
MESTO  KEŽMAROK 
Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 

 

 
        Kežmarok   22.01.2015 

                                                 Číslo spisu:   92/2015/01 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa  22. 01. 2015 

 

 

Prítomní:    poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnení:          
 

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 – vedúca odd. RR a CR 

                                    Ing. Renáta Kroková - vedúca odd. Školstva 

                                    Ing. Miroslav Karpiš - vedúci ekonomického odd.  

                                    Mgr. Monika Ružbaská – vedúca odd. sociálnych vecí 

                                    JUDr. Viera Mačáková – právny referát mesta 

                                    Ing. Milan Slota – náčelník MsP 

                                    Ing. Jozef Krok - TS, s.r.o. Kežmarok 

                                    Ing. Miloslav Nadányi – riaditeľ STZ 

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

                                    Ing. Eva Grotkovská – VPS Mesta Kežmarok 

                                    Mgr. Beáta Oravcová – riaditeľka CVČ, KTV  

                                    Mgr. Iveta Slovíková – riaditeľka ZŠ Dr. Fischera 

                                    Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ Grundschule 

   PaedDr. Dušan Tokarčík – riaditeľ ZŠ Nižná brána  

                                    Bc. Želmíra Hanisková – riaditeľka MŠ Cintorínska 

                                    Jarmila Kopkášová - riaditeľka MŠ Severná 

   Mgr. Elena Malinová – riaditeľka MŠ Možiarska 

   Zuzana Mazuchová – riaditeľka MŠ Kuzmányho 

                                    Mgr. Peter Pavličko – riaditeľ ZUŠ Petržalská 

              Ján Levocký – riaditeľ ZUŠ A. Cígera 

              Pavol Krajči – riaditeľ ZŠ MŠ, sv. Kríža    

                                    Mgr. Mária Domaratzká – poverená riadením  ZpS a ZoS    

                                    Pavol Humeník - Noviny Kežmarok 

                                    Lorant Paugsch – Noviny Kežmarok 



                                    Zuzana Purschová -  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. Voľba volebnej a mandátovej komisie 

5. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 

v Kežmarku k 22.01.2015  za kontrolované obdobie roka 2015 a predchádzajúce 

obdobia 2009 – 2014 

6. Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny  spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. 

7. Návrh na zriadenie dočasnej komisie na prešetrenie sťažnosti 

8. Návrh na vymenovanie  riaditeľa  Zariadenia pre seniorov a Zariadenia 

opatrovateľskej služby 

9. Návrh na voľbu  členov komisií  Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 

10. Návrh na zmenu zapisovateľky  Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií funkcionárov mesta  pri  Mestskom zastupiteľstve  v Kežmarku 

11. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č.1/1996 o podmienkach používania 

erbu mesta 

12. Návrh VZN č. 1/2015 mesta Kežmarok, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 8/2010 

o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev na území mesta 

a verejného poriadku 

13. Návrh VZN č. 2/2015 mesta Kežmarok, ktorým sa mení  a dopĺňa  VZN č.6/2014  

mesta Kežmarok o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie  

motorových vozidiel 

14. Návrh VZN č. 3/2015   mesta Kežmarok,  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

škôl a školských zariadení 

15. Zmena  rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2015  rozpočtovým opatrením č. 1/2015 

16. Návrh na pridelenie bytu v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 

v Kežmarku 

17. Návrh na odpredaj časti pozemku k.ú. Kežmarok – JUDr. Dušan Modranský, Michal 

Modranský, Trhovište 40, 060 01 Kežmarok 

18.  Návrh na prenájom parkovacích miest – Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 

060 01 Kežmarok 

19.  Návrh na zmenu  Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

20.  Návrh na zriadenie vecného bremena - Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 

Kežmarok – „Teplovod“  

21. Návrh na zriadenie vecného bremena - Východoslovenská distribučná a.s., Košice – 

„Kežmarok, ul. Krvavé pole. gen. Štefánika – rekonštrukcia NN a DP“  

22. Návrh zriadenie vecného bremena - Pavol Bjalončík, Rakúsy 173 – „Vodovodná 

prípojka“ 

23. Rôzne 

24. Interpelácia 

25. Záver 

 

 



 

1. Otvorenie 

 

     Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril a viedol PhDr. Mgr. Ján 

Ferenčák, primátor mesta. Na úvod privítal všetkých prítomných a oboznámil ich 

s programom rokovania. 

 

     Ďalej p. primátor informoval prítomných: 

 

 o zmenách, ktoré sa udiali za posledný mesiac 

- od 1.1.2015 prebehli zmeny v Organizačnom poriadku Mestského úradu v Kežmarku 

– zrušili sa nestránkové dni, došlo k vybavovaniu agendy počas obedňajšej  prestávky, 

predĺžili sa  úradné  hodiny 

- udiala sa zmena v Dozornej rade a Správnej rade Nemocnice n.o. Kežmarok, 

v Správnej rade Nemocnice n.o. Kežmarok je MUDr. Ján Hencel, PhDr. Milan Gacík 

v Dozornej rade Nemocnice n.o. Kežmarok je Ing. Karol Gurka, Ing. Miroslav 

Perignáth 

- došlo k zmene prednostu MsÚ v Kežmarku, novým prednostom sa stal Ing. Karol 

Gurka 

 

 o probléme s rekonštrukciou budovy pre knižnicu, kde nám hrozí strata finančných 

prostriedkov vo výške viac ako 700 tis. eur, v súvislosti s týmto problémom  prebehlo 

rokovanie s ministrom pôdohospodárstva 

 o zimnom štadióne, prebehli rokovania s vládou a VÚC, je viacero variant, buď to 

zaplatí štát, súkromný investor alebo kombinácia štátu a súkromného investora, bude 

sa hľadať najlepšie riešenie, ide o sumu 1,8 mil. eur 

 o protipovodňových opatreniach, výstavba poldrov v spolupráci so Slovenským 

vodohospodárskym podnikom pokračuje, je to na ministerstve ŽP, most na sídlisku 

Sever sa začne rekonštruovať tento rok, ohľadom rekonštrukcie mosta pri pekárni bol 

oslovený   predseda VÚC, prebehne rokovanie so žiadosťou o pomoc pri rekonštrukcii 

tohto mosta, začne sa s vykupovaním pozemkov popri toku rieky Ľubica, kde sa chcú 

upraviť a navýšiť  hrádze  

 o stretnutí s novým primátorom mesta Nowy Targ 

 o plánovanom pracovnom stretnutí primátorov miest Poprad, Levoča , Stará Ľubovňa, 

Spišská Nová Ves a Kežmarok ohľadom spolupráce najbližšieho regiónu, stretnutie sa 

uskutoční dňa 4.2. 2015 v Kežmarku 

 

- požiadal o ukončenie predvolebnej kampane, aby sa prestalo ohovárať, osočovať 

 

 

2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 

p. primátor 

- navrhol bod programu  č. 18 posunúť a namiesto neho zaradiť  

 Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok 

 

- doplnil bod  Rôzne  o  



-  Návrh na odvolanie a schválenie konateľov spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok 

a Kežmarok Invest, s.r.o.  a na zmeny zakladateľských listín týchto spoločností, ktoré z toho 

vyplývajú 

- Návrh na schválenie  odvolania a schválenie menovania členov dozorných rád obchodných 

spoločností založených mestom Kežmarok a zmien zakladateľských listín týchto obchodných 

spoločnosti 

 

hlasovanie za doplnený  program rokovania 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

 

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 

- do návrhovej komisie boli zvolení:  Ing. Vladimír Škára, Ján  Holova 

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 2 

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

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Wagner, Zreľak 

zdržal sa: Holova, Škára 

 

- za overovateľov zápisnice boli určení:    MUDr. Ján Hencel,  Ing. Matúš  Polák 

 

- zapisovateľka:  Zuzana Purschová   

 

4. Voľba volebnej a mandátovej komisie 

- do volebnej a mandátovej komisie boli zvolení: PhDr. Marta Sabolová, Ing. Veronika 

Havírová 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

5.  Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom  v  

Kežmarku k 22.01.2015  za kontrolované obdobie roka 2015 a predchádzajúce obdobia 

2009 – 2014. 

 

Ing. Patakyová 

-informovala o predloženom návrhu 

 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 

 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 

uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku k 22.01.2015, za 

kontrolované obdobie roka 2015 a predchádzajúce obdobia rokov 2009 – 2014.  

Prijaté uznesenie dostalo č. 1/2015 

 

6. Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny  spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. 

 

p. primátor 

- informoval o predloženom návrhu,  dochádza k zmene sídla spoločnosti 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu čl. 2 odseku 2/ Zakladateľskej 

listiny spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. podľa predloženého návrhu. 

 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 

za: 15, 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. 2/2015 

 

7. Návrh na zriadenie dočasnej komisie na prešetrenie sťažnosti.  

 

p. primátor 

- informoval o predloženom návrhu 

-  keďže nemôže podriadený pracovník kontrolovať svojho štatutára, nadriadeného 

pracovníka, navrhuje, aby členmi tejto komisie boli poslanci MsZ  

- Mgr. Andrej Zreľak 

- Mgr. Ondrej Jankura 

- Ing. Matúš Polák 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zriaďuje dočasnú komisiu na prešetrenie sťažnosti 

zo dňa 16.12.2014 týkajúcej sa zvýšenej sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady proti postupu orgánu verejnej správy v zložení:  

 

- Mgr. Andrej Zreľak 

- Mgr. Ondrej Jankura 

- Ing. Matúš Polák 

 

hlasovanie za zmenený návrh  uznesenia 

za: 12, proti: 0, zdržal sa: 3 

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

Perignáth,  Sabolová, Škára, Wagner 

zdržal sa: Zreľak, Jankura, Polák  

 



Prijaté uznesenie dostalo č. 3/2015 

8. Návrh Primátora mesta Kežmarok na vymenovanie  riaditeľa  Zariadenia pre 

seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby. 

 

p. primátor 

- informoval o predloženom návrhu 

- dočasne poverená riadením tohto zariadenia bola p. Domaratská 

- na základe výsledkov výberového konania boli odporúčané tri osoby, s ktorými som  sa 

osobne stretol 

- za riaditeľku zariadenia  odporúčam p. Mgr. Marcelu Ištociovú 

 

Po všeobecnom súhlase poslancov sa p. Mgr. Marcela Ištociová predstavila, informovala 

o doterajšom pôsobení, poďakovala výberovej komisii a  p. primátorovi za prejavenú dôveru 

 

Mgr. Bc.  Matia 

- informoval sa o  kritériach výberového konania 

 

p. primátor 

- poprosil predsedníčku výberovej komisie  p. Ing.  Havírovú, aby informovala o priebehu 

výberového konania 

 

Ing. Havírová 

- informovala o priebehu výberového konania 

- zo 14 uchádzačov sa výberového  konania zúčastnilo 10, prvá časť bola písomná, formou 

testu s 25 otázkami, do druhého kola prešli 3 uchádzači,  

- výberová komisia predložila p. primátorovi mená troch uchádzačov  

 

Mgr. Majorová Garstková 

- informovala sa o stratégii a vízii v súvislosti s rozvojom zariadenia 

 

Mgr.  Ištociová 

- odpovedala na otázku poslankyne Majorovej  

- základnou stratégiou by bol klient, pacient, aby sa v tomto zariadení neopúšťal, aby sa celý 

tím pracovníkov usiloval o to, aby bol pacient  sebestačný, aby sa cítil spokojne, šťastne 

 

p. primátor 

- stretol som sa s p. Mgr. Ištociovou, prešiel som si s ňou koncepciu, presvedčila ma o tom, že 

dokáže spraviť tie kroky, ktoré vyžadujeme 

 

Ing . Polák 

-  pýtal sa na skúsenosti s ekonomickým, finančným  plánovaním 

 

Mgr. Ištociová 

-som živnostníčka, vediem si jednoduché učtovníctvo, nie sú mi tieto veci neznáme  

 

Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh primátora mesta Kežmarok 

a menuje Mgr. Marcelu Ištociovú do funkcie riaditeľa  Zariadenia pre seniorov a  

Zariadenia opatrovateľskej služby.   

 

za: 15, 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. 4/2015 

Pán primátor zablahoželal novej pani riaditeľke Mgr. Ištociovej.  

 

9.  Návrh na voľbu  členov komisií  Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 

 

p. prednosta 

- informoval o predloženom návrhu 

- požiadal poslancov, aby si z návrhu vyškrtli p. Harabína 

 

p. primátor 

- poprosil predsedov Komisie školstva, mládeže a športu a Komisie kultúry a spoločenského 

života, aby sa k tomu vyjadrili 

- prihovára sa za p. Kantorkovú, ako členku Komisie kultúry a spoločenského života, má 

bohaté skúsenosti s organizovaním  EĽRA 

 

Ing. Wagner 

-členovia Komisie kultúry a spoločenského života sa uzniesli na tom, aby p. Mgr. Kantorková 

a p. Vaverčák pracovali v  tejto komisii 

 

PhDr. Sabolová 

-došlo k zlúčeniu dvoch komisií - Komisie školstva a Komisie mládeže a športu do jednej 

komisie - Komisia školstva, mládeže a športu, je to dosť náročné, je veľa úloh , ktoré treba 

splniť, neviem či to bolo najlepšie riešenie 

- kreovali sme komisiu tak, aby sme tam mali odborníkov z viacerých oblasti 

- súhlasím s návrhom, aby ďalšími členmi komisie bol p. Kovalský, ktorý je hlavným 

predstaviteľom MŠK a p. Humeník, ktorý je novinár, má bohaté skúsenosti z oblasti športu, 

má prehľad o fungovaní školstva o živote mládeže, vedie športový klub zaoberajúci sa 

hokejbalom 

 

Ing. Havírová 

- navrhla  p. Annu Pavličkovú ako ďalšiu členku Komisie školstva, mládeže a športu 

 

 

 



p. viceprimátor 

- navrhol za člena Komisie školstva, mládeže a športu p. Mariána Benka, ktorý sa  dlhoročne 

 venuje  mládeži  v oblasti skautingu 

 

Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za doplnený  návrh uznesenia 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  volí za členov komisií  MsZ v Kežmarku: 

- za členov Komisie školstva, mládeže a športu: 

Mgr. Ľuboslava Kovalského  

  Pavla  Humeníka 

  Annu Pavličkovú 

  Mariána Benku    

  

- za členov Komisie  kultúry a spoločenského života: 

Mgr. Gabrielu  Kantorkovú 

                        Vladimíra Vaverčáka 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1  

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

Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 

zdržal sa: Majorová Garstková 

Prijaté uznesenie dostalo č. 5/2015 

 

10. Návrh na zmenu zapisovateľky  Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií funkcionárov mesta  pri  Mestskom zastupiteľstve  v Kežmarku 

p. prednosta 

- informoval o predloženom návrhu 

- nakoľko ide o dlhodobú PN je potrebné urobiť zmenu 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

a) odvoláva 

zapisovateľku  Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov mesta  pri  Mestskom zastupiteľstve  v Kežmarku  Mgr. Luciu 

Zvadovú 

b) schvaľuje 



zapisovateľku  Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov mesta  pri  Mestskom zastupiteľstve  v Kežmarku  Janu 

Tyrpákovú 

 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 

za: 15, 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. 6/2015 

 

11.  Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č.1/1996 o podmienkach používania 

erbu mesta. 

 

p. prednosta 

- informoval o predloženom návrhu 

- tento materiál pripravoval po odbornej stránke  právny referát 

- ide o podnet p. Pachníka 

 

JUDr. Mačaková 

-prokurátor napadol toto VZN z dôvodu, že tam  nebolo  uvedené podľa akého ustanovenia 

zákona bolo  toto VZN prijaté 

- nijaký zákon nás nesplnomocňuje upravovať používanie erbu, aj do budúcna je taký návrh, 

aby sa toto VZN zrušilo ako celok 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prerokovalo protest prokurátora proti VZN mesta 

Kežmarok č. 1/1996 o podmienkach používania erbu mesta a tomuto protestu vyhovuje. 

 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 

za: 15, 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. 7/2015 

12. Návrh VZN č. 1/2015 mesta Kežmarok, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 8/2010 

o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev na území mesta 

a verejného poriadku 

 

p. prednosta 

- informoval o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení         

č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa č. 8/2010 o udržiavaní čistoty, ochrany zelene 



a údržby verejných priestranstiev na území mesta a verejného poriadku podľa 

predloženého návrhu. 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 

za: 15, 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. 8/2015 

 

13.  Návrh VZN č. 2/2015 mesta Kežmarok, ktorým sa mení  a dopĺňa  VZN č.6/2014  

mesta Kežmarok o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie  

motorových vozidiel 

 

Ing.  Kelbelová 

-informovala o predloženom návrhu 

- vzhľadom k tomu, že správu a údržbu miestnych komunikácii aj vymedzených úsekov pre 

statickú dopravu zabezpečujú Technické služby, s.r.o. Kežmarok navrhujeme do VZN doplniť 

prevádzkovateľa parkovísk  Technické služby  

- bolo potrebné doplniť  poplatok pri strate parkovacieho lístka 

- p. poslanec Hencel vzniesol požiadavku, aby bol parkovací systém rozšírený o parkovisko 

pri budove Polikliniky, toto parkovisko so závorovým systémom  sa dopĺňa do VZN, komisia 

výstavby a komisia financií odporúča 50 eur/rok za parkovaciu kartu 

- doplnila sa minimálna sadzba jednorazového parkovného vo výške 0,10 eur za prvých       

45 min, ostane zachovaná zásada parkovania prvých 30 min. zadarmo 

 

p. primátor 

- poukázal na to, že v návrhu sú uvedené dve alternatívy ceny celoročnej parkovacej karty pri 

parkovaní pri budove Polikliniky – I. alternatíva – 50,00 eur/ 12 mes., II. alternatíva – 100,00 

eur/ 12 mes.  

 

Ing. Perignáthová 

-komisia výstavby a komisia finančná odporúča I. alternatívu z dôvodu, že ide o parkovaciu 

kartu výlučne na parkovanie na nádvorí  Polikliniky, na ostatných parkovacích miestach je 

cena parkovacej karty vo výške 100 eur/rok 

 

Ing. Karpiš 

-nielen z prevádzkového hľadiska ale aj z ekonomického, daňového hľadiska je výhodnejšie,  

aby prevádzkovateľom parkovísk boli Technické služby, s.r.o. Kežmarok 

 

p. viceprimátor 

- tento návrh bol prerokovaný vo finančnej komisii, komisia odporúča I. alternatívu vzhľadom 

k tomu, že ide o parkovaciu kartu na parkovanie v areáli Polikliniky 

 

Ing. Havírová 

-pýtala sa na riešenie tých občanov, ktorí bývajú v meste a nemajú parkovacie miesto 

 



Ing. Kelbelová 

-pre týchto obyvateľov je parkovacia karta v sume 10,00 eur ročne 

- nie je to formou vyhradeného parkovacieho miesta 

 

MUDr. Hencel 

-poďakoval všetkým za promptné vyriešenie parkovania pri Poliklinike 

-zdravotná komisia odporúča schváliť toto VZN s I. alternatívou  

 

Mgr. Majorová Garstková 

-poprosila opraviť v materiáli dátum rokovania na 22.1.2015 

- navrhuje upraviť čas parkovania od 8.00 hod. do 16.00, parkovanie do 17.00 považuje za 

dosť dlhú dobu 

- informovala sa, či sa uvažuje o platbe parkovného cez  SMS správy 

- informovala sa, či sa uvažuje o parkovacích miestach za rampami pre osoby ZŤP 

 

Ing. Kelbelová 

-parkovací systém rozbiehame, nastavený čas je podľa skúsenosti z okolitých miest, dá sa to 

upraviť 

- osoby  ZŤP sú od parkovného oslobodené, môžu využívať všetky parkoviská v rámci mesta, 

v rámci parkovísk sú vyhradené miesta pre ZŤP 

 

Mgr. Majorová Garstková 

-akým spôsobom sa dostanú za rampu? 

 

Ing. Kelbelová 

-je to podnet na nastavenie systému, túto otázku budeme ešte prerokovávať s dodávateľom 

parkovacieho systému 

- neuvažuje sa o platbe cez SMS správy 

 

p. primátor 

- vstupujeme do niečoho, s čím zatiaľ  ešte ako mesto nemáme skúsenosti, v okolitých 

mestách je to už štandartom 

 

Mgr. Majorová Garstková 

-navrhuje doplniť čl. 3, ods. 5 v znení: 

V prípade parkoviska s automatickým závorovým systémom prevádzkovateľ parkoviska 

vytvorí vyhradené parkovacie miesta pre osoby ZŤP prepravované vozidlom s viditeľne 

umiestneným parkovacím preukazom vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

v rozsahu min. 10 % z celkovej kapacity parkoviska (minimálne dve parkovacie miesta) 

v blízkosti parkoviska s automatickým závorovým systémom bezplatne. Parkovacie miesto pre 

osoby ZŤP musí byť viditeľne označené príslušným dopravným značením. 

 

p. primátor 

- tento návrh mohol byť predložený ešte pred zasadnutím MsZ, vyjadrili by sa k tomu 

príslušné komisie, zapracoval by sa do návrhu VZN 

 

Ing. Karpiš 

-odporúčal by som ponechať platené parkovanie do 17.00 hod. 

- treba si uvedomiť aj ekonomickú stránku, nemalé finančné prostriedky sa zainvestujú do 

parkovacieho systému 



- čo sa týka návrhu p. poslankyne Majorovej Garstkovej, odporúčal by som ho teraz neprijať, 

treba to po technickej stránke prekonzultovať 

 

Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu 

 

Hlasovanie  za I. alternatívu – parkovacia karta – Abonent II. (nájomca alebo zamestnanec 

v budove Polikliniky) 50,00 eur/12 mes. 

 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Návrh bol schválený 

 

 

Hlasovanie za úpravu času plateného parkovania od 8.00 hod. do 16.00 hod. 

 

za: 8 

 

Návrh nebol schválený 

 

 

Hlasovanie za návrh poslankyne Mgr. Majorovej Garstkovej – doplnenie čl. 3, ods. 5  

 

za: 12, proti: 0, zdržal sa: 3 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Zreľak 

zdržal sa: Jendrejčák, Sabolová, Wagner 

 

Návrh bol schválený 

 

 

p. primátor 

- pýtal sa právničky mesta, či je navrhovaná zmena poslankyne Majorovej Garstkovej  

z právneho hľadiska v poriadku 

 

JUDr. Mačáková 

-nemáme tu zákon, nevieme, či zákon neupravuje vyhradenie parkovacích miest pre osoby  

ZŤP, nevieme sa k tomu teraz vyjadriť  

 

Ing. Kelbelová 

-je to nový návrh, potrebovali by sme to preveriť 

 

JUDr. Mačáková 

-zákon presne splnomocňuje MsZ, čo môže VZN upraviť, všetko čo je nad rámec, môže 

niekto napadnúť na prokuratúre 

Ing. Wagner 

-navrhuje predložený návrh stiahnuť z rokovania, pripraviť to dôkladne a na ďalšom zasadnutí 

to prerokovať 



 

p. Holova 

- tiež navrhuje predložený  návrh stiahnuť z rokovania 

 

Ing. Havírová 

-pre občanov ZŤP musia byť dopredu pripravené parkovacie karty, ktoré im vydá MsÚ na 

základe preukazu ZŤP, inač sa za rampu nedostanú 

 

Ing. Kelbelová 

-na možnosť využitia závorového systému a  parkovania pre osoby  ZŤP zodpovie 

prevádzkovateľ parkovacieho systému, on povie akým spôsobom by sa to dalo vyriešiť 

 

p. prednosta 
- navrhuje, aby sa uznesenie doplnilo o požiadavku p. poslankyne Majorovej Garstkovej 

v tom zmysle, že MsZ požiada primátora, aby uložil MsÚ dopracovať tento návrh do VZN 

v termíne do najbližšieho zasadnutia MsZ, prejde to rokovaniami v príslušných komisiach, 

prerokuje sa to s prevádzkovateľom parkovacieho systému 

 

Ing. Patakyová 

-prikláňa sa k právnemu referátu, urýchlené rozhodnutia nie sú dobré, odporúča neschváliť to 

a dôkladne pripraviť  

 

p. primátor 

- keďže tento návrh bol už schválený, buď ho p. poslankyňa Majorová Garstková stiahne 

alebo sa prejde k hlasovaniu 

- ak by sa stiahol, návrh sa legislatívne dopracuje a bude predložený na ďalšom zasadnutí 

MsZ 

 

MUDr. Hencel 

- navrhuje odhlasovať zrušenie prijatého návrhu poslankyne Majorovej Garstkovej a požiadať 

primátora mesta, aby bol zapracovaný návrh poslankyne Majorovej Garstkovej do 

najbližšieho zasadnutia MsZ 

 

Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za zrušenie prijatého návrhu poslankyne Majorovej 

Garstkovej ohľadom parkovania pre osoby  ZŤP  

 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia doplnený o schválenie I. alternatívy – parkovacia 

karta – Abonent II. – 50 eur/12. mes. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 

68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods.1 a ods.3 písm. e, f a § 6 ods. 1  a § 11 

ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa uznáša  na tomto VZN č. 2/2015 mesta Kežmarok, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 mesta Kežmarok o vymedzení úsekov miestnych 

komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel vrátane pozmeňujúcich 

schválených návrhov. 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 

za: 15, 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. 9/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku žiada primátora mesta, aby uložil  Mestskému 

úradu v Kežmarku ,  oddeleniu Územného plánu, životného prostredia a stavebného 

poriadku dopracovať technické riešenie týkajúce sa osôb ZŤP podľa návrhu poslankyne 

Majorovej Garstkovej  do  najbližšieho zasadnutia MsZ . 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 

za: 15, 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. 10/2015 

 

14. Návrh VZN č. 3/2015   mesta Kežmarok,  o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy škôl a školských zariadení. 

 

Ing. Kroková 

-navrhuje v čl. 12 opraviť VZN číslo 6 /2014 na číslo 8/2014 

- predložený návrh má oproti pôvodnému tri zmeny 

1. navyšujú sa všetky koeficienty pre školy a školské zariadenia  o 5 %, o 7,5% pre  ZUŠ, o  

3,7 %  pre  CVČ 

2. rozčlenili sme pojem neštátny zriaďovateľ na cirkevný zriaďovateľ a súkromný zriaďovateľ 

a k tomu zodpovedajúce články, pôvodný čl. 9 na čl. 9 a 10 

3. navrhujeme financovanie len mestského CVČ, nemôžeme si dovoliť podporovať CVČ 

zriadené  pri základných školách 

 

Ing. Levická 

-pýtala sa, či tie deti, ktoré boli zaevidované v CVČ pri ZŠ sv. Kríža pôjdu automaticky do 

mestského CVČ 

 

Ing. Kroková 

-ponúkame im túto možnosť 

 

p. viceprimátor 

-   predložený návrh rieši financovanie cirkevných škôl a súkromných škôl vo výške 88 % zo 

sumy určenej vo VZN   



- pozmeňujúci návrh je taký, aby  sa dotácia pre cirkevné a súkromné zariadenia zvýšila na   

91 %  

 v čl. 9 

-  výška 88%  sa nahradí výškou 91% 

-  suma 1562 eur sa nahradí sumou 1615 eur 

-  suma 343 eur  sa nahradí sumou 354 eur 

-  suma 144 eur  sa nahradí sumou 148eur 

 čl. 10 

-výška 88 % sa nahradí výškou 91 % 

- suma 1562 eur sa nahradí sumou 1615 eur 

- suma  2281 eur nahradí sumou   2359 eur 

- finančná komisia túto zmenu odporúča a navrhuje prijať VZN s touto zmenou 

 

 

p. primátor 

- požiadal ekonóma mesta, aby vysvetlil o aké sumy pôjde, ak dôjde k navýšeniu dotácie     

z 88 % na 91 % 

 

Ing. Karpiš 

-rozdiel  je zhruba 12 tis. eur ročne 

 

p. primátor 

- poprosil predsedníčku školskej komisie o vyjadrenie k danému návrhu 

 

PhDr.  Sabolová 

-o financovaní cirkevných a súkromných škôl hovorí § 6, ods. 12, písm. j zákona č. 596/2003 

- dotácia zo strany mesta je minimálne vo výške 88 % 

- ani stredné školy nedostávajú 100 % , dostávajú zo strany zriaďovateľa 80 % na prevádzku 

a 90 % na mzdy z normatívu 

- štátnym školám a škôlkam prispieva len mesto, cirkevným školám prispieva aj cirkev  

- stanovisko komisie školstva, mládeže a športu  je zostať pri dotácii vo výške 88 % 

 

p. primátor 

- vysvetľovať financovanie je veľmi zložité, 88 % je to, čo káže zákon, všetko navyše je na 

základe toho, ako rozhodnú poslanci a na tom, či mesto má dostatok finančných prostriedkov  

- my si musíme ponechať finančné prostriedky na to, aby sme mohli investovať do našich 

budov, do nášho majetku 

-podporujem návrh, aby sme tým zariadeniam, ktoré nevyberajú poplatky  dali 100 %  s tým,  

že  88 % dať na bežné výdavky a  12 %  viazať investovaním do budov  

 

Mgr. Bc.  Matia 

-prikláňam sa k návrhu p. viceprimátora, ponechať tento rok dotáciu vo výške  91 % 

-poprosil by som p. riaditeľa ZŠ sv. Kríža, aby sa k tomuto návrhu vyjadril 

 

Ing. Wagner 

-nech nám dá stanovisko p. riaditeľ ZŠ sv. Kríža, či akceptuje návrh 88 %  na bežné výdavky 

a 12 %  viazať na investovanie, prvý krát dáva mesto 100 % cirkevnej škole 

 

Ing. Polák 
- keď zvýšime dotáciu  na 91 %, nikomu neuberieme 



-cirkev prispela vo výške 600 tis. eur na rekonštrukciu budovy 

-výnosy z dane z príjmov boli 8 %, navyšujeme  o 5 %, rezerva zostane 

- súhlasím s návrhom zvýšiť dotáciu na 91 % 

 

Ing. Karpiš 

-vysvetlil spôsob financovania cirkevných a súkromných zariadení 

- z ekonomického hľadiska  sa bránim financovať vo vyššej miere ako je 88 % 

- súhlasím s myšlienkou p. primátora, že to, čo ušetríme, vieme investovať do našich budov  

 

Ing. Havírová 

- plne súhlasí s p. Karpišom 

- cirkevná škola neplatí nájom 

- Denné detské sanatórium platí  nájom, má problém so strechou, ak nastane havarijný stav, 

odkiaľ mesto  zoberie finančné prostriedky na opravu? 

- prikláňam sa k návrhu p. primátora – 88 % na bežné výdavky  a 12 % na investovanie 

 

p. primátor 

- v prípade havarijných stavov je zodpovedný vlastník budovy 

 

Mgr. Zreľak 

- ide nám o deti, ktoré žijú v meste Kežmarok 

- navrhujem urobiť  kompromis, podporujem návrh, aby sme navýšili dotáciu na 91 % 

 

p. primátor 

- súhlasím s názorom, že všetky deti v meste Kežmarok sú naše 

- mňa trápi MŠ Severná, sú tam staré okná, tiež sú tam naše deti, ja chcem investovať do 

budov, aby sme zlepšili podmienky pre deti, nerobím rozdiely v tom, kto je zriaďovateľ 

 

Ing. Patakyová 

-ak cirkevná škola nepotrebuje finančné prostriedky na investovanie, nech sa jej dá dotácia vo 

výške  91 % a nech sa znížia kapitálové výdavky v prospech iných škôl 

 

Ing. Levická 

-v rámci úpravy sa škole vezmú finančné prostriedky vo výške 7 591 eur určené pre CVČ, 

ktoré bolo zriadené pri ZŠ sv. Kríža 

-prikláňam sa k návrhu navýšenia dotácie na 91% pre cirkevnú školu 

 

 

Po všeobecnom súhlase dostal slovo p. riaditeľ ZŠ sv. Kríža 

 

p. riaditeľ 

- ocenil návrh p. viceprimátora, navýšiť dotáciu na 91 % 

- za rok 2014 sme v školských zariadeniach  vykázali stratu kvôli tomu, že od septembra 2014 

sme zriadili novú triedu v MŠ a nové oddelenie v školskom klube, čo spôsobilo navýšenie 

nákladov na prevádzku a mzdy  - strata 20 tis. eur 

- budova je zrekonštruovaná vďaka zriaďovateľovi, nevidím potrebu investovať, skôr by nám 

pomohlo tých 91 % na prevádzku 

-  tých 88 % považujeme  za diskrimináciu 

- rodičia detí, ktoré chodia k nám platia tie isté dane, ako rodičia detí  iných škôl 

- máme stratu 20 tis. eur, tieto finančné prostriedky nám pomôžu 



 

Mgr. Jankura 

-navrhol v čl. 9 dotáciu pre cirkevné školy  zvýšiť  na 91%, v čl. 10 ponechať dotáciu na       

88 % 

- neskôr svoj návrh stiahol 

 

Hlasovanie za návrh p. viceprimátora - zvýšenie dotácie z originálnych kompetencií na 91 % 

 

za: 10, proti: 2, zdržal sa: 3 

za: Perignáth, Zreľak, Škára, Holova, Jendrejčák, Polák, Levická, Hencel, Majorová 

Garstková, Matia 

proti: Sabolová, Havírová 

zdržal sa: Jankura, Müncnerová, Wagner 

 

Návrh bol schválený 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  sa    uznieslo  na  Všeobecne záväznom nariadení 

mesta Kežmarok č. 3/2015 o určení výšky dotácie na  prevádzku a mzdy  škôl 

a školských zariadení v zmysle pozmeňujúceho schváleného návrhu. 

 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 5 

za: Perignáth, Zreľak, Škára, Holova, Jendrejčák, Levická, Polák, Hencel, Majorova 

Garstková, Matia 

zdržal sa: Jankura, Müncnerová, Sabolová, Havírová, Wagner 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 11/2015 

 

15. Zmena  rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2015  rozpočtovým opatrením č. 1/2015 

 

p. primátor 

- boli predložené zmeny v súvislosti s bodom 14 

 

Ing. Karpiš 

-informoval o predloženom návrhu 

- zmena nastala v kapitole školstvo, bežné výdavky – súkromné a cirkevné zariadenia,    

- kapitálové výdavky – ZŠ sv. Kríža, zníženie zo sumy 28 323 eur na sumu 21 395 eur 

- všetko ostatné je nezmenené 

 

p. primátor 

-informoval o účelovosti viazania finančných prostriedkov  

 MŠ Možiarska a MŠ Severná – finančné prostriedky viazané na spoluúčasť na  

projekt, ak nebudú vypísané projekty, potrebujeme tam urgentne urobiť nevyhnutné 

opravy  

 ZŠ Dr. Fischera – finančné prostriedky viazané  na spolufinancovanie na projekt – 

zateplenie budovy 



 Prestavba budovy Dr. Alexandra 30 –  má sa tam sťahovať stavebný úrad a matrika, to 

čo sa vrátilo, vraciame späť do rozpočtu 

 Prekrytie Reduty, budeme mať EĽRO, potrebujeme to dokončiť 

 Most na sídlisku Sever- bola schválená projektová dokumentácia, finančné prostriedky 

na opravu mosta, je to súčasť protipovodňových opatrení 

 Knižnica – finančné prostriedky potrebné na dokončenie budovy 

 

 

Ing. Kelbelová 

- verejné osvetlenie na ul. Gen. Štefánika, Tatranská – finančné prostriedky na  spracovanie 

dokumentácie v rámci rekonštrukcie  

-most na sídlisku Sever -  projekt je v štádiu spracovania  

 

Ing. Havírová 

-navrhuje kapitálové výdavky vo výške 21 395 eur zo ZŠ sv. Kríža presunúť na Denné detské 

sanatórium, na opravu strechy, ide o mestskú budovu 

 

Mgr. Majorová Garstková 

-pýtala sa na rekonštrukciu budovy knižnice, v akom štádiu je projekt, aké sú nové 

skutočnosti 

 

p. primátor 

- vysvetlil celú chronológiu 

- bola vypísaná výzva, mesto sa do výzvy prihlásilo 

- verejné obstarávanie vyhrala firma Eurobuilding, robila stavebné práce nekvalitne 

s časovým sklzom 

- mesto odstúpilo jednostranne od zmluvy s firmou Eurobuilding 

- riadiaci orgán povolil termín ukončenia do 30.6. 2015 

- problém nastal s odovzdaním stavby, ktoré malo byť do 30. 4. 2014 

- treba nám 250 tis. eur na dofinancovanie  

- je to  priorita, bol som na rokovaní s riadiacim orgánom, na rokovaní s ministrom 

pôdohospodárstva, ideme robiť všetko pre to, aby sme tie peniaze zachránili, ideme do rizika,  

- začíname celý projekt nanovo nastavovať 

 

Mgr. Majorová Garstková 

-načo budú finančné prostriedky  vo výške  250 tis. eur  použité a odkedy? 

 

p. primátor 

- je to alokovaná rezerva  na dokončenie 

- bude  vyhlásená ďalšia výzva na  oprava kultúrnych a historických pamiatok – chceme 

opraviť Redutu,  neukončená  vec s knižnicou  nás blokuje zapojiť sa  do nových výziev 

 

Mgr. Müncnerová 

-poďakovala za občanov a za petičný výbor ohľadom schválenia finančných prostriedkov na 

opravu mosta na sídlisku Sever 

- pýtala sa, či mesto plánuje vyčleniť fin. prostriedky na ochranu pred povodňami, kým sa 

opraví most 

 

p. primátor 

- máme komisiu bezpečnosti, treba predložiť návrhy, zaobstarať vrecia 



- polder nevybudujeme za deň, ideme stavať hrádze, upravovať hrádze, vykupovať pozemky, 

nevyrieši sa to však za mesiac, hľadáme riešenia 

 

Ing. Polák 

-mal pripomienku k návrhu poslankyne Havírovej k presunu kapitálových výdavkov zo ZŠ sv. 

Kríža na Denné detské sanatórium 

- bude  hlasovať proti tomuto návrhu 

 

Ing. Bc.  Matia 

-ako sa pripravuje rozpočet škôl, vyjadrovali sa riaditelia škôl k tomuto rozpočtu? 

 

Ing. Kroková 

-rozpočet bol pripravovaný v spolupráci s riaditeľmi škôl, riadime sa prijatým VZN mesta   

-v MŠ Cintorínska došlo k poklesu detí 

 

Ing. Matia 

-MŠ Cintorínska chýba 12 tis. eur, vieme ich v rozpočte nájsť? 

 

Ing. Karpiš 

-rozpočty pre školy a škôlky sa robia tak, že vo VZN sa schváli suma, ktorá sa prenásobí 

počtom detí 

- problém nastáva, keď sa znižuje počet detí v štátnych  základných a  materských školách 

a zvyšuje sa počet detí v súkromných a cirkevných školách 

 

Mgr. Majorová Garstková 

- čo sa týka mostu na sídlisku Sever, nebolo by možné zistiť na ministerstve ŽP, či nebude 

vyhlásená výzva v rámci protipovodňových opatrení na opravy mostov 

 

p. primátor 

-  bol som na ministerstve ŽP, nie je žiadna výzva v rámci protipovodňových opatrení 

 

Ing. Havírová 

-ako budeme riešiť problém znižovania počtu detí v našich zariadeniach? 

-podporujme naše zariadenia a nie súkromné a cirkevné 

 

PhDr. Sabolová 

-na stredných školách je to tak, že schválenie novej triedy je podmienené tým, že sú finančné 

prostriedky na prevádzku a mzdy 

-aj ZŠ sv. Kríža, keď otvárala novú triedu, mala mať pokryté finančné prostriedky na 

prevádzku a mzdy 

 

Ing. Kroková 

-my  sa  našim zariadeniam k tomu vyjadrujeme 

 

Ing. Karpiš 

-vysvetlil vzniknutie straty na ZŠ sv. Kríža 

 

Ing. Škára 

-pýtal sa, v akej výške sú kapitály na jedno dieťa MŠ, ZŠ 

 



Ing. Kroková 

-v roku 2015  za ZŠ a MŠ spolu vo výške 208 884,- eur 

 

PhDr. Sabolová 

-pýtala sa, aké školné sa vyberá v štátnych zariadeniach a aké v neštátnych zariadeniach 

 

Ing. Kroková 

-štátne zariadenia sú limitované zákonom a prijatým VZN 

 

Ing. Levická 

-nech sa urobí analýza, prečo dochádza k znižovaniu počtu detí v štátnych zariadeniach 

 

p. viceprimátor 

-navrhuje, aby sa diskúsia vrátila k návrhu rozpočtu 

-podporuje predložený návrh rozpočtu 

 

PhDr. Sabolová 

-je neštandartné , aby sa problematikou, ktorú má riešiť komisia školstva, zaoberali iné 

komisie ako jeden z hlavných programov rokovania 

-bola by som rada, aby sa urobili pravidlá pre fungovanie a chod jednotlivých komisií 

-ak dá komisia školstva nejaký návrh, mal by byť akceptovaný 

 

p. primátor 

- môžeme prijať pravidlá, ako majú fungovať komisie, je to na vzájomnej dohode Vás 

poslancov, budem tomu nápomocný  

 

Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za návrh p. poslankyne Havírovej – presun finančných 

prostriedkov vo výške 21 395 eur zo ZŠ sv. Kríža na Denné detské sanatórium 

 

za: 4, proti: 7, zdržal sa: 4 

za: Jankura, Sabolová, Havírová, Wagner 

proti: Majorová Garstková, Hencel, Polák, Levická, Zreľak, Jendrejčák, Perignáth 

zdržal sa:  Matia, Škára, Holova, Müncnerová 

 

Návrh  nebol schválený 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre 

rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 s variantou financovania cirkevných 

a súkromných školských zariadení na úrovni  91 % mestských školských zariadení. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje poskytnutie bezúročnej finančnej 

výpomoci spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok, IČO 31 718 329 vo výške            

100 000 eur, určenej na realizáciu parkovacieho systému, so splatnosťou časti finančnej 

výpomoci vo výške 16 660 eur do 30.6. 2015 a zvyšnej časti finančnej výpomoci 

v mesačných splátkach 1 150 eur splatných k poslednému dňu kalendárneho mesiaca 

počnúc 30.4. 2015 

 

hlasovanie za predložené návrhy uznesení 

za: 12, proti: 0, zdržal sa: 3 



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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

zdržal sa: Sabolová, Jankura, Havírová 

Prijaté uznesenia dostali č. 12/2015, č. 13/2015 

16. Návrh na pridelenie bytu v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 

v Kežmarku.  

 

Mgr. Monika Ružbaská 

-informovala o predloženom návrhu 

- je voľných 5 bytov, žiadateľka spĺňa všetky náležitosti potrebné na pridelenie bytu, 

oddelenie sociálnych vecí a komisia sociálna a bytová odporúča tento návrh schváliť 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie zmluvy o nájme 1-izbového 

bytu č. 12 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa na II. poschodí v Dome 

s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  Anne Vidovej, bytom Pod 

lesom 21, Kežmarok,  na dobu určitú do 31.01.2017.  

 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 

za: 15, 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. 14/2015 

17. Návrh na odpredaj časti pozemku k.ú. Kežmarok – JUDr. Dušan Modranský, 

Michal Modranský, Trhovište 40, 060 01 Kežmarok 

 

Ing. Perignáthová 

- informovala o predloženom návrhu 

- pozemok užíva ako pridomovú záhradku a nádvorie pri dome 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj časti pozemku 

z parcely č. KN-C 127/1, diel „1“ o výmere 19m
2 

a časti pozemku z parcely KN-E 6587 

diel „2“ o výmere 89 m
2 

pričlenených k novovytvorenej parcele KN-C 2618/4 spolu 

o výmere 108m2, podľa geometrického plánu č. 34630911-13/2010, pre žiadateľov JUDr. 

Dušana Modranského a Michala Modranského, obaja bytom Trhovište 40, 060 01 

Kežmarok, do podielového spoluvlastníctva každý v podiele 1/2, za cenu 14,30eur/m
2
.  

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 

za: 15, 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. 15/2015 

18. Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti Technické služby, s.r.o. 

Kežmarok 

p. primátor 

- informoval o predloženom návrhu 

 

Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za doplnenie bodu V  Predmet činnosti spoločnosti podľa 

predloženého návrhu 

 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Návrh bol schválený 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti 

Technické služby, s.r.o. Kežmarok v bode V/ Predmet činnosti spoločnosti, ktorý sa 

mení a dopĺňa takto: 

-v písmene h) sa vypúšťa doterajšie znenie : „vykonávanie jednoduchých stavieb 

a poddodávok vrátane  zemných a asanačných prác“ a nahrádza sa novým znením: 

„uskutočňovanie stavieb a ich zmien“ 

-dopĺňa sa nové písmeno t) v tomto znení: „ prenájom garáží a odstavných plôch pre 

motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené 

s prenájmom alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej 

piatich vozidiel.“ 

 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 

za: 15, 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. 16/ 2015 

 

 

19.  Návrh na prenájom parkovacích miest – Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 

1, 060 01 Kežmarok 

 

 

Ing. Perignáthová 

-informovala o predloženom návrhu 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku  

a)   r o z h o d u j e  

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

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že  prenájom parkovacích miest : 

- Parkoviská s automatickým závorovým systémom na uliciach :   



1. Trhovište, 2. Toporcerova, 3. Dr. Alexandra, 4. Jakuba Kraya, 5. Hviezdoslavova – 

nádvorie Polikliniky 

 

- Úseky miestnych komunikácií a parkoviská s parkovacími automatmi na uliciach: 

1.Hradné námestie, 2.Dr. Alexandra, 3.Hlavné námestie 

 

- Úseky miestnych komunikácií bez automatického závorového systému a parkovacích 

automatov  na uliciach: 

1.Baštová, 2.Hviezdoslavova, 3.Starý trh, 4.Garbiarska 

pre Technické služby s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok, IČO 31 718 329, je 

prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide  o prenájom majetku poverenej 

právnickej osobe, ktorá je založená mestom Kežmarok  na účel správy, údržby 

a prevádzky miestnych komunikácií 

b)  s ch v a ľ u j e  

prenájom parkovacích miest : 

- Parkoviská s automatickým závorovým systémom na uliciach :   

1. Trhovište, 2. Toporcerova, 3. Dr. Alexandra, 4. Jakuba Kraya, 5. Hviezdoslavova – 

nádvorie Polikliniky 

- Úseky miestnych komunikácií a parkoviská s parkovacími automatmi na uliciach: 

1.Hradné námestie, 2.Dr. Alexandra, 3.Hlavné námestie 

 

- Úseky miestnych komunikácií bez automatického závorového systému a parkovacích 

automatov  na uliciach: 

1.Baštová, 2.Hviezdoslavova, 3.Starý trh, 4.Garbiarska 

pre Technické služby s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok, IČO 31 718 329, na 

dočasné parkovanie motorových vozidiel, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 90 % 

rozdielu tržieb a nákladov súvisiacich s prevádzkou parkovacích miest vrátane odpisov 

súvisiaceho majetku a nákladov na jeho údržbu.   

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 

za: 15, 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. 17/2015 



20.  Návrh na zmenu  Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

 

Ing. Perignáthová 

-informovala o predloženom návrhu 

 

Ing. Patakyová 

- tento návrh nemá charakter zásad, ale VZN, odporúča to v budúcnosti predložiť ako VZN 

 

JUDr. Mačaková 

- zákon vyslovene nehovorí o tom, že Zásady hospodárenia s majetkom mesta musia byť 

schválené formou  VZN, je to na zvážení MsZ 

- niektoré mesta to majú formou VZN, niektoré nie 

 

p. primátor 

- nevidím problém, aby sa to  do ďalšieho zasadnutia pripravilo ako VZN 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Zásad hospodárenia s majetkom 

mesta - Príloha č. 1, písm. B. Nebytové priestory a iné nehnuteľnosti v areáli škôl,  podľa 

predloženého návrhu. 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 

za: 15, 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. 18/2015 

 

21. Návrh na zriadenie vecného bremena - Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 

Kežmarok – „Teplovod“  

 

Ing. Perignáthová 

-informovala o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena na časti  parcely KN-E 6677/1 a KN-E 6683/2, k.ú.  

Kežmarok   v prospech vlastníka stavby teplovodu na slúžiacich pozemkoch , 

Tatranskej  mliekarne a.s. Nad traťou 26, Kežmarok ( IČO 31654363)   v súvislosti 

s výstavbou teplovodu,  s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

 

a/ trpieť umiestnenie podzemného  potrubia  teplovodu a jej príslušenstva na slúžiacich 

pozemkoch, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne, 



 

b/ trpieť oprávneného na slúžiacich pozemkoch, pri umiestnení, prevádzke , údržbe 

a opravách potrubia  teplovodu  a jej príslušenstva, 

 

Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 3,- eur/m dĺžky. 

Presnú  trasu  teplovodu   určí geometrický plán na zameranie stavby pre zriadenie 

vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m
2
, vymedzenou  

dĺžkou teplovodu na slúžiacich pozemkoch   a šírkou  jeho ochranného pásma. 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 

za: 15, 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. 19/2015 

 

22. Návrh na zriadenie vecného bremena - Východoslovenská distribučná a.s., Košice – 

„Kežmarok, ul. Krvavé pole. gen. Štefánika – rekonštrukcia NN a DP“  

 

Ing. Perignáthová 

-informovala o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel KN-E 5036/9, KN-E 5036/10, KN-

E 5014/1, KN-E 5015/3, KN-E 5014/3, KN-E 5013/3, KN-C 863, KN-C 862, KN-C 3139, 

KN-C 1036/1, KN-E 5016/2, KN-E 6579, KN-E 1061, KN-C 799, KN-C 754/1, KN-C 757, 

KN-E 5005, KN-E 5014/2, KN-E 1054, KN-E 1055/1, KN-C 677/1, KN-E 6580  - k.ú. 

Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacich 

pozemkoch   - Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice ( IČO 36599361 ) v súvislosti  

so stavbou : Kežmarok ul. Krvavé pole, Gen. Štefánika – rekonštrukcia NN vedenia 

a DP  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, 

 

b/ trpieť oprávneného na slúžiacich pozemkoch, pri umiestnení, prevádzke , údržbe 

a opravách  podzemného elektrického vedenia  a jej 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 m
2
, vymedzenou  dĺžkou el. káblov  na slúžiacich   pozemkoch   a šírkou ich  

ochranného pásma. 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 

za: 15, proti: 0, zdržal sa:  

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 20/2015 

23. Návrh zriadenie vecného bremena - Pavol Bjalončík, Rakúsy 173 – „Vodovodná 

prípojka“ 

Ing. Perignáthová 

-informovala o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena na časti  parcely  KN-E 6779/1  a KN-E 1059  k.ú. Kežmarok   

v prospech vlastníka stavby vodovodnej prípojky na slúžiacich pozemkoch , Pavla 

Bjalončíka, Rakúsy 173,   v súvislosti s prestavbou polyfunkčného objektu na ul. Gen. 

Štefánika v Kežmarku   s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

 

a/ trpieť umiestnenie podzemného  potrubia  vodovodnej prípojky a jej príslušenstva na 

slúžiacich pozemkoch, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne, 

 

b/ trpieť oprávneného na slúžiacich pozemkoch, pri umiestnení, prevádzke , údržbe 

a opravách potrubia vodovodnej prípojky  a jej príslušenstva, 

 

Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 3,- eur/m dĺžky. 

Presnú  trasu vodovodnej prípojky  určí geometrický plán na zameranie stavby pre 

zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m
2
, 

vymedzenou  dĺžkou vodovodnej prípojky na slúžiacich pozemkoch   a šírkou jej 

ochranného pásma. 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia 

za: 15, 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. 21/2015 

24. Rôzne 

1. / Návrh na odvolanie a schválenie konateľov spoločnosti Technické služby, s.r.o. 

Kežmarok a Kežmarok Invest, s.r.o. a na zmeny zakladateľských listín týchto 

spoločnosti ktoré z toho vyplývajú 

p. primátor 

- informoval o predloženom návrhu 

 

Ing. Matia 

-návrhy nám boli dané pred MsZ, nemohli sme ako poslanci o tom rokovať, tento prístup sa 

mi ako poslancovi  nepáči 

 

p. primátor 

-  zodpovednosť ako štatutára voči organizáciám je na primátorovi mesta a nesie plnú 

zodpovednosť za riadenie týchto organizácii  

 

Mgr. Jankura 

-my tu dnes ideme rozhodovať o ľuďoch, budeme radi, ak takéto veci budeme vedieť dopredu 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku odvoláva z funkcie konateľa spoločnosti Technické 

služby, s.r.o. Kežmarok 

 

Ing. Jozefa Kroka, nar.............., rodné číslo ............., trvale bytom: Kamenná baňa 

2315/14, 060 01 Kežmarok, 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje do funkcie konateľa spoločnosti 

Technické služby, s.r.o. Kežmarok 

 

Ing. Jána Soliara, nar.............., rodné číslo................, trvale bytom Suchá hora 1745/47, 

060 01 Kežmarok 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku odvoláva z funkcie konateľa spoločnosti Kežmarok 

Invest, s.r.o.: 

 

Ing. Ladislava Faixa, ......................, rodné číslo..................., trvale bytom Severná 10, 

06001 Kežmarok 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje do funkcie konateľa spoločnosti 

Kežmarok Invest, s.r.o.: 

 

Ing. Karola  Gurku, nar. ................., rodné číslo ....................., trvale bytom ul. Tatranská 

992/39,      060 01 Kežmarok 



 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmeny v zakladateľskej listine 

spoločnosti Technické služby, s.r.o., Kežmarok podľa predloženého návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmeny v zakladateľskej listine 

spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. podľa predloženého návrhu. 

 

hlasovanie za predložené návrhy uznesení 

 

za: 8, proti: 0, zdržal sa: 7 

za: Hencel, Levická, Havírová, Polák, Sabolová, Škára, Zreľak, Perignáth 

zdržal sa: Holova, Müncnerová, Jendrejčák, Jankura, Matia, Majorova Garstková, Wagner 

 

 

Prijaté uznesenia dostali č. 22/2015  - 27/2015 

 

 

2/ Návrh na schválenie odvolania a schválenie menovania členov dozorných rád 

obchodných spoločnosti založených mestom Kežmarok a zmien zakladateľských listín 

týchto obchodných spoločnosti 

 

p. primátor 

- informoval o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odvolanie členov dozornej rady 

spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. 

1. Ing. arch. Jozefa Figlára, nar................, rodné číslo.............., trvale bytom 

Kamenná baňa 2222/52, 060 01 Kežmarok 

2. Miroslava Božeka, .................., rodné číslo..............., trvale bytom Tvarožianska 

1359/6, 060 01 Kežmarok 

3. Katarínu Šiškovú, ...................., rodné číslo................, trvale bytom Severná 

1489/11, 060 01 Kežmarok 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje do funkcie členov dozornej rady 

spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. osoby podľa schváleného návrhu 

 

1. Jána Holovu, nar...................., rodné číslo................, trvale bytom Komenského 

1911/36, 060 01 Kežmarok 

2. Ing. Evu Kelbelovú, nar..............., rodné číslo.............., trvale bytom       S. 

Tomášika 2400/5, 060 01 Kežmarok 

3. Mariána Benku, nar...................., rodné číslo................, trvale bytom Tehelňa 13, 

060 01 Kežmarok 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odvolanie členov dozornej rady 

spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. 

1. Ing. arch. Jozefa Figlára, nar................., rodné číslo................, trvale bytom 

Kamenná baňa 2222/52, 060 01 Kežmarok 

2. Ing. Miroslava Karpiša, nar................., rodné číslo..................., trvale bytom 

Huncovce, Tatranská 553/46, 059 92 



3. Ing. Agátu Perignáthovú, nar..............., rodné číslo................, trvale bytom  

Možiarska 1437/10, 060 01 Kežmarok 

4. Ing. Juraja Kulika, nar................., rodné číslo...................., trvale bytom  

Kamenná baňa 1534/12, 060 01 Kežmarok 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje do funkcie členov dozornej rady 

spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. osoby podľa schváleného návrhu 

 

1. Mgr. Ladislava Jendrejčáka,  nar.................., rodné číslo................, trvale bytom 

Záhradná 1312/7, 060 01 Kežmarok 

2. Mgr. Ondreja Jankuru, nar................., rodné číslo.................., trvale bytom Pod 

lesom 7, 060 01 Kežmarok 

3. Ing. Agátu Perignáthovú, nar................, rodné číslo................., trvale bytom  

Možiarska 1437/10, 060 01 Kežmarok 

4. Ing. Matúša Poláka, nar................, rodné číslo................,trvale bytom 

Lanškrounská 1604/26, 060 01  Kežmarok 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odvolanie členov  dozornej rady 

spoločnosti Technické služby, s.r.o., Kežmarok 

 

1. Milana Nevlazlu, nar............., rodné číslo..................., trvale bytom Južná 1503/3, 

060 01 Kežmarok 

2. Mgr. Borisa Švirlocha, nar................., rodné číslo...............,  trvale bytom Severná 

1480/6, 060 01 Kežmarok 

3. Ing. Ladislava Faixa, nar................, rodné číslo................, trvale bytom Severná 

1489/10, 060 01  Kežmarok 

4. Mgr. Ladislava Jendrejčáka,  nar............, rodné číslo................, trvale bytom 

Záhradná 1312/7, 060 01 Kežmarok 

5. Jána Holovu, nar................., rodné číslo..................., trvale bytom Komenského 

1911/36, 060 01 Kežmarok 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje do funkcie členov dozornej rady 

spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok osoby podľa predloženého návrhu 

 

1. Ing. Františka Grocholu, nar.............., rodné číslo........., trvale bytom Priekopa 

48,  060 01 Kežmarok 

2. Emila Hoffmanna,  nar............,  rodné číslo..................., trvale bytom P.J. Šafárika 

18,  060 01 Kežmarok 

3. Milana Kaprála,  nar................., rodné číslo................, trvale bytom M. Lányiho 

1348/9, 060 01  Kežmarok 

4. Ing. Veroniku Havírovú,  nar................, rodné číslo................, trvale bytom Suchá 

hora 1759/42, 060 01 Kežmarok 

5. Ing. Vladimíra Škáru, ................., rodné číslo..................., trvale bytom Starý trh 

55, 060 01 Kežmarok 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odvolanie členov dozornej rady 

spoločnosti Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok 

 



1. Juraja Švedlára, nar..............., rodné číslo........................, trvale bytom Priekopa 

15,  060 01 Kežmarok 

2. Ing. Miroslava Karpiša, nar.................., rodné číslo......................, trvale  bytom 

Huncovce, Tatranská 553/46, 059 92 

3. Ing. Agátu Perignáthovú, nar.................., rodné číslo...................., trvale bytom 

Kežmarok, Možiarska 1437/10, 060 01 

4. Alenu Košovú,  nar....................., rodné číslo..................., trvale bytom Krvavé pole 

26, 060 01 Kežmarok 

5. Ing. Milana Zubala,  nar.................., rodné číslo...................., trvale bytom Jakuba 

Kraya 978/24 060 01 Kežmarok 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje do funkcie členov dozornej rady 

spoločnosti Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok osoby podľa schváleného návrhu 

 

1. MVDr. Jána Gáborčíka, nar..................., rodné číslo.................., trvale bytom 

Lanškrounská 24,  060 01 Kežmarok 

2. Ing. Miroslava Karpiša, nar................., rodné číslo...................., trvale  bytom 

Huncovce, Tatranská 553/46, 059 92 

3. Ing. Miloslava Bdžocha, nar.................., rodné číslo.............., trvale  bytom 

Hviezdoslavova 27, 053 11 Smižany 

4. PhDr. Martu Sabolovú,  nar....................,  rodné číslo......................, trvale bytom 

M. Lányiho 27, 060 01 Kežmarok 

5. Ing. Vojtecha Wagnera,  nar........................., rodné číslo................, trvale bytom 

Weilburská 2442/7 060 01 Kežmarok 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti 

Kežmarok Invest, s.r.o. v čl. 9 Dozorná rada v odseku 4 takto: 

„Členmi dozornej rady sú: 

1. Ján Holova, nar.................., rodné číslo...................., trvale bytom Komenského 

1911/36, 060 01 Kežmarok 

2. Ing. Eva Kelbelová, nar...................., rodné číslo................., trvale bytom       S. 

Tomášika 2400/5, 060 01 Kežmarok 

3. Marián Benko, nar................., rodné číslo......................, trvale bytom Tehelňa 13, 

060 01 Kežmarok 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti 

Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. v čl. 9 Dozorná rada v odseku 4 takto: 

„Členmi dozornej rady sú: 

1. Mgr. Ladislav Jendrejčák,  nar..................., rodné číslo.................., trvale bytom 

Záhradná 1312/7, 060 01 Kežmarok 

2. Mgr. Ondrej Jankura, nar................., rodné číslo......................., trvale bytom Pod 

lesom 7, 060 01 Kežmarok 

3. Ing. Agáta Perignáthová, nar................., rodné číslo..................., trvale bytom  

Možiarska 1437/10, 060 01 Kežmarok 

4. Ing. Matúš Polák, nar....................., rodné číslo......................,trvale bytom 

Lanškrounská 1604/26, 060 01  Kežmarok 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti 

Technické služby, s.r.o. Kežmarok v bode IX v odseku 3 takto: 



„Ako členovia dozornej rady sú menovaní: 

1. Ing. František Grochola, nar................., rodné číslo................, trvale bytom 

Priekopa 48,  060 01 Kežmarok 

2. Emil Hoffmann,  nar.................,  rodné číslo.................., trvale bytom P.J. Šafárika 

18,  060 01 Kežmarok 

3. Milan Kaprál,  nar.................., rodné číslo..............., trvale bytom M. Lányiho 

1348/9, 060 01  Kežmarok 

4. Ing. Veronika Havírová,  nar....................., rodné číslo.............., trvale bytom 

Suchá hora 1759/42, 060 01 Kežmarok 

5. Ing. Vladimír Škára, nar..............., rodné číslo........................, trvale bytom Starý 

trh 55, 060 01 Kežmarok 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti 

Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok v čl. 9 v odseku 8 takto: 

„Členovia dozornej rady sú: 

1. MVDr. Ján Gáborčík, nar..............., rodné číslo.................., trvale bytom 

Lanškrounská 24,  060 01 Kežmarok 

2. Ing. Miroslav Karpiš, nar................, rodné číslo.................., trvale  bytom 

Huncovce, Tatranská 553/46, 059 92 

3. Ing. Miloslav Bdžoch, nar............., rodné číslo................, trvale  bytom 

Hviezdoslavova 27, 053 11 Smižany 

4. PhDr. Marta Sabolová,  nar...............,  rodné číslo.................., trvale bytom M. 

Lányiho 27, 060 01 Kežmarok 

5. Ing. Vojtech Wagner,  nar................., rodné číslo.................., trvale bytom 

Weilburská 2442/7 060 01 Kežmarok 

 

hlasovanie za predložené návrhy uznesení 

za: 10, proti: 1, zdržal sa: 3 

za: Hencel, Levická, Havírová, Polák, Zreľak, Perignáth, Holova, Müncnerová, Jendrejčák, 

Wagner 

proti: Majorová Garsková 

zdržal sa: Jankura, Matia, Škára 

neprítomná: Sabolová 

 

Prijaté uznesenia dostali č. 28/2015  - 39/2015 

 

 

25. Interpelácia 

 

Ing. Matia 

-poukázal na smrad v budove kina Iskra, kedy dôjde k náprave? 

 

Ing. Kelbelová 

-bola prečistená kanalizácia smerom na ul. Hl. námestie a na Kostolné námestie 

- kanalizácia nie je odvetraná, bude potrebné v rámci rekonštrukcie Reduty urobiť odvetranie 

kanalizácie 

 

Mgr.  Majorová Garstková 

-kruhový objazd pri štadióne, je tam neporiadok, je potrebné odstrániť  odpadky 

 



p. primátor 

- zabezpečíme to  

- v takýchto prípadoch sa môžete obrátiť  na p. viceprimátora, veci, ktoré sa dajú vyriešiť  sa 

budú riešiť okamžite 

 

PhDr. Sabolová 

-ďalšie MsZ bude o dva mesiace, chcem poprosiť, aby ste inovovali rokovací poriadok 

zasadnutí komisií MsZ 

- každá komisia dá dopredu vedieť všetkým poslancom, kedy bude zasadať a s akým 

programom 

 

p. primátor 

-pristúpime k aktualizácii rokovacieho poriadku, ale všetko je o vašej dohode ako poslancov, 

vy si musíte schváliť ako budete fungovať 

- je dôležitý vzájomný rešpekt medzi poslancami 

 

p. viceprimátor 

-  vaše návrhy, námety k zásadám rokovania komisií môžete zasielať na moju  mailovú adresu 

 

Ing. Havírová 

-informovala, že dňa 29. 1. 2014 bude o 14. 00 hod. zasadať na MsÚ komisia bezpečnosti 

občanov, poprosila zabezpečiť zasadačku 

 

 

 

26. Záver 

 

Na záver rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť, poprial pekný 

zvyšok večera a p. Majorovej Garstkovej poprial všetko dobre. 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 

        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 

          

 

 

Overovatelia zápisnice:         MUDr. Ján Hencel 

 

 

 

                                                 Ing. Matúš  Polák 

 

 

 

 

Zapísala:  Zuzana Purschová 

 



 


