 

- vtedajší štatutár takéto dojednanie spravil, spoločnosť je v práve 

 

p. Matia 

- keď je prítomný p. Tokarčík a bol prítomný aj p. Zima, viete p. Tokarčík dosvedčiť, že tieto 

práce boli ústne odsúhlasené štatutárom?  

 

p. Tokarčík 

- bol problém s tým, že do projektu neboli zahrnuté zemné práce 

- prišla  firma, ktorá súťaž vyhrala  

- bol som súčasťou jednaní, ale nebol som priamo pri tom, keď dal bývalý primátor súhlas  



- dohodu podpisovalo mesto Kežmarok za starého vedenia  

 

p. primátor 

- konštatujeme, že práce boli vykonané 

- tieto veci chceme vyriešiť a dospeli sme k takej dohode 

p. Polák 
- mne tú ta dohoda chýba v materiáloch, existuje a môžeme ju vidieť? 

 

p. Bednárová 

- zastupiteľstvo schvaľuje len podstatné náležitosti právneho úkonu 

- dohoda sa urobí až po schválení mestským zastupiteľstvom  

- právny úkon urobí štatutár mesta, na základe uznesenia   

 

p. Müncnerová 

- kto uzatvoril zmluvu o dielo a ako bola postavená?  

 

p. primátor 

- bola uzatvorená v roku 2014 

 

p. Bednárová 

- bol tam príslušný bod, kde sa spomínalo, že fakturácia prác naviac sa uskutoční až po 

vyhotovení dodatku  

- dodatok sa neuzavrel 

- pri následnej fakturácii chýbal zmluvný podklad  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Dohodu  o urovnaní medzi Mestom 

Kežmaroka spoločnosťou SportReal Nitra s.r.o., IČO 36782041, so sídlom Pražská 2, 949 

11 Nitra,ktorej predmetom je záväzok Mesta Kežmarok uhradiť spoločnosti SportReal 

Nitra s.r.o. sumu vo výške 17.368,94 EUR za podmienky, že dohoda bude považovaná za 

úplnú a konečnú dohodu o sporných nárokoch vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, 

predmetom ktorej bolo uskutočnenie stavebných prác spojených so zhotovením diela 

„Rekonštrukcia atletického oválu a rozbežiska pre skok do diaľky“ a  z odsúhlasených 

naviac prác. 
 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0,  

za: Havírová, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, 

Perignáth, Škára, Wagner, Zreľak, Hencel, Polák 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 211/2015 

 

 

11. Návrh na určenie taríf cestovného Mestskej hromadnej dopravy Kežmarok 

 

p. Karpiš 

-informoval o predloženom návrhu 

 

p. primátor 

-  zavádzame určité zmeny aj v rámci parkovania, aby sme v občanoch vybudili aj možnosť 

využívať mestskú hromadnú dopravu a s tým spojené zintenzívňovanie 

- tieto tarify majú otvoriť možnosti občanom, či už dôchodcom po 62. roku, pre deti  



- bude výhodná čipová karta pre žiakov ZŠ a SŠ 

- kartu je možnosť využívať v rámci SAD PP a PSK, v celom regióne 

- chcem vyzvať občanov, aj Vás, aby ste využívali MHD 

- najväčšou zmenou je prepojenie s priemyselným parkom 

 

p. Karpiš 

- od roku 2009 platí, že je možnosť platiť čipovou kartou, cestovné je nižšie 

 

p. Müncnerová 
- bude doplnená moja požiadavka o školský spoj?  

- po prvé sa zrušil spoj od Nižnej brány 

- po druhé požadujem ranný spoj posunúť o päť minút  

 

p. primátor 

- komunikovali sme niekoľko mesiacov s firmami, so školami 

- pripomienky, ktoré boli vznesené k 1.9. sme akceptovali 

- ďalšie pripomienky musia byť zapracované v nových rokovaniach s SAD 

- všetci riaditelia o tom vedeli a mohli zapracovať svoje pripomienky  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Tarifu v mestskej hromadnej autobusovej 

doprave v Kežmarku podľa predloženého návrhu. 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 212/2015 

 

12. Monitorovacia správa Mesta Kežmarok za 1. polrok 2015 
 

p. Karpiš 

-informoval o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie monitorovaciu správu Mesta 

Kežmarok za 1. polrok 2015. 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa:  

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 213/2015 

 

13. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 6/2015 
 

p. Karpiš 

-informoval o predloženom návrhu 

 

p. Matia 

- opýtal sa na sumu 82 345,30 € 

 



p. Karpiš 

- môžete sa uspokojiť, že ideme do plusu, musíme prijať opatrenia  

 

p. Majorová Garstková 

- chcem sa opýtať na výdavky na členstvo? kedy sa plánuje takýto návrh predložiť?  

- tiež sa chcem opýtať na položky kapitálových výdavkov – nákup budúcich pozemkov  

 

p. primátor 

- návrh som predložil ja, ak si požiadame o členstvo v ZMOS Spiš, štandardné členstvo je 1000 

€, mestu Kežmarok znížia čiastku na 600 € 

- bola by zahrnutá v ďalšom roku, podali by sme si žiadosť členstvo 

- bolo to odporúčanie aj predsedu ZMOS-u 

- v skutočnosti nebudú tento rok vyžadovať platbu  

 

p. Karpiš  

- mesto momentálne nemá voľné pozemky, kde by mohlo stavať, rezervovali sme si postupne 

túto sumu na výstavbu 

 

p. primátor 

- postupne si tvoríme rezervu, môže sa nám vyskytnúť kúpa vhodných pozemkov  

- do budúcna ich budeme musieť kupovať 

 

p. Perignáth 

- zastupiteľstvo musí odsúhlasiť odkúpenie pozemku a aj jeho sumu 

 

p. Havírová 

- chcem sa opýtať na dôvod návrhu rozpočtu č.6 na rok 2015 pri školstve  

 

p. Karpiš 

- je to z dôvodu, že pri schválení rozpočtu ZŠ Sv. Kríža, predpokladali sme, že finančné 

prostriedky pôjdu do zhodnocovania budov 

- škola nás oslovila o preklasifikovanie výdavkov, má veci havarijneho stavu, toto nie sú 

výdavky mesačného charakteru 

 

p. Havírová 

- pred niekoľkými mesiacmi sme odsúhlasovali originálne kompetencie súkromným 

a  cirkevným školám 

- zmienim sa o Detskom sanitáriu, táto škôlka nám platí nemalý nájom 

- do tejto budovy sa vložilo nemalo finančných prostriedkov, zhodnotila budovu mesta 

- stále platí nájom a žiadne peniaze sa zo strany mesta do budovy nedostali? Je to mestská 

budova a zariadenie platí nájom  

 

p. Karpiš 

- platí správu budovy, nie je pravda, že tam nešlo ani euro, výdavky boli vynaložené, ale nemám 

to tu spracované 

 

p. Havírová 

- sú veci, ktoré tam treba nutne zrobiť  

- my tu budeme odsúhlasovať z kapitálov na bežné výdavky, je to porušenie finančnej disciplíny 

- je to aj nemorálne voči ostatným budovám, školám v našom meste  



 

p. Karpiš 

-  preto sa škola ozvala o preklasifikovanie výdavkov, aby nedošlo k porušeniu fin. disciplíny  

 

 

p. Havírová 

- ja tento návrh neodsúhlasím, dali sme im 91%, mali sme im dať 100 % a mali by sme pokoj 

- máme svoje budovy, starajme sa o svoje budovy  

 

p. Levická 

- škole sme už finančné prostriedky schválili, nedávame im nič naviac, len to, čo sme im 

odsúhlasili 

- oni nezhodnocujú budovu, ktorá im patrí, ale je majetkom mesta  

- aj táto škola vznikala s určitými nedostatkami, nikdy škola nežiadala o kapitály, alebo nejaké 

fin. prostriedky na zhodnotenie budov  

 

p. Havírová 

- Cirkevná škola má nájom 1 €, DDS má nájom 6000 € 

- bude sa musieť zavrieť, ak sa neurobia tieto úpravy 

- potom zvážme, či robíme dobre  

- Súkromná škôlka, jej sme tiež dali len 91 %, tiež platí nájom  

 

p. Matia 

- schvaľovali sme 91 %, nesúhlasím s tým návrhom 

- ak sa idú vykonávať práce v budove, ktorého nie som vlastníkom, dopredu o tom informujem 

vlastníka 

- urobili sme niečo a postavili sme poslancov, pred hotovú vec 

- je to takýto návod pre iných riaditeľov, aby mohli robiť to čo chcú 

- je to smutná vec, že toto tu máme na stole  

 

p. Polák 

- našim uznesením sme Cirkevnej škole tieto peniaze odsúhlasili, aby boli vložené do budovy 

- neboli vložené do budovy?  

- istá časť výdavkov spĺňala kapitálové výdavky 

- nebavíme sa tu o niečom takom, že im dávame niečo naviac 

 

Všeobecný súhlas za výstup p. riaditeľa. 

p. riaditeľ 

- vyjadrím sa k otázke nájmu, je vytvorená nájomná zmluva, boli určené podmienky, kde päť 

rokov škola platiť nájom nebude 

- čo sa týka riešenia havarijnej situácie, v januári boli schválené finančné prostriedky bežné a 

kapitálové výdavky, do zariadenia prišli bežné, na mzdy a prevádzku a kapitálové som požiadal 

o preklasifikovanie na bežné  

- začala nám pretekať strecha, aj v kuchyni sa začala tvoriť pleseň, upozornila nás na to aj 

regionálna hygienička, aj od bezpečnostného technika  

- naše plány sa trocha zmenili, nedá sa to riešiť počas školského roka, musí sa to presne 

načasovať 

- p. Perignáth ma odporučil na p. Karpiša, tam vznikol taký menší problém a vznikla časová 

tieseň  

- bolo to kompromisné riešenie, kapitály sme nevyužili ako kapitály 



- musí sa to pochopiť z ľudského hľadiska  

 

p. Karpiš 

- v januári sme nič nepreklasifikovali, pre nás sú bežným príjmom, ale to neznamená, že ich 

musíme využiť na bežné výdavky  

- bolo odporúčané, aby sme generovali kapitálové výdavky na rozvoj škôl, je to v rukách mesta, 

nie je to nikde napísané 

 

p. primátor 

- možno k tým nápočtom, preto ste nemali 100 %, my suplujeme chyby za štát, ktorý sa toho 

elegantne zbavil  

- ale zas dal tú možnosť nefinancovať 100 % ale 88 % 

- súhlasím p. poslankyňa aj s tebou, že treba rozlišovať subjekty  

- pri niektorých škôlkach potrebujeme obrovské kapitály, aby vyzerali tak, ako majú  

- ak je pochybnosť, je tu hlavný kontrolór, je to skontrolovateľné 

 

p. Havírová 

- nespochybňujeme, vy tomu nerozumiete p. Polák, my sme mohli odsúhlasiť sto percent 

- bežné a kapitálové výdavky sú dve rozličné veci 

 

p. Matia 
- neviem, ako sa pozrieme do očí ostatným riaditeľom 

- DDS nežiadala od mesta nijakým spôsobom finančné prostriedky  

- buď nastavme jednotné pravidlá, alebo im dajme 100 % 

 

p. Perignáthová 

- tá havária bola, ale my sme zaplatili opravu strechy 

- boli sme ochotní to vymaľovať, ale p. riaditeľka sa neozvala 

 

p. Havírová 

- treba prehodnotiť nájomné zmluvy, sú tu určité zmätky  

 

Za vystúpenie p. Semaňákovej bol všeobecný súhlas  

 

p. Semaňáková  

- mesto promptne opravilo strechu, v minulosti sme si aj sami strechu opravovali 

- s mestom musím dobre spolupracovať 

- maľovali sme vtedy, keď sme mohli, nemôžem robiť len tak, aby som žila len z rozpočtu 

- nesmierne množstvo finančných zdrojov dávame aj do interiéru, snažíme sa o to, aby to bolo 

špecifické zariadenie  

- nikdy som sa nesťažovala, tu ide o bezpečnosť  

 

p. Levická 

- DDS veľmi dobre poznáme, chcem sa poďakovať p. riaditeľke, toto zariadenie neslúži len 

našim deťom  

 

p. Škára 

- možno by nebolo na škodu uvažovať o technickom audite budov, aby sme sa vyhli tomu, čo 

je pri Cirkevnej škole 

- a na základe toho si  stanoviť priority  



 

p. Jankura 

- ja by som rád vedel, koľko navštevuje detí ZŠ 

 

p. riaditeľ 

- cca 270 detí 

 

p. Tokarčík 

- 485 detí  

 

p. Polák 

- len na pripomienku p. Havírovej – je to účtovne správne, je to len na ľudskom prístupe  

 

p. Havírová 

- je to presný návod pre riaditeľov ZŠ a MŠ, aby robili to isté  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 

2015 rozpočtovým opatrením č. 6/2015 podľa predloženého návrhu. 

 

za: 11, proti: 1, zdržal sa: 2 

za: Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Perignáth, Polák, 

Škára, Wagner, Zreľak 

zdržali sa: Matia, Müncnerová 

proti: Havírová  

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 201/2015 zo dňa 5.8. 2015. 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje bod č. 4) uznesenia č. 189/2015 zo dňa 4.6. 

2015 v znení: 

„4) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 

2015 nasledovne: 

a) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 9.2.3 ZŠ, 

Nižná brána s jedálňou a ŠKD vo výške 94170 eur, 

b) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 10.4.5 

Mestská športová hala vo výške 60 000 eur.“ 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zvýšenie dotácie pre 1. MFK Kežmarok 

o 5 000 eur z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2015 podľa VZN č. 1/2010. 

 

 



za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje usporiadanie zisteného rozdielu medzi 

disponibilnými zdrojmi rezervného fondu a evidenčným stavom rezervného fondu 

nasledovne: 

Tvorba rezervného fondu:       82 345,30 € 

 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 214/2015, 215/2015, 216/2015, 217/2015, 218/2015 

 

 

 

14. Návrh na predĺženie termínu plnenia  uznesenia 

 

p. Perignáth 

- informoval o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu termínu  plnenia  uznesenia  číslo 

193/2015   na  nový termín   29.10.2015. 

 

za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth,  

Wagner, Zreľak, Škára 

neprítomní: Polák, Majorová Garstková  

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 219/2015 

 

 

15. Návrh na zrušenie uznesenia č.141/2015 zo dňa 04.06.2015 

 

p. Ružbaská 

- informovala o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 

zrušuje uznesenie  č. 141/2015  zo dňa 04.6.2015. 

(uzavretie zmluvy o nájme 1-izbového bytu č. 2 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, 

v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  Gabriele Hrinovej, 

bytom Vyšný mlyn 13, Kežmarok,  na dobu určitú do 31.05.2017) 

 

 

 



za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, , Matia, Müncnerová, Perignáth,  

Wagner, Zreľak, Škára 

neprítomní: Polák, Majorová Garstková  

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 220/2015 

 

 

16. Návrh na Dodatok č.3 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok 

 

 

p. Perignáthová  

- informovala o predloženom návrhu  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e Dodatok č.3  k  Zásadám hospodárenia 

s majetkom mesta Kežmarok podľa predloženého návrhu. 

 

za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth, 

Škára, Wagner, Zreľak 

neprítomní: Polák, Majorová Garstková  

 

Prijaté uznesenia dostali č. 221/2015 

 

17. Návrh na súhlas s odpisovaním technického zhodnotenia Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. 
 

p. Perignáthová 

- informovala o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s ú h l a s í  s odpisovaním technického zhodnotenia 

stavby „Rekonštrukcia a dostavba manipulačno-expedičnej prevádzkovej budovy na 

pozemku KN-C 417/6 v k.ú. Tatranská Lomnica“ a stavby „Protipožiarna lesná cesta 

Kežmarské Žľaby – Horáreň Mlynčeky rekonštrukcia“ spoločnosťou Lesy mesta 

Kežmarok. 

 

za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická,, Matia, Müncnerová, Perignáth, 

Škára, Wagner, Zreľak,  

neprítomní: Majorová Garstková, Polák  

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 222/2015 

 

18. Návrh na odpredaj časti pozemku par.č. KN-C 3296/1, k.ú. Kežmarok pre Ing. Jozefa 

Hritza s manželkou, J.Jesenského1, Kežmarok, Bc.Jozefa Mešára s manželkou, Krížova 

Ves 116 a Stanislava Turcera s manželkou, Kukučínova 22, Kežmarok 

 

p. Perignáthová 

-informoval o predloženom návrhu 

 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

r o z h o d u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písmena e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku par.č. KN-C 

3296/1, druh pozemku ostatná plocha,  k.ú. Kežmarok diel „3“ o výmere 24m2 pričlenený 

k parcele 3296/37 o celkovej výmere 475m2, druh pozemku ost. plocha, podľa 

geometrického plánu č.10/2015 do bezpodielového spoluvlastníctva pre manželov Ing. 

Jozefa Hritza a MUDr. Evy Hritzovej, bytom J. Jesenského 3296/1, Kežmarok, je prípad 

hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že predmetný pozemok je priľahlý k pozemku 

s rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov, je čiastočne zastavaný oplotením žiadateľov 

a s iným využitím pozemku vzhľadom na jeho výmeru a tvar pozemku mesto neuvažuje. 

Ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3296/1, druh pozemku ostatná plocha,  k.ú. 

Kežmarok diel „3“ o výmere 24m2 pričlenený k parcele 3296/37 o celkovej výmere 475m2, 

druh pozemku ostatná plocha, podľa geometrického plánu č.10/2015 do bezpodielového 

spoluvlastníctva pre manželov Ing. Jozefa Hritza a MUDr. Evu Hritzovú, bytom J. 

Jesenského  2329/1, Kežmarok, za cenu 27,-eur/m2.  

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

r o z h o d u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písmena e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku par.č. KN-C 

3296/1, druh pozemku ostatná plocha,  k.ú. Kežmarok diel „2“ o výmere 41m2 pričlenený 

k parcele 3296/38 o celkovej výmere 606m2, druh pozemku ost. plocha, podľa 

geometrického plánu č.10/2015 do bezpodielového spoluvlastníctva pre manželov Bc. 

Jozefa Mešára a Mgr. Anny Mešárovej, bytom Krížova Ves 116, je prípad hodný 

osobitného zreteľa, z dôvodu, že predmetný pozemok je priľahlý k pozemku s rodinným 

domom vo vlastníctve žiadateľov, je čiastočne zastavaný oplotením žiadateľov a s iným 

využitím pozemku vzhľadom na jeho výmeru a tvar pozemku mesto neuvažuje. Ide 

o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3296/1, druh pozemku ostatná plocha,  k.ú. 

Kežmarok diel „2“ o výmere 41m2 pričlenený k parcele 3296/38 o celkovej výmere 606m2, 

druh pozemku ostatná plocha, podľa geometrického plánu č.10/2015 do bezpodielového 

spoluvlastníctva pre manželov Bc. Jozefa Mešára a Mgr.Annu Mešárovú, bytom Krížova 

Ves 116, za cenu 27,-eur/m2.  

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

r o z h o d u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písmena e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku par.č. KN-C 

3296/1, druh pozemku ostatná plocha,  k.ú. Kežmarok diel „1“ o výmere 89m2 pričlenený 

k parcele 3296/51 o celkovej výmere 543m2, druh pozemku ostatná plocha, podľa 

geometrického plánu č.10/2015 do bezpodielového spoluvlastníctva pre manželov 

Stanislava Turcera a Marcelu Turcerovú, bytom Kukučínova 22, Kežmarok, je prípad 

hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že predmetný pozemok je priľahlý k pozemku 

s rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov, je čiastočne zastavaný oplotením žiadateľov 



a s iným využitím pozemku vzhľadom na jeho výmeru a tvar pozemku mesto neuvažuje. 

Ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3296/1, druh pozemku ostatná plocha,  k.ú. 

Kežmarok diel „1“ o výmere 89m2 pričlenený k parcele 3296/51 o celkovej výmere 543m2, 

druh pozemku ostatná plocha, podľa geometrického plánu č.10/2015 do bezpodielového 

spoluvlastníctva pre manželov Stanislava Turcera a Marcelu Turcerovú, bytom 

Kukučínova 22, Kežmarok, za cenu 27,-eur/m2.  

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 223/2015, 224/2015, 225/2015 

 

19. Návrh na odpredaj pozemku  - Tomáš  Zelina, Michalská  619/2 - Kežmarok 

 

p. Perignáthová 

- informovala o predloženom návrhu  

 

p. Matia  
- prečo je rozdielna suma?  

 

p. Perignáthová 

- je to priemerná cena pozemkov na Kamennej bani, vychádza z cenovej mapy 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

s c h v a ľ u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov  odpredaj časti parcely KN-C 2131/1 o výmere 13 m2, k.ú. 

Kežmarok a časti parcely KN-C 2142/1 o výmere 23 m2, k.ú. Kežmarok pre Tomáša 

Zelinu s manželkou Danou bytom Michalská 2, Kežmarok za cenu 10,95 eur/m2. 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 226/2015 

 

20.Návrh na prenájom pozemkov a lesného majetku Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. 

 

p. Perignáthová 

- informovala o predloženom návrhu  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

a) z ru šu je  

uznesenie č. 111/2011 zo dňa  14.4.2011, 

b) 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 prenájom pozemkov uvedených v prílohe, lesných skladov, 



lesných ciest, zvážnic a chodníkov na predmetných pozemkoch v katastrálnom území 

Tatranská Lomnica, Mlynčeky a Stráne pod Tatrami spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, 

s.r.o. je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu vykonaných pozemkových úprav 

v katastrálnom území Mlynčeky, vykonanej zmene katastrálnej hranice medzi obcou 

Mlynčeky a mestom Vysoké Tatry,   upresnenia pozemkov a  doplnenia predmetu nájmu 

o pozemky, ktoré mesto nadobudlo po založení spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. a 

nie sú predmetom platnej nájomnej zmluvy a spoločnosť Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. 

bola založená za účelom obhospodarovania lesného majetku mesta Kežmarok, 

c) s ch v a ľ u j e 

prenájom pozemkovu vedených v prílohe, lesných skladov, lesných ciest, zvážnic 

a chodníkov na predmetných pozemkoch v katastrálnom území Tatranská Lomnica, 

Mlynčeky a Stráne pod Tatrami spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.  so sídlom 

Vysoké Tatry, Kežmarské Žľaby 12019, IČO 46 119 809, na dobu do 18.4.2041, s tým, že 

do 18.4.2021 bude nájom bezplatný, po uvedenej dobe bude nájomca platiť nájomné vo 

výške stanovenej v súlade s § 21, ods. 5 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a 

zmene niektorých zákonov a to na základe znaleckého posudku, ktorý bude vypracovaný 

znalcom zapísaným v zozname znalcov podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch, pokiaľ sa 

prenajímateľ a nájomca nedohodnú inak. 

 

 

za: 14 proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Matia, Müncnerová, Perignáth,  

Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Majorová Garstková 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 227/2015 

 

21. Návrh na nájom bytu č. 1, Košická 2224/12, č. 4, Weilburská 2442/5, Priekopa 

2322/59A 

 

p. Perignáthová 

- informovala o predloženom návrhu 

 

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. 1 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku 

Márii Suchanovskej s manželom Rastislavom, trvale bytom Weilburská 2442/5, 

Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s tromi 

nezaopatrenými deťmi, bývajúcu v dvojizbovom mestskom nájomnom byte v bytovom 

dome na Weilburskej 2442/5, ktorý je pre nich nepostačujúci. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok Márii Suchanovskej s 

manželom Rastislavom, trvale bytom Weilburská 2442/5, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 

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. 4 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku 

Marcele Suchej, trvale bytom Karola Kuzmányho 1579/29, Kežmarok je prípadom 



hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným 

dieťaťom, ktorá býva spoločne s rodičmi v byte. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburskej 2442/5, Kežmarok Marcele Suchej, trvale 

bytom Karola Kuzmányho 1579/29, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 

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 na ulici Priekopa 2322/59A v Kežmarku Vladimírovi 

Oračkovi s manželkou Marcelou, trvale bytom Mesto Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, 

bývajúcu v nevyhovujúcich podmienkach v byte na Hlavnom námestí 93/53 v Kežmarku. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu na ulici Priekopa 2322/59A, Kežmarok Vladimírovi Oračkovi s manželkou 

Marcelou,  trvale bytom Mesto Kežmarok,  na dobu jedného roka. 

 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 

 

Prijaté uznesenie dostali č. 228/2015, 229/2015, 230/2015 

 

22. Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14, Košická  2485/13, 

Košická  2374/1, Košická 2374/3 

 

p. Perignáthová 

- informovala o predloženom návrhu 

 

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. 3 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Emílii 

Slovíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 

bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 3 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Emílii 

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

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

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. 10 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Alžbete Pavličkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  



s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 10 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Alžbete 

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

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

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. 19 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Lenke 

Stančekovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  

v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 19 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Lenke 

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

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

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. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Eve 

Martonovej, 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. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eve 

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

 

 

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. 11 v bytovom dome Košická 2485/13 Márii 

Žembovej, trvale bytom Košická 2485/13, 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. 11 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Márii 

Žembovej,  trvale bytom  Košická 2485/13, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

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. 2 v bytovom dome Košická 2374/3  Beáte 

Némethovej s manželom Viliamom, trvale bytom Košická 2374/3, 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. 2 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Beáte 

Némethovej s manželom Viliamom,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu 

troch rokov. 

 

 

 

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. 3 v bytovom dome Košická 2374/3 Anne Bolešovej 

s manželom Pavlom, trvale bytom Košická 2374/3, 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. 3 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Anne Bolešovej 

s manželom Pavlom,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

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. 4 v bytovom dome Košická 2374/3 Jaroslavovi 

Hőcherovi s manželkou Martinou, trvale bytom Košická 2374/3, 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. 4 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Jaroslavovi 

Hőcherovi s manželkou Martinou,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu 

troch rokov. 

 

 

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. 5 v bytovom dome Košická 2374/3 Františkovi 

Slaninovi s manželkou Jozefínou, trvale bytom Košická 2374/3, 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. 5 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Františkovi 

Slaninovi s manželkou Jozefínou,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu troch 

rokov. 

 
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. 6 v bytovom dome Košická 2374/3 Anne 

Ribovičovej s manželom Jozefom, trvale bytom Košická 2374/3, 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. 6 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Anne 

Ribovičovej s manželom Jozefom,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu 

troch rokov. 
 

 

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. 7 v bytovom dome Košická 2374/3 Ľubomírovi 

Marcinekovi s manželkou Alenou, trvale bytom Košická 2374/3, 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. 7 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Ľubomírovi 

Marcinekovi s manželkou Alenou,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu 

troch rokov. 

 
 

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. 8 v bytovom dome Košická 2374/3 Matejovi 

Vernarskému s manželkou Renátou, trvale bytom Košická 2374/3, 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. 8 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Matejovi 

Vernarskému s manželkou Renátou,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu 

troch rokov. 

 
 

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 Košická 2374/3 Ing. Elene 

Hlaváčovej, trvale bytom Košická 2374/3, 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. 9 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Ing. Elene 

Hlaváčovej,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 
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. 10 v bytovom dome Košická 2374/1 Dagmar 

Kendiovej s manželom Štefanom, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok je prípadom 



hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Dagmar 

Kendiovej s manželom Štefanom,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu 

jedného roka. 
 

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. 12 v bytovom dome Košická 2374/1 Petrovi Šiškovi 

s manželkou Zuzanou, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  

v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 12 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Petrovi Šiškovi 

s manželkou Zuzanou,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 
 

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. 13 v bytovom dome Košická 2374/1 Jane 

Tyrpákovej s manželom Jozefom, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 13 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Jane 

Tyrpákovej s manželom Jozefom,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu 

troch rokov. 

 
 

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. 15 v bytovom dome Košická 2374/1 MVDr. 

Gregorovi Paštékovi s manželkou Zuzanou, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 15 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi MVDr. 

Gregorovi Paštékovi s manželkou Zuzanou,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na 

dobu troch rokov. 

 
 

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. 17 v bytovom dome Košická 2374/1 Petrovi 

Garančovskému  s manželkou Ivanou, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok je 



prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Petrovi 

Garančovskému s manželkou Ivanou,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu 

troch rokov. 

 

 

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. 18 v bytovom dome Košická 2374/1 Ing. Miroslave 

Siskovej s manželom Radoslavom, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 18 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Ing. Miroslave 

Siskovej s manželom Radoslavom,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu 

troch rokov. 

 
 

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. 19 v bytovom dome Košická 2374/1 Pavlovi 

Piatrovi s manželkou Milenou, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 19 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku Pavlovi Piatrovi 

s manželkou Milenou,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 
 

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. 23 v bytovom dome Košická 2374/1 Stanislavovi 

Ludrovskému s manželkou Vierou, prechodne bytom Košická 2374/1, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 23 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku Stanislavovi Ludrovskému 

s manželkou Vierou,  prechodne bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 
za: 14 proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 



Prijaté uznesenia dostali č. 231/2015, 232/2015, 233/2015, 

234/2015,235/2015,236/2015,237/2015,238/2015,239/2015,240/2015,241/2015,242/2015,243

/2015,244/2015,245/2015,246/2015,247/2015,248/2015,249/2015,250/2015, 251/2015 

 

 

23.  Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte súp. č. 1788 na ul. 

Huncovská 42 v Kežmarku,pre  DIALCORP s.r.o. U stadiónu 1555, 516 01 Rychnov nad 

Kněžnou, IČO 620 61 127, DIALCORP s.r.o. organizačná zložka, Huncovská 42, 060 01 

Kežmarok, IČO 36 512 338. 

 

 

p. Perignáthová 

- informovala o predloženom návrhu 

 

p. primátor 

- sídlia u nás v nemocnici, spoločnosť začala dialyzovať v Kežmarku 

- pre pacientov je to výhodné 

- aj pre nás je to prínos 

- túto činnosť nemala nemocnica v svojom portfóliu, nájom sa zvyšuje z 20 000€ na 30 000€ 

- budú mať garanciu na 3 roky, ak by došlo k zmene, budú mať opciu na 2 roky 

 

p. Havírová 

- prečo je to len na 3 roky? Nedá sa to schváliť na dlhšiu dobu?  

- je to spoločnosť o ktorej nie je známe, že by mala nejaké problémy 

 

p. Škára 

- tento navýšený nájom pôjde aj n. o.? 

 

p. primátor 

- už sa neuvažuje pripísať to n.o. 

 

p. Matia 

- tiež som sa chcel opýtať, či sa to nedá predĺžiť na dlhšie obdobie?  

 

p. primátor 

- môže sa stať, že poisťovňa zníži poplatky za poistencov 

- pre prenajímateľa, čím kratšie obdobie, tým lepšie, vieme si to zvážiť 

- spoločnosť súhlasí s podmienkami  

 

p. Zreľak 

- výška nájmu nie je malá, a sú ochotný platiť o dosť viac  

- zvlášť, keď si porovnáme nájom nemocnice a tejto spoločnosti 

- chcem sa poďakovať spoločnosti  

 

p. primátor 

- tieto nájmy sa nedajú porovnávať 

- za činnosti tejto spoločnosti sú vyššie platby, spoločnosť uvážila, že nájom je zvládnuteľný  

 

 

 



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 

uvedených v prílohe č.1 v objekte súp. č. 1788 na ul. Huncovská 42 v Kežmarku o výmere 

383,30m2, pre DIALCORP s.r.o. U stadiónu 1555, Rychnov nad Kněžnou 516 01, IČO : 

62061127, DIALCORP s.r.o. organizačná zložka, Huncovská 42, 060 01 Kežmarok, IČO 

36 512 338, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že uvedená spoločnosť 

prevádzkuje v predmetných nebytových priestoroch zdravotnícku činnosť - dialyzačné 

pracovisko pre pacientov  okresu Kežmarok  

s ch v a ľ u j e  

predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte súp. č. 1788 na ul. Huncovská 42 

v Kežmarku uvedených v prílohe č.1 o výmere 383,30m2, pre DIALCORP s.r.o.  

 

U stadiónu 1555, Rychnov nad Kněžnou 516 01, IČO : 62061127, DIALCORP s.r.o. 

organizačná zložka, Huncovská 42, 060 01 Kežmarok, IČO 36 512 338, na obdobie do 

31.03.2019, za nájomné vo výške 30 000 eur/rok, s tým, že nájomca má po uplynutí doby 

nájmu prednostné právo na predĺženie doby nájmu na obdobie ďalších dvoch rokov za 

podmienky, že sa prenajímateľ rozhodne predmetné nebytové priestory naďalej 

prenajíma ťa nájomca si počas doby nájmu riadne a včas plnil svoje povinnosti 

vyplývajúce  z nájomnej zmluvy. 

 

za:14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

 

Prijaté uznesenie dostali č. 252/2015 

 

24. Návrh na zriadenie vecného bremena Mesto Vysoké Tatry – cyklistický chodník 

Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina  

 

p. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 

 

p. Majorová Garstková 

- tento projekt som pripravovala ja, budem rada, ak zastupiteľstvo vyjadrí podporu  

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parcely KN-E 6552/201  k.ú. Tatranská 

Lomnicav prospech vlastníka stavby na slúžiacom pozemku Mesto Vysoké Tatry  

v súvislosti so stavbou :„Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka Tatranská 

Lomnica – Tatranská Kotlina“ s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok: 

a/ trpieť stavbu cyklochodníka a cyklistického mobiliáru na slúžiacom pozemku, tak ako 

to bude zakreslené v geometrickom pláne na porealizačné zameranie stavby, 

b/ trpieť vstup a vjazd oprávneného  cez slúžiaci pozemok pri údržbe a opravách stavby  

a jej prevádzke 

Presnú  trasu cyklochodníka   určí geometrický plán na zameranie stavby pre zriadenie 

vecného bremena.  

 



za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 2 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jendrejčák, Levická, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Jankura, 

Majorová Garstková, Matia  

zdržali sa: 0 

neprítomní: Zreľak, Müncnerová  

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 253/2015 

 

 

25. Návrh na zriadenie vecného bremena  

Stavba : Kežmarok – el. prípojka  

ROSLER - Domáce potreby s.r.o. Žakovce 128 
 

p. Perignáthová 

- informovala o predloženom návrhu 

 

p. primátor 

- trochu odbočím, včera bola schválená štátna pomoc pre spoločnosť Deltrian 

- máme novú fabriku  

- spoločnosť vytvorí nové pracovné miesta 

- ďakujeme vláde, že je taká ústretová  

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časť parciel KN-C 6836/9 a KN-C 

6836/10,  k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického 

vedenia na slúžiacich pozemkoch   - ROSLER - Domáce potreby, s.r.o. Žakovce 

128,  v súvislosti so stavbou elektrickej prípojky,   s povinnosťou povinného  Mesta 

Kežmarok  : 

a/ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich 

pozemkoch, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na porealizačné 

zameranie stavby,   

b/ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiacich pozemkoch, pri umiestnení, 

prevádzke, údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho 

príslušenstva, 

c/ zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 

bremena podľa  zmluvy a zák. č. 656/2004 Z.z. o energetike,  

Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán na 

zameranie stavby pre zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude 

určený plochou v m2, vymedzenou  dĺžkou el. kábla   na slúžiacich  pozemkoch   

a šírkou  jeho  ochranného pásma. 

 

za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomná: 1 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jendrejčák, Levická, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, 

Jankura, Majorová Garstková, Matia  

neprítomná: Müncnerová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 254/2015 

 

 



26. Návrh na zriadenie vecného bremena  

Stavba : Kežmarok – úprava VN  kábla, V 481 TS25 - TS28 

– Východoslovenská distribučná a.s. Košice  

 

p. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parcely KN-E 350/2 - k.ú. Kežmarok  

 

v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch   

- Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice v súvislosti so stavbou: Kežmarok – úprava 

VN kábla, V 481 TS25-TS28  s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok: 

a/ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich 

pozemkoch, tak,  ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na porealizačné 

zameranie stavby,   

b/ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiacich pozemkoch, pri umiestnení, prevádzke, 

údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva, 

c/ zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 

bremena podľa  zmluvy a zák. č. 656/2004 Z.z. o energetike. 

Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán na zameranie 

stavby pre zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou 

v m2, vymedzenou  dĺžkou el. kábla   na slúžiacich  pozemkoch   a šírkou  jeho  ochranného 

pásma. 

 

za:13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomná: 1 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

neprítomná: Müncnerová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 255/2015 

 

27. Návrh na schválenie účasti mesta Kežmarok vo vlajkových projektoch v rámci 

poľsko-slovenskej spolupráce 

 

p. Bodnárová 

-informovala o predloženom návrhu 

 

p. Majorová Garstková  

- je to otázne, či sa to dostane do vlajkových projektov, ale je to tak či tak potrebné schváliť  

-  

p. primátor 

- sú to projekty Euroregiónu, ja som predsedom  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje 

 

a) Účasť mesta Kežmarok vo vlajkovom projekte“  Historicko-kultúrno-prírodná 

cesta okolo Tatier – II. etapa. 



b) Účasť mesta Kežmarok vo vlajkovom projekte Farby poľsko-slovenského 

pohraničia. 

 

za:13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomná: 1 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

neprítomná: Müncnerová  

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 256/2015 

 

P. primátor vyhlásil 7 minútovú prestávku.   

 

 

28a. Informatívna správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov mesta  

 

p. Zreľak 

- informoval o predloženom návrhu  

- žiada doplniť materiál do zápisnice, nakoľko materiál nebol zverejnený na internete  

 

p. Perignáth 

- niekedy sa stane, že človek zabudne, ale spomenutí boli upovedomení hlavnou kontrolórkou, 

že si majú splniť svoju povinnosť  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o činnosti Komisie pre 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.  

 

za:13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomná: 1 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

neprítomná: Müncnerová  

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 257/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku poveruje Komisiu pre ochranu verejného záujmu, 

aby pripravila na najbližší termín konania Mestského zastupiteľstva podklady pre začatie 

konania vo veci ochrany verejného záujmu podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta, pretože zistenia 

Komisie pre ochranu verejného záujmu nasvedčujú tomu, že došlo k porušeniu povinností 

podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona.  

 

za: 6, proti: 2, zdržali sa: 5, neprítomná: 1 

za: Havírová, Jendrejčák, Matia, Polák, Škára, Zreľak 

zdržali sa: Perignáth, Wagner, Holova, Levická, Hencel 

proti: Jankura, Majorová Garstková  

neprítomná: Müncnerová 

 

Uznesenie nebolo prijaté, návrh neprešiel  

 

 



 

28b. Návrh na stanovenie náhrad za obmedzenie vlastníckych práv – Horská záchranná 

služba Vysoké Tatry 

 

p. Perignáthová 

- informovala o predloženej správe 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

schvaľuje náhradu za obmedzenie vlastníckych práv podľa § 35 zák. č. 326/2005 Z.z. 

o lesoch v znení neskorších predpisov v celkovej výške 1 €, pri výstavbe a užívaní 

automatickej meteorologickej stanice na časti pozemku 6567/1 o výmere 20 m² pre 

Horskú záchrannú službu Vysoké Tatry.  

 

za:13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomná: 1 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, 

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

neprítomná: Müncnerová  

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 258/2015 

 

29. Interpelácie   

 

p. Levická 

- poslala som kolegom ponuku o vytvorenie pracovnej skupiny, aby sa oboznámili 

s problematikou  

 

p.Jankura 

- 02.09. sa konalo podnetné stretnutie poslancov 1. volebného obvodu, aj za účasti p. Havírovej, 

p. Müncnerovej a p.primátora 

- verím, že v októbrovom zastupiteľstve podnety prednesieme 

 

p. Matia 

- ďakujem hlavnej kontrolórke za pomoc pri objasňovaní zákonov a nejasností 

 

p. Polák 

- chcem sa opýtať, ako sa vyvíja situácia ohľadom záznamov na internete, či boli urobené 

právne úkony 

 

p. primátor 

- neviem teraz odpovedať, vyjadrím sa na ďalšom zastupiteľstve 

 

p. Majorová Garstková  

- v rámci komisie vzišla otázka, pod ktoré oddelenie spadá cestovný ruch, úplne sa pojem 

vytratil 

 

p. primátor 

- patrí pod odd. komunikácie  

- čo je cestovný ruch? Regionálny rozvoj je obšírnejší pojem  

 



 

p. Majorová Garstková 

- chcem sa opýtať, či sa píše kronika mesta a kto je za ňu zodpovedný?  

 

p. primátor 

- máme pamätnú knihu 

- nemáme kronikára, niekto sa o tom musí starať 

 

p. Majorová Garstková  

- mám vedomosť, že posledný záznam bol zaznamenaný v roku 2000, p. Saturyová to prevzala 

 

p. Perignáth 

- s kronikou bol istý problém, hlavne vo financiách 

- bolo to presunuté na Kežmarské noviny 

- podklady boli spracované, nie sú rukou písané 

 

p. Majorová Garstková 

- viem o človeku, ktorý by rád písal takúto kroniku 

 

p. primátor 

- bolo by vhodné to otvoriť na kultúrnej komisii 

- je potrebné na to myslieť pri rozpočte, musí sa niekto o to starať   

 

p. Majorová Garstková 

- chcem poprosiť, aby boli strany v materiáloch na MsZ číslované 

- Maguráčik oslávil 40. výročie existencie, bolo by vhodné si to pripomenúť  

 

p. primátor 

- keď príde pozvánka, tak určite áno 

- vždy sa zúčastňujem akcie či už ja, alebo zástupcovia mesta 

 

p. Zreľak 

- chcem nadviazať na p. Jankuru, ďakujem tým, ktorý prijali pozvanie na stretnutie s občanmi, 

tiež aj p. Bodnárovej 

- občania majú záujem o stretnutie, padli tam aj nepríjemné otázky, aj povzbudenie, budem rád, 

keď sa aj ostatní poslanci pridajú a budeme pokračovať v tomto trende 

 

p. Škára 

- potvrdím pozitívnu reakciu 

- ako je to s futbalovým klubom v Kežmarku? Majú to ľudia trošku pomýlené  

 

p. primátor 

- objasnil situáciu ohľadom futbalových klubov  

- škoda, že odišiel p. Tokarčík, bližšie by Vám o tom povedal 

- zastabilizovali sme to, je schválený nový výkonný výbor  

- Kežmarok hrá 4. ligu 

- máme vynikajúce mládežnícke družstvá 

- futbal je fenomén, je to najlacnejšia hra  

 

 



 

p. Polák 

- v krátkosti chcem informovať o projekte, chcem poďakovať p. primátorovi, že dal tomuto 

projektu zelenú, p. Bodnárovej, p. Staníkovej a p. Bednárovej, p. Zimovi 

- chcem vyzvať deti od predškolského veku, až po maturantov 

- registrácia bude prebiehať online 

- informácie o projekte budú dostupné aj na školách  

 

 

Záver 

 

Na záver poďakoval p. primátor prítomným a zaželal im pekný večer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 

   primátor mesta                                                                                            prednosta úradu 
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