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                                                                                                      V Kežmarku dňa 06.07.2020 

                                                                                                      Číslo spisu 5/2020 

 

 

 

Zápisnica 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 06. 2020 

  

Prítomní:    poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA – primátor mesta 

Ing. Jela Bednárová, prednostka úradu  

JUDr. Mgr. Ondrej Teraj – hlavný kontrolór mesta 

JUDr. Adela Bednárová – vedúca právneho oddelenia 

ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnení: PhDr. Andrej Zreľak – poslanec MsZ 

 

 

      Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej 

komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení VZN mesta Kežmarok                             

č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN mesta Kežmarok                                   

č. 5/2019 a VZN mesta Kežmarok č. 14/2019 

4. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2020 

5. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 

 Návrh na prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna pre Základnú školu 

s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok 

 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti majetku podľa § 7a ods. 2 písm. c) zák.                         

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v súvislosti s ukončením povinnosti mesta 

vymedzenej v § 7a ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

6. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

 

Na úvod primátor privítal prítomných na 5. zasadnutí MsZ a 3. mimoriadnom MsZ v tomto roku.  

Skonštatoval, že z 15 poslancov je prítomných 14 poslancov.  
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2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej 

komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  program rokovania Mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto: 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej 

komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení VZN mesta Kežmarok                        

č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN mesta Kežmarok                        

č. 5/2019 a VZN mesta Kežmarok č. 14/2019 

4. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2020 

5. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 

 Návrh na prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna pre Základnú školu 

s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok 

 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti majetku podľa § 7a ods. 2 písm. c) zák.                    

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v súvislosti s ukončením povinnosti mesta 

vymedzenej v § 7a ods. 1 zák.  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

6. Záver 

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Kovalský, Jankura, Gurka 

zdržal sa: Polák 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 126/2020. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í  do návrhovej komisie    

 p. poslankyňu Eleonóru Levickú 

 p. poslanca Jaroslava Maitnera 

 

v o l í  do volebnej komisie 

 p. poslanca Miroslava Perignátha za predsedu komisie 

 p. poslankyňu Martu Sabolovú za člena komisie 

p. poslankyňu Janku Gantnerovú za člena komisie 
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b e r i e     n a      v e d o m i e     

-  primátorom určených  overovateľov zápisnice 

p. poslankyňu Janu Majorovú Garstkovú 

 p. poslanca Jozefa Matiu 

 

-  primátorom určenú zapisovateľku 

 p. Veroniku Klukošovskú  

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Kovalský, Jankura, Gurka 

 

Prijaté uznesenia dostali č. 127/2020  

 

 

3. Návrh VZN mesta Kežmarok č. 7/2020, ktorým sa mení VZN mesta Kežmarok                        

č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN mesta Kežmarok                 

č. 5/2019 a VZN mesta Kežmarok č. 14/2019 

 

p. Petras 

- informoval o predloženom materiáli 

 

p. Tokarčík 

- keďže  sú škola, ktorá zastrešuje 3 subjekty školských zariadení, rád by sa vyjadril k VZN 

- podotkol, že začali robiť opatrenie v čase, keď začalo dochádzať k výpadkom príjmov 

a dokázali ušetriť nejaké financie 

- aj po znížení dokážu vykryť všetky náklady spojené s prevádzkou všetkých školských zariadení 

v ich škole 

- nikto nebude ukrátený a všetky zákonom stanovené veci budú dodržané aj pre všetkých 

zamestnancov a dokážu ísť aj do nejakého rozvoja 

 

p. Matia 

- na minulom zasadnutí MsZ mali totožné VZN, kde jeho názor bol, aby sa VZN neprijalo 

- vzhľadom nato, že je znova v programe MsZ oslovil riaditeľov základných aj materských škôl 

a pýtal sa ich, ako k tomu pristupujú 

- ozrejmil, že sa nestretol až s takým negatívnym prístupom, aby dané VZN dnes neschválili 

s tým, že ho riaditelia požiadali, že ak by nastal nejaký problém, žiadajú aby mesto okamžite 

reagovalo a pomohlo im 

- podotkol, že pár riaditeľom sa už na minulom zasadnutí MsZ nezdalo správne, že dané VZN 

neschválili vzhľadom na to, že iným inštitúciám mesta vzali financie a vedeli si ušetriť nejaké 

peniaze 

- zhrnul, že riaditelia sa s daným VZN vedia vysporiadať a vzhľadom na to, ak nastane situácia, 

ktorú nebudú vedieť zvládnuť, aby im hneď a promptne vedeli pomôcť 

- po rozhovore s riaditeľmi škôl je jeho stanovisko k danému VZN pozitívne 
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p. viceprimátor 

- ozrejmil, že opätovné rokovanie o danom VZN je aj jeho iniciatíva  

- poďakoval všetkým, nakoľko vie, že nikomu sa nebude robiť ľahko ak má menej peňazí 

- všetkým štatutárom položil otázku, či v čase koronavírusu dokázali a či prijali opatrenia, ktoré 

im zabezpečia určitú úsporu v originálnych kompetenciách 

- poďakoval všetkým štatutárom za profesionálny prístup v rámci riadenia ich organizácií, 

pretože všetci prijali úsporné opatrenia 

- myslí si, že spoločne to zvládnu, a ak správne pochopil štatutárov školských zariadení a škôl, aj 

oni sú ochotní sa na tom podieľať  

 

p. Levická 

- dala do pozornosti, že v rámci pomoci ľuďom, cez ktorú vyplácajú OSZČ zamestnávateľom, 

bude možné si požiadať o príspevok pravdepodobne jednorázovo, spätne od  marca, aj pre 

materské školy, ktoré sú v pôsobnosti samospráv, ale aj pre súkromné materské školy 

- ak im príde interný predpis žiadosti dá ho na vedomie p. prednostke, aby vedeli danú 

informáciu posunúť ďalej 

 

p. Polák 

- opýtal sa p. Petrasa na § 6 zákona č. 596/2003 Z. z.. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve, resp. aký má tento paragraf v dôvodovej správe zmysel 

- poukázal na to že nevie, či predkladateľ komunikoval s ministerstvom školstva v čase keď 

pripravoval daný návrh 

- oni komunikovali s ministerstvom školstva z ktorého majú jednoznačnú odpoveď, že prijatím 

VZN, ktorým znížia normatívy, urobia zle, pretože ako ich budú vedieť dofinancovať, ak nebudú 

vedieť čo majú dofinancovať 

- z ministerstva školstva bolo jasné povedané, že prijatím VZN nastane veľká pravdepodobnosť, 

že sa odrežú od možného zdroja peňazí 

- vo väzbe na ostatných predrečníkov rozumie podnetom ostatných organizácii, ktoré sa možno 

cítia ukrivdené 

-daný „balík peňazí“ vedia z ministerstva práce, soc. vecí a rodiny dostať na dofinancovanie 

škôlok a školských zariadení, ktorých sa to týka 

- opýtal sa, prečo by mali prijať VZN, ak dostanú peniaze z ministerstva práce 

- požiadal poslancov nechať dané VZN tak, a počkať ako sa to vyvinie 

 

p. viceprimátor 

- ak dobre počúval p. Levickú budú si môcť požiadať škôlky o pomoc na vlastné IČO, čo je 

z jeho pohľadu iný zdroj financovania škôlky ako takej 

- nemyslí si, že o to bude žiadať mesto na všetky svoje školské zariadenia, že mesto bude 

oprávnený žiadateľ a že peniaze by prišli do mesta 

- takisto si nemyslí, že dané úsporné opatrenie, ktoré hovorí o systéme dofinancovania                        

do budúceho roka, by mali prijímať resp. riešiť niekedy v decembri, pretože dané VZN bude 

účinné 11 mesiacov 

- to čo hovorí p. Polák chápe ako možnosť od štátu cez úrad práce, aby školy a školské 

zariadenia získali iné zdroje, ktoré stratia výpadkom daného VZN 
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- ak by dané VZN nechali, vníma to tak, že keďže nemali krátené finančné prostriedky, tak by 

úrad práce mohol povedať, že o čo žiada škôlka, ak nemala krátené finančné prostriedky kvôli 

COVIDu 

  

p. primátor 

- kvituje takéto aktivity a ak p. Polák komunikuje s ministerstvom a má informácie, ktoré 

pomôžu mestu, prečo čaká s  informáciami až na zasadnutie MsZ 

- podotkol, že ak má takúto informáciu, treba ju posunúť tam, kde s ňou vedia naložiť a pripraviť 

to najlepšie ako vedia  

- ak by mali takúto informáciu, predložili by dnes navýšenie o 10 % 

 

p. Maitner 

- je podľa neho bezpredmetné, či to bolo komunikované vopred alebo nie, nakoľko VZN by 

malo byť platné až od 01. 08. 2020 

- navrhol, aby o danom VZN nehlasovali, resp. hlasovali proti a počkali si na oficiálne 

stanovisko centrálneho orgánu a potom sa k tomu vrátili 

- osobne sa pri hlasovaní zdrží 

 

p. Polák 

- čo sa týka jeho komunikácie s ministerstvom školstva a ministerstvom práce, soc. vecí 

a rodiny, je to jeho práca navyše, ktorú vykonal 

- jeho úlohou nie je komunikovať s ministerstvom, ale je to úloha mesta 

- o dotačnej schéme pre škôlky a školské zariadenia rozprával na minulom zasadnutí MsZ 

- na rozdiel od p. viceprimátora má min. informáciu, že ak príjmu dané VZN, urobia zle 

- to čo povedal p. viceprimátor dáva zmysel, ale daná informácia nebolo nikým potvrdená, ani 

vyvrátená 

- ako poslanec nevie prečo by mal vykonávať agendu mestského úradu 

- on túto informáciu má a je mu ľúto, že mesto túto informáciu nemá 

 

p. Matia 

- čo sa týka úradu práce vie, že žiadateľ bude musieť preukázať nejaký výpadok  

- vo VZN vidí prípad toho, že by to malo pomôcť danej žiadosti, nakoľko budú vedieť preukázať 

úradu práce výpadky 

- ak ostanú na takom istom VZN, nebude mať úrad práce ako preskúmať výpadky škôl a škôlok 

- čo sa týka dotačnej schémy, dodnes nie sú dopracované detaily 

- myslí si, že princíp fondov a vyplácania bude dokázať štátu, resp. úradu práce, o aký výpadok 

prišli 

 

p. Polák 

- hovoril fakty a toto sú možné teórie fungovania, kým nie je zverejnená schéma 

-  zatiaľ nič nie je potvrdené a súhlasil by s názorom p. Maitnera počkať, či je VZN dobré prijať 

- ak schéma bude hovoriť o tom, že bude takýmto spôsobom potrebné preukázať výpadky 

príjmov, rád za dané VZN zahlasuje  

- ak sa ukáže, že netreba prijímať takéto VZN, bude rád, že ho neschválili 
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- čo sa týka výpadku, resp. ako ho budú vedieť preukázať podotkol, že existujú čísla, ktorým sa 

hovorí „fiškálna decentralizácia“ a „podiel na dani výnosov právnických osôb“ 

- na základe toho sa dá vypočítať koľko peňazí malo prísť pre školstvo do mesta pôvodne, koľko 

to bude po upravenom rozpočte, a o koľko reálne prišlo 

- rozdiel je výpadok, ktorý si mesto bude môcť nárokovať 

 

p. Levická 

- čo sa týka pomoci materským školám daná pomoc by mala byť určená pre učiteľov, ale aj pre 

nepedagogických zamestnancov 

- bude to asi 1-rázový príspevok, spätne od marca 

- podotkla, že čo sa týka pomoci školám, možno to pôjde z národného projektu 

- pravdepodobne od 1.7. si budú môcť podávať žiadosti 

-podotkla, že podľa jej názoru  bude nutné zdokladovať, že škôlka má krátený rozpočet, a že 

príjmy sú znížené  

 

p. primátor 

- požiadal o vysvetlenie p. Petrasa k informáciám z ministerstva školstva 

 

p. Petras 

- v krátkosti ozrejmil, prečo citoval § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve 

- zhrnul, že odbor školstva riadi okresný úrad a aj ho financuje cez ministerstvo školstva 

- podotkol, že denne pracuje s faktami a školám poskytuje relevantné veci 

 

p. Polák 

- opýtal sa, aký súvis má daný § s cirkevnou a umeleckou školou, keď schvaľujú VZN an blok 

pre celé mesto 

 

p. Maitner 

- ak komunikácia zo strany mesta existuje, mala by byť v dôvodovej správe a mali by dostať 

materiál kompletne pripravený 

- podotkol, že nič nestratia ak VZN pozdržia ešte mesiac, nakoľko jeho účinnosť je plánovaná         

od 01. 08. 2020 

 

p. primátor 

- podotkol, že spochybniť sa dá všetko, pričom oni pracujú s relevantnými informáciami 

- vyzval poslancov, že ak majú nejakú informáciu, nech im ju dajú, nakoľko je to v prospech 

mesta  

 

p. Maitner 

- podotkol, že rokovací poriadok hovorí, že diskutuje predkladateľ a poslanci a p. primátor nemá 

diskutovať 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Kežmarok č. 7/2020,  ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok                 

č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 5/2019 a Všeobecne záväzného  nariadenia  mesta Kežmarok č. 14/2019. 

 

za: 10, proti: 2, zdržal sa: 2 

za: Juhász, Wagner, Levická, Sabolová, Gantnerová, Baráthová, Perignáth, Kovalský, Jankura, 

Gurka 

proti: Majorová Garstková, Polák 

zdržal sa: Maitner, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 128/2020 

 

 

4. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2020 

 

p. Polák 

- zhrnul, že sa znižujú bežné príjmy o 155 088,- € na celkový rozpočet mesta Kežmarok z dani 

z príjmu fyzickej osoby na  7 058 000,- €  

- opýtal sa odkiaľ majú daný údaj, nakoľko stále sú platné údaje z fiškálne decentralizácie, a teda 

ide o opatrnosť alebo daný údaj má relevantný zdroj 

 

p. Maitner 

- opýtal sa na formuláciu týkajúcu sa zmeny spolufinancovania komplexnej rekonštrukcie reduty, 

či je to súčasť žiadosti o dotáciu alebo daná žiadosť už bola podaná, resp. bude podaná 

 

p. Majorová Garstková 

- opýtala sa na dôvod zvýšenia príspevkov o 1 800,- € v prvku 2.2.3 - Kežmarské noviny 

- podotkla, že v súčasnosti dávajú na noviny 60 000,- € ročne 

 

p. Polovková 

- k otázke p. Poláka uviedla, že zníženie podielových daní je aj z dôvodu opatrnosti, pričom za 

apríl, máj a jún majú pokles oproti minulého roku v rovnakom období vo výške 141 103,- € 

-zhrnula, že  po úpravách rozpočtu po zasadnutí MsZ dňa 01. 06. 2020 bol rozpočet znížený na 

7 213 598,- €, kde skutočnosť k júnu je 3 857 365,94 €, čo znamená, že v súčasnosti majú 

skutočnosť k upravenému rozpočtu  53,47 % 

- zatiaľ idú v zmysle opatrnosti 

- k otázke p. Maitnera dodala, že žiadosť bola podaná na Ministerstvo kultúry SR, pričom majú 

informáciu, že daná investičná akcia bude podporená vo výške 358 000.- € 

- čo sa týka p. Majorovej Garstkovej, resp. príspevku pre Kežmarské noviny podotkla, že 

v dôvodovej správe je presne citované prečo idú zvýšiť finančné prostriedky, čo následne 

ozrejmila 

- ozrejmila, že ide o výpadok príjmov na reklamu za tieto mesiace 
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p. Majorová Garstková 

- zareagovala, že sa treba zamyslieť ako inzercia v Kežmarských novinách funguje, nakoľko má 

s tým osobnú skúsenosť  

- treba zvážiť to, aby sa mesto zamyslelo nad tým akým spôsobom sa reálne dajú získať financie 

na spolufinancovanie vydávania týchto novín, ktoré z jej pohľadu nemajú veľkú výpovednú 

hodnotu ako mesačník, keď ich vidí ako sa povaľujú kade tade 

- bolo by možno potrebné zamyslieť sa nad tým ako sa dané noviny vydávajú, spracúvajú atď. 

- podotkla, že by bolo možné potrebné pozrieť sa aj na grafické spracovanie, a teda či by nebolo 

možné vysúťažiť niečo lacnejšie 

 

p. primátor 

- požiadal p. Majorovú Garstkovú vážiť svoje slová, nakoľko svojim vyjadrením si neváži prácu 

ľudí, ktorí na novinách pracujú 

- on si ich prácu váži a určite sa ich zastane a nesúhlasí s jej názorom 

 

p. viceprimátor 

- podotkol, že on má spätnú väzbu takú, že občania sú spokojní s tým, že im chodia noviny 

domov, predovšetkým seniori, ktorí tak majú prehľad čo sa v meste deje 

 

p. Baráthová 

- neustále sa zvyšuje tlač a papier  

- čo sa týka novinára p. Miškoviča podotkla, že sa mu nedá nič vyčítať 

 

p. primátor 

- dodal, že aj p. Baráthová je významnou prispievateľkou do novín a aj ďalší občania 

 

p. Maitner 

-požiadal upresniť informáciu k projektu, ktorý bol spomínaný 

-opýtal sa ako bol podaný, ak mesto neschvaľovalo naňho spolufinancovanie, nakoľko 

o investičných akciách rozhoduje MsZ 

- ak hovoria o novinách, či sú kvalitné alebo nie, neznamená to nutne napádanie práce redaktorov 

a ľudí, ktorí sa na nich podieľajú 

- je názoru, že noviny nie sú koncepčne dobre nastavené  

- z veľkej časti mu to pripadá ako sumarizovanie toho, čo už bolo 

- v krátkosti sa vyjadril ku kvalite obsahu novín, kedy v jednom z nedávnych čísel bola 1 strana 

venovaná VZN o psoch, ktoré ani nebolo platné; je to zlá vizitka celkovo redakcie 

 

p. primátor 

- podotkol, že rokujú o rozpočte mesta a celá diskusia skĺzla k novinám 

- požiadal nehaniť ľudí ani občanov, zamestnancov mesta a ani poslancov navzájom 

 

p. Polák 

- zastal sa p. Majorovej Garstkovej nakoľko z jej úst neodzneli slová, ktoré povedal p. primátor  
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- podotkol, že je pravda, že niektorí poslanci dlhodobo kritizujú zmenu 2-týždenníka na mesačník 

a neprestanú s tým 

- čo sa týka inzercie, jeho firma osobne žiadala o zverejnenie reklamy a nebolo mu vyhovené  

 

p. primátor 

- podotkol, že ak p. Polák poslal žiadosť, určite na ňu dostal odpoveď 

 

p. Polák 

- podotkol, že dostal odpoveď, že prišla po uzávierke a ak mu vedúci ústne povie, že naňho počká 

s daným príspevkom, je to možno na zamyslenie 

 

p. Majorová Garstková 

- upozornila, nech si ju p. Ferenčák nedovoľuje obviňovať z toho, že ona obviňuje ľudí, že si 

nerobia svoju prácu; vyprosí si to od neho 

- podotkla, že si váži prácu ľudí 

- čo sa týka novín budú sa na to pýtať nakoľko na Kežmarské noviny, ak schvália danú zmenu, 

vyčlenia 61 800,- € 

- to, že noviny sú častokrát neaktuálne vedia všetci 

- podotkla, že od začiatku boli niektorí poslanci proti tomu, aby sa z 2-týždenníka stal mesačník 

 

p. primátor 

- zastal sa novín aj pracovníkov mesta 

 

p. Polovková 

- dodala, že p. Maitnerovi na jeho požiadavku bude odpovedané písomne 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 03/2020 podľa 

predloženého návrhu,  

b) zvýšenie príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok – bežné výdavky                                              

vo výške 8 200 €,  

 

c) zvýšenie príspevku pre Mestské kultúrne stredisko na bežné výdavky vo výške 11 300 €. 

 

za: 11, proti: 2, zdržal sa: 1 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická,Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Kovalský, Jankura, Gurka 

proti: Majorová Garstková, Polák 

zdržal sa: Maitner 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 129/2020 
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5. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 

5.1 Návrh na prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna pre Základnú školu              

s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok 

 

p. Tokarčík 

- ozrejmil, že podali žiadosť o prenájom ľadovej plochy pre potreby športových tried 

s rozšíreným vyučovaním ľadového hokeja 

- ZŠ Nižná brána bola vždy športová a mala športové triedy 

- chceli by takýto model reštartovať a zvolili by takýto model, ktorý by zastrešoval všetkých 

žiakov ich školy bez ohľadu nato v akom sú subjekte, resp. klube 

- pôjde o žiakov 5. ročníka doplnených žiakmi 4. ročníka, aby na ľade bolo min. 25 detí 

- jednou podmienkou je, aby to boli žiaci ich školy, bez ohľadu na príslušnosť ku klubu 

- žiaden z klubov v meste Kežmarok sa nemôže prezentovať, že majú zabezpečený tréningový 

proces cez ich školu 

- rovnaké práva a povinnosti budú mať žiaci a hokejisti oboch klubov 

- čo sa týka trénerov závisí na kluboch ako sa dohodnú, a ak sa nedohodnú, škola zabezpečí 

vlastného trénera 

- ozrejmil, že pôjde o 4 tréningy do týždňa, 2 dopoludnia a 2 popoludní 

- od roku 2017 sú základnou školou s materskou školou, z daného dôvodu im zostala budova 

školy na Severnej 5, ktorá neplní svoj účel 

- ako škola majú dosť veľký areál a danú budovu nedokážu nejakým spôsobom udržiavať a po            

3 rokoch je budova už schátraná 

- jediné čo robia je údržba budovy, aby bola stále zamknutá 

- budova je pre nich finančne nepotrebná a nadbytočná 

 

p. primátor 

- hovoril o tom s p. riaditeľom a upozornil ho, že tento nájom nemôže byť použitý ako schválenie 

pre akýkoľvek klub 

- tento nájom je len pre školu 

 

p. viceprimátor 

- čo sa týka prenájmu poďakoval p. riaditeľovi za danú prácu 

- podotkol, že vedia aká je situácia medzi hokejovými klubmi a daný návrh je o niečom inom 

- je to o vízii o ktorej na MŠK začali rozprávať už v roku 2016, kedy po výjazdovom zasadnutí 

vlády bolo jasné, že budú mať čiastočne peniaze na dostavbu zimného štadióna 

- už vtedy začali hovoriť o dvoch rovinách na MŠK, a to o rovine komerčného hokejového klubu 

a rovine vo väzbe na športové triedy na ZŠ Nižná brána 

- za daný návrh zahlasuje, pretože športové triedy do budúcna chcú 

 

p. Jankura 

- z jeho pohľadu je to akoby účelové, nakoľko v rámci hokeja boli povedané veci, ktoré sa aj tak 

nedodržali 

- vízia je to veľmi dobrá a určite by bol za podporiť to, no v danom znení s tým nemôže súhlasiť, 

nakoľko nedostali počty žiakov, odpoveď na to, ako sa to bude riešiť, resp. v ktorom klube deti 

budú hrať 
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- nie je tam vyriešená otázka doprovodu detí na zimný štadión a späť, ani otázka trénera 

- zhrnul, že žiadal, aby daný návrh stiahli, nakoľko to môžu prerokovať a schváliť aj neskôr, keď 

budú už isté veci jasné 

- nebude za daný návrh hlasovať, aj keď je za vytvorenie daných tried čím skôr 

 

p. viceprimátor 

- ak by na zasadnutí MsZ 01. 06. 2020 pri schválení nájmu pre kluby zaznelo SZĽH bral by to, 

no tu malo odznieť Ministerstvo školstva SR, ktoré je orgánom zastrešujúcim športové triedy 

- toto je to úplne iná línia, ktorá s komerčnými problémami hokeja v Kežmarku vôbec nesúvisí 

 

p. Baráthová 

- obnovenie hokejových tried je podľa nej skvelé 

- opýtala sa, že majú aj iné školy kde hrajú hokej, a či jediná možnosť je, aby prešli na ZŠ Nižná 

brána, a či to škola následne zvládne, ak sa triedy navýšia 

 

p. Polák 

- pripojil sa k p. Jankurovi, že daný návrh si nevie vysvetliť 

- opýtal sa, prečo na minulom zasadnutí MsZ pri prenájme ľadových plôch nebol aj daný bod 

- ozvú sa podľa neho aj iné školy a môžu to pokojne schváliť v septembri spolu 

- to, že fungovali hokejové triedy pred rokom 2010 bolo skvelé, no v danej dobe bol v meste len 

1. hokejový klub 

- zdrží sa hlasovania, nakoľko mu nie sú jasné súvislosti 

- hokejovú triedu by uvítal, ak by bol 1 klub, kedy by mala takáto trieda zmysel 

- vyjadrením, že hokej môžu hrať v Kežmarku len tí, ktorý chodia na ZŠ Nižná brána, zasahuje 

podľa neho trochu už aj do Ústavy SR a bol by v tom opatrnejší 

 

p. Jankura 

- o danej téme rozprával aj s p. Tokarčíkom, pričom je to čisto iniciatíva p. riaditeľa  

- takúto iniciatívu víta, no nie je to iniciatíva ministerstva školstva, resp. nejde o nájmy ľadov cez 

dané ministerstvo, nejde o klasické hokejové triedy, len o športovú prípravu na ľadový hokej 

 

p. Sabolová 

-podporila danú myšlienku a iniciatívu p. Tokarčíka 

- o danej iniciatíve rokovali na poslednom zasadnutí komisie školstva, kde danú iniciatívu uvítali 

- k myšlienke znovuobnovenia hokejových tried na ZŠ Nižná brána sa radi vracali a stále ju 

podporujú 

- zhrnula, že teraz nejde konkrétne o hokejové športové triedy, nakoľko je to samostatný štatút, 

ktorý musí určiť systém hokejových tried 

- ide o prípravnú fázu, ktorá je nevyhnutná 

- víta možnosť, že tam môžu byť všetky deti, ktoré majú o to záujem a pripravovať sa, bez 

ohľadu na to, v ktorom klube sa nachádzajú 

- myslí si, že deti, ktoré majú záujem sa venovať ľadovému hokeju a príprave na hokejovú triedu, 

majú dvere na ZŠ Nižná brána otvorené 

- zhrnula, že daná škola vždy bola špecializovaná na prípravu na športové aktivity, a aj na ľadový 

hokej 
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- danú myšlienku by mali podporiť nakoľko nezhody dospelých nemajú byť dôvodom k tomu, 

aby deti nemali možnosť venovať sa hokeju 

 

p. Polák 

- súhlasil s p. Sabolovou, že triedy sú v poriadku, ale nech to urobia už pre žiakov 1. ročníka 

- opýtal sa, koľko má p. Tokarčík žiakov 5. ročníkov 

 

p. Matia 

- chce sa ubezpečiť že to, čo by sa malo schváliť, sa týka len ZŠ Nižná brána s tým, že tam budú 

chodiť len žiaci danej školy, bez ohľadu na to, či sú v hokejových kluboch 

- opýtal sa, či to bude zabezpečovať škola sama sebe 

 

p. Majorová Garstková 

- opýtala sa na tréningový proces, či už majú zabezpečeného trénera, a ako sa bude diať presun 

detí na štadión 

- predpokladá, že aj iné školy, príp. škôlky, budú mať záujem o korčuľovanie pre svojich žiakov a 

teda či by nebolo dať to do 1 materiálu a takto to predložiť  

 

p. Maitner 

- ak má mať hokej v meste zmysel, musí dôjsť k tomu, aby vznikli nejaké hokejové triedy 

a týmto krokom by dostali Kežmarok na hokejovú mapu Slovenska 

- opýtal sa na čas tréningov, no zarazila ho odpoveď na otázku zabezpečenia trénera  

- nemyslí si, že sa kluby dohodnú a bude to skôr ďalší bod, ktorý kluby rozdelí 

- myslí si, že komisia športu momentálne kreuje koncepcia rozvoja a podpory športu a bolo by 

vhodné počkať ako to dopadne, a potom konať ďalej 

- navrhol rozobrať si to podrobne, aby nespravili krok, ktorý hokejistov ešte viac rozdelí 

- v danom prípade sa zdrží hlasovania 

 

p. Sabolová 

- vrátila sa k tomu, že vždy bol na škole aj profesionálny tréner, ale aj vyučujúci telesnej 

výchovy, ktorý sprevádzal deti na štadión a späť 

- čo sa týka ostatných škôl poukázala na fakt, že jednotlivé školy v Kežmarku majú špecializáciu 

na určité oblasti a túto školu by mali určitým spôsobom dať do popredia vzhľadom na to, že sa 

špecializuje na šport 

- myslí si, že by mali o tom rozhodnúť už teraz 

 

p. Gantnerová 

- poďakovala p. Tokarčíkovi, že pristúpil k danému kroku 

- na danej škole mali aj viacerých lyžiarov a je skvelé, že škola umožňuje deťom športovať a mať 

individuálny študijný plán 

- oceňuje to aj ako bývalá reprezentantka 

-  p. Tokarčík má na škole dlhodobo športové zameranie, pričom sama sa každoročne na škole 

zúčastňuje na aktivite Olympijsky deň 

- myslí si, že je dobré dnes o tom rozprávať a rozhodnúť, nakoľko sa aj dnes rozhoduje, kde chcú 

deti ísť na školu 
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- požiadala neodkladať daný návrh a rozhodnúť o ňom dnes 

- zároveň požiadala, aby nechali priestor odborníkom, nakoľko športový proces a proces prípravy 

nie je jednoduchý a vyžaduje si komplexnú starostlivosť 

- musí mať koncept, ktorý musí niekto zastrešovať a musí to byť niekto zodpovedný 
 
p. Maitner  

- podotkol, že na jednu vec sa dá pozrieť z viacerých uhlov 

- ozrejmil, že je jasné, že podpora MsZ pre tento krok existuje, čo je aj jednoznačný výstup 

z tohto rokovania a rodičia môžu pokojne uvažovať o tom, aby deti zapísali do školy práve 

s cieľom, aby sa venovali hokeju 

- momentálne však nevedia koľko tých detí bude, a nevedia korektne odhadnúť ani ľad, čo 

v septembri už vedieť budú 

- podotkol, že nie sú doriešené veci z hľadiska koncepcie rozvoja športu a tréningového procesu 

- navrhol odložiť to na september s odkazom pre verejnosť, že hokejové triedy na ZŠ Nižná brána 

naozaj budú 

 
p. Kovalský 

- uvítal daný krok p. Tokarčíka 

- z jeho pohľadu je najvyšší čas urobiť dané veci, nakoľko nezhody medzi klubmi ich zdržali pri 

vytvorení lepších podmienok nielen pre tréningový, ale aj výchovnovzdelávací proces pre deti, 

ktoré chcú hrať hokej 

- aby sa to dokázalo celé nastaviť, bolo by dôležité vyriešiť to dnes, a otázky, ktoré okolo toho sú, 

si vedia oni sami zodpovedať 

- nikde nie je povedané, že deti ktoré nie sú žiakmi na ZŠ Nižná brána nemôžu hrať hokej 

v Kežmarku, práve naopak 

- mali by ísť deťom príkladom a myslí si, že ľudia na ZŠ Nižná brána im takýmto príkladom 

pôjdu 

- z jeho pohľadu je potrebné, aby to vzniklo  
 
p. Tokarčík 

- momentálne športové triedy nebudú stopercentné, bude to predpríprava na športové triedy 

- v triede budú aj bežní žiaci aj hokejisti s tým, že tréningy budú mať dopoludnia nultú a prvú 

hodinu 2-krát do týždňa, a potom podľa rozvrhu popoludní  

- zhrnul, že nikde nie je povedané, že ostatné deti nemôžu hrať hokej 

-je to pomoc tým, ktorí majú vážny záujem hrať hokej 

- čo sa týka počtu žiakov už teraz ich majú dostatok, no rodičia sa ho stále pýtajú, či budú mať 

istotu, že sa takéto triedy otvoria 

- v rámci priestorových možností a počtov žiakov majú všetko pripravené, pričom je to spravené 

tak, aby každý žiak bol do školy prijatý 

- v rámci trénerov podotkol, že mal stretnutie s klubmi, a ak sa nebudú vedieť dohodnúť, 

zabezpečí ich škola 

- čo sa týka presunu žiakov na štadión, ráno ich dovedú rodičia a presun na školu zabezpečia oni 

 

p. Majorová Garstková 

- opýtal sa na popoludňajšie hodiny tréningov, či v danom čase tam môžu chodiť aj žiaci iných 

škôl 



 

 

14 

- z akého dôvodu im majú dať kluby zoznamy a mená trénerov, ak má ísť o tréningový proces 

žiakov 5. ročníka ZŠ Nižná brána 

 

p. Tokarčík 

- zoznamy žiakov, ktorí budú žiakmi 5. a 4. ročníka im majú predložiť, aby mohli doplniť 

ročníky, a aby mohli osloviť rodičov s možnosťou prestupu detí na ich školu 

 

p. Polák 

- opýtal sa, či vie koľko má p. Tokarčík žiakov 4. ročníka a koľko bude mať žiakov 5. ročníka 

 

p. viceprimátor 

- podotkol, že idú do detailov, ktoré nie sú v ich kompetencii 

- v ich kompetencii je rozhodnúť, či prenájmu základnej škole ľadovú plochu na základe toho, že 

chce rozšíriť vyučovanie telesnej výchovy so zameraním na šport 

- na minulom MsZ mali dva komerčné hokejové kluby a ak ho pamäť neklame, všetci tí, ktorí 

deklarujú ako majú radi deti na ľade, nehlasovali za daný návrh 

- zhodou okolností,  tí istí poslanci ani dnes nechcú odhlasovať ľad pre ZŠ Nižná brána 

  

p. Jankura 

- vidí za tým jednoznačne účelovosť, aby to bolo teraz schválené, nakoľko sa dejú isté kroky, 

o ktorých všetci vedia 

- žiaci môžu prestupovať na školu až do 15. septembra 

- vidí v tom účel niekoho, niečo zneužiť a preto dnes nemôže zato zahlasovať 

 

p. Sabolová 

- vyzvala všetkých kompetentných, aby konečne každý urobil krok dozadu, zamyslel sa 

a následne podal ústretovú ruku 

- to čo sa deje v rámci ľadového hokeja ohrozuje celé ďalšie fungovanie tohto športu v Kežmarku 

- myslí si, že teraz je správny čas, aby urobili 1. ústretový krok, bez ohľadu na to v akom klube 

deti sú  

 

p. Maitner 

- nadviazal na p. Sabolovú, že by sa to mali snažiť dať dohromady 

- podotkol, nech sa nenapadajú kto ako hlasoval, aby dali tomu čas, sadli si k tomu ako komisia 

športu a pripravili materiál tak, aby bolo jasné čo bude s tréningovým procesom  

 

p. primátor 

- podotkol, že o nájom žiada škola a celú zodpovednosť nesie riaditeľ školy 

- nebude to slúžiť žiadnemu klubu, je to pre školu a p. Tokarčík prehlásil, že nebude dávať 

klubom potvrdenia, že majú zabezpečené ľadové plochy 

- apeloval na kluby nech si spolu sadnú a hľadajú riešenie ako rozvíjať v meste daný šport 

- pre prospech detí je to cesta, aby trénovali  

- ak sa kluby nedohodnú, možno dostane škola celú kompetenciu zabezpečiť tento celý 

tréningový proces 

- mesto určite podporí deti a školu 

- súkromné kluby si musia uvedomiť, že mesto slúži deťom a nie im 
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Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e  

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom ľadovej plochy s príslušenstvom 

v objekte Zimného štadióna v Kežmarku na dobu určitú do 31.05.2021, podľa rozpisu 

vyhotoveného príspevkovou organizáciou VPS mesta Kežmarok, pre Základnú školu 

s materskou školou, Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok, IČO 37874268, je prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom ľadovej plochy s príslušenstvom pre nájomcu, ktorý bude 

zabezpečovať tréningové procesy zamerané pre žiakov 5.ročníka s rozšíreným vyučovaním 

športovej prípravy zameranej na ľadový hokej a korčuľovanie pre žiakov predmetnej 

školy. Nájomca bude využívať ľadovú plochu na základe predloženého harmonogramu 

vyhotoveného príspevkovou organizáciou VPS Mesta Kežmarok. 

s ch v a ľ u j e  

prenájom ľadovej plochy pre Základnú školu s materskou školou, Nižná brána 8,                      

060 01 Kežmarok, IČO 37874268 na dobu určitú do 31.05.2021, podľa rozpisu 

vyhotoveného príspevkovou organizáciou VPS mesta Kežmarok, za nájomné podľa 

platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok. 

za: 10, proti: 0, zdržal sa: 4 

za: Juhász, Matia, Wagner, Levická, Sabolová, Gantnerová, Baráthová, Perignáth, Kovalský,  

Gurka 

zdržal sa: Jankura, Maitner, Majorová Garstková, Polák 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 130/2020 

 

 

5.2 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti majetku podľa § 7a ods. 2 písm. c) zák.                   

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v súvislosti s ukončením povinnosti mesta vymedzenej                    

v § 7a ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

 

p. Polák 

- opýtal sa, čo sa stane s majetkom, či prejde do správy mesta, vyradí sa  alebo bude budova 

asanovaná 

 

p. Maitner 

- zaujíma ho aký je ďalší úmysel s daným územím, či mesto zvažuje vlastnú iniciatívu, alebo 

bude vyhlásená verejná obchodná súťaž 

 

p. prednostka 

- keďže mesto má záujem, aby budova nechátrala, preberá dané bremeno na seba 

- aby mesto mohlo s majetkom ďalej nakladať, potrebujú rozhodnúť o prebytočnosti z dôvodu, že 

mesto nadobudlo tento majetok v rámci delimitácie ako školské zariadenie, a ďalej by s ním 

nemohlo nakladať, pokiaľ by to zostalo školským zariadením 

- je to jeden z krokov, aby sa vedeli tomuto územiu venovať 
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p. primátor 

- podotkol, že aby mohli pristúpiť ku komplexnej revitalizácii sídliska Sever, musia sa tomu 

venovať 

- prisľúbil obyvateľom sídliska Sever, že po dokončení vrchnej časti do konca mesiaca, začnú 

pracovať na spodnej časti sídliska Sever 

- to isté platí aj pre občanov sídliska Juh, tam sa už pracuje na projektoch 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d u j e 

o prebytočnosti budovy materskej školy so súpisným číslom 1573, postavenej na pozemku 

parcely registra C-KN č. 2492, zapísanej v LV č, 3552 v katastrálnom území Kežmarok 

podľa § 7a ods. 2 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v súvislosti s ukončením 

povinnosti mesta vymedzenej v § 7a ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Kovalský, Jankura, Gurka 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 131/2020 

 

 

6. Záver 

 

Primátor oznámil, že bol vyčerpaný program rokovania.  

 

  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA     Ing. Jela Bednárová 

            primátor mesta        prednostka úradu 

 

 

 

Overovatelia:   Mgr. Bc. Jozef Matia 

 

 

    Mgr. Jana Majorová Garstková     

 

 

Zapisovateľka:  Veronika Klukošovská 

 



 

 

17 



 

 

18 



 

 

19 

 


