
MESTO  KEŽMAROK 
 Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 

 

 

V Kežmarku, dňa 04.11.2015 

        Číslo spisu: 92/2015/8 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa  29.10.2015 

 

 

Prítomní:  poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnení: PaedDr. Dušan Tokarčík – riaditeľ ZŠ Nižná brána  

   Jarmila Kopkášová - riaditeľka MŠ Severná 

   Zuzana Mazúchová, riaditeľka MŠ K. Kuzmányho 

Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ Grundschule 

   Bc. Želmíra Hanisková – riaditeľka MŠ Cintorínska 

   Mgr. Elena Malinová – riaditeľka MŠ Možiarska  

Radoslav Novák - poverený riadením v CVČ 

PaedDr. Iveta Slovíková – riaditeľka ZŠ Dr. Fischera 

 

 

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 – poverenávedenímRR a CR 

   Mgr. Ivona Staníková – vedúca odd. školstva 

Ing. Miroslav Karpiš – vedúci ekonomického odd.  

   Mgr. Monika Ružbaská – poverená vedenímo dd. sociálnych vecí 

   Ing. MáriaVallušová – vedúca odd. organizačno-správneho 

JUDr. Adela Bednárová – vedúca právneho odd. 

   JUDr. Jozef Marhefka – náčelník MsP 

   Ing. JánSoliar- riaditeľ TS, s.r.o. Kežmarok 

Ing. MariánBešenej – riaditeľ Spravbytherm, s.r.o.  

   Mgr. Peter Pavličko – riaditeľ ZUŠ Petržalská   

   Mgr. Marcela Ištocyová– riaditeľka ZpS a ZoS 

   Ján Levocký – riaditeľ ZUŠ A. Cígera  

Bc. Monika Jesenská - zapisovateľka 

   občania mesta podľa prezenčnej listiny  

   ostatní hostia 

 



Program: 

 

1.   Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

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

4. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení. 

5. Správa o vykonaných kontrolách. 

6. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 

a Rokovacieho poriadku komisií   Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 

7. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok  č.  25/2015, ktorým sa 

určuje miesto       a čas zápisu dieťaťa  na plnenie povinnej školskej dochádzky v 

základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok. 

8. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok  č.  26/2015 O poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta 

Kežmarok. 

9. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok  č.  27/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa  VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy v znení VZN  č. 

22/2015. 

10. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok  č.  28/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa  VZN č. 14/2015 o podmienkach  predaja výrobkov a poskytovania  služieb 

na trhových miestach  na území Mesta Kežmarok. 

11. Návrh na schválenie  Zásad  odmeňovania  účinkujúcich na občianskych obradoch 

a slávnostiach. 

12. Návrh na zmenu Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Kežmarok. 

13. Návrh na menovanie  člena dozornej rady spoločnosti  Spravbytherm s.r.o.  

14. Voľba  člena  Komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva pri Mestskom 

zastupiteľstve  v Kežmarku. 

15. Prerokovanie platu primátora mesta. 

16. Zmena rozpočtu  Mesta Kežmarok  pre rok 2015 rozpočtovým opatrením  č.7/2015. 

17. Návrh na odpis pohľadávky :  Eva Pištová 

18. Návrh na odpis pohľadávky :  Iveta Kolodzejová 

19. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho 1/2  podielu – Milan Riznár, Lukavica 75, 

20. Návrh na odpredaj časti pozemku KN-E 1025/1 pre Slovenskú poštu a.s., Partizánska 

cesta 9, Banská Bystrica 

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

Kežmarku 

22.  Návrh na prenájom nebytového priestoru:  

- v objekte ZŠ Dr. Daniela Fischera 2    v Kežmarku  pre ZUŠ, Petržalská 21, 

Kežmarok 

- malá telocvičňa v objekte MŠH  Vlada Jančeka, ul. Nižná brána 17 v Kežmarku pre 

Súkromnú strednú odbornú školu,  Biela voda 2, Kežmarok 

- veľká  telocvičňa v objekte Základnej školy  Nižná brána 8 v Kežmarku pre  

Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok 

23. Návrh na prenájom časti pozemku KN-C 1794 pre Úrad práce soc. vecí a rodiny 

Kežmarok, Dr. Alexandra 61, Kežmarok 

24. Návrh na prenájom časti pozemku KN-C 2392/5 pre Miroslava Gábora, Továrenská 

638/29, Kežmarok 



25. Návrh na prenájom NP v objekte Baštová 12 a Nižná brána 13, Kežmarok  

26. Návrh na prenájom NP v Poliklinike, Hviezdoslavova 27, Kežmarok pre spol. 

GLAPEDIA, s.r.o., Tatranská Lomnica 104, Vysoké Tatry   

27.  Návrh na nájom bytov č. 17, Košická 2466/7 

č. 16, Košická 2374/1  

 č. 7, Košická 2224/12        

č. 18, Lanškrounská 2527/1C 

28. Návrh na predĺženie nájmu bytov -  č. 17, Bardejovská 1718/9 

     č.  4, Weilburská 2396/1 

č.  9, Lanškrounská 1651/21 

29. Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14 

     Košická 2374/1 

Lanškrounská 2501/1 

Lanškrounská 2527/1B 

Lanškrounská 2527/1C 

30. Návrh na zriadenie vecného bremena  Stavba : „Pripojenie miesta odberu – Garáž,    

súp. číslo 3026, na ul. Gen. Štefánika,  Kežmarok“ Jozef Kučera, ul. Lanškrounska 10, 

Kežmarok. 

31. Návrh na  zriadenie vecného bremena – TOREAL s.r.o. Pradiareň 40, Kežmarok 

32. Rôzne. 

33. Interpelácie. 

34. Záver. 

 

 

 

1. Otvorenie 

 

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

mesta. Na úvod p. primátor informoval o činnosti a aktivitách, ktoré sa uskutočnili od 

posledného riadneho zastupiteľstva.  

 

Zahraničné pracovné cesty 

28.09. Brusel ENVE komisia 

13.-14.10. Brusel  Plenárne zasadnutie VR 

14.10. Brusel – Open Days  EGTC – prednáška 

30.09. Zakopane – Program cezhraničnej spolupráce INTEREG 2014-2020 – prednáška 

04.10. Viedeň – Téma – Fenomén v medzinárodnej spolupráci s Poľskom, 25 rokov 

samospráva – prednáška 

 

Rokovania 

Akčný plán 

29.09. štátny tajomník, výjazdová skupina 

22.10. finanční experti (Ministerstvo financií SR) 

19.10. Stretnutie k akčnému plánu – samospráva okres Kežmarok 

 

09.10. – Čistička odpadových vôd – kontrolný deň 

23.10. Starý Smokovec – Rozšírené Prezídium Klubu primátorov  

26.10. – rokovanie ohľadom Zimného štadióna (viceprezident SZĽH) 

 

 



Podujatia, prijatia 

Poľovnícky deň 

ATONAF – Prijatie nositeľov vysokých štátnych vyznamenaní 

Mesiac úcty k starším  

EUROREGIÓN – podpísanie cezhraničnej zmluvy  

 

Investičné akcie 

Nemocnica n.o. – prebehli rokovania, za účasti dozornej rady a správnej rady, poslancov, a tiež 

námestníka nemocnice. P. primátor požiadal o predloženie všetkých zmlúv a dodatkov, bola 

predložená  o.i. aj mandátna zmluva a dodatok č. 1. 

- rozobral sa súčasný stav nemocnice a jej budúcnosť 

- prebehla otvorená diskusia  

- pripravujeme výzvu neziskovej organizácii 

 

V spoločnosti Trevés a Deltrian vznikli nové pracovné miesta.  

 

Pán primáror taktiež zosumarizoval stav realizácie projektov k 28.10.2015 – viď vizuálny 

záznam z KTV.  

 

 

2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 

p. primátor 

- navrhujem zaradiť bod programu: Návrh na schválenie zakladateľskej listiny - 32a 

 

p. Polák 

- navrhujem zaradiť body programu:  

Záznam z rokovaní MsZ na internete – 32b 

Audiovizuálne zaznamenávanie mimoriadnych rokovaní MsZ na internete – 32c 

Vytvorenie a prevádzkovanie oficiálnej FB stránky mesta Kežmarok – 32d  

- bod č. 15  navrhujem zaradiť na záver dnešného programu, pred bod Rôzne 31. 

 

p. Perignáth 

- dal Návrh na prerokovanie možnosti umiestnenia ľadovej plochy v meste Kežmarok – 32e 

 

p. Havírová 

- navrhovala zaradiť bod programu: Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta 

Kežmarok   - 32f 

 

Hlasovanie za návrh p. primátora  

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Hlasovanie za návrh p. Poláka 32b 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

 



Hlasovanie za návrh p. Poláka 32c 
za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Hlasovanie za návrh p. Poláka 32d 
za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Hlasovanie za návrh p. Poláka - presun bodov 
za:11, proti:1, zdržal sa: 2 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

proti havírová 

zdržal Sabolová, Wagner 

 

Hlasovanie za návrh p. viceprimátora  

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Hlasovanie za návrh p. Havírovej 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Hlasovanie za doplnený program zasadnutia  
za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

 

 

Upravený program:  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

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

4. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení. 

5. Správa o vykonaných kontrolách. 

6. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 

a Rokovacieho poriadku komisií   Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 

7. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok  č. 25/2015, ktorým sa určuje 

miesto a čas zápisu dieťaťa  na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok. 

8. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok  č.  26/2015 O poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta 

Kežmarok. 



9. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok  č.  27/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa  VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy v znení VZN  č. 

22/2015. 

10. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok  č.  28/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa  VZN č. 14/2015 o podmienkach  predaja výrobkov a poskytovania  služieb 

na trhových miestach  na území Mesta Kežmarok. 

11. Návrh na schválenie  Zásad  odmeňovania  účinkujúcich na občianskych obradoch 

a slávnostiach. 

12. Návrh na zmenu Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Kežmarok. 

13. Návrh na menovanie  člena dozornej rady spoločnosti  Spravbytherms.r.o.  

14. Voľba  člena  Komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva pri Mestskom 

zastupiteľstve  v Kežmarku. 

15. Zmena rozpočtu  Mesta Kežmarok  pre rok 2015 rozpočtovým opatrením  č.7/2015. 

16. Návrh na odpis pohľadávky :  Eva Pištová 

17. Návrh na odpis pohľadávky :  Iveta Kolodzejová 

18. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho 1/2  podielu – Milan Riznár, Lukavica 75, 

19. Návrh na odpredaj časti pozemku KN-E 1025/1 pre Slovenskú poštu a.s., Partizánska 

cesta 9, Banská Bystrica 

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

Kežmarku 

21.  Návrh na prenájom nebytového priestoru:  

- v objekte ZŠ Dr. Daniela Fischera 2    v Kežmarku  pre ZUŠ, Petržalská 21, 

Kežmarok 

- malá telocvičňa v objekte MŠH  Vlada Jančeka, ul. Nižná brána 17 v Kežmarku pre 

Súkromnú strednú odbornú školu,  Biela voda 2, Kežmarok 

- veľká  telocvičňa v objekte Základnej školy  Nižná brána 8 v Kežmarku pre  

Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok 

22. Návrh na prenájom časti pozemku KN-C 1794 pre Úrad práce soc. vecí a rodiny 

Kežmarok, Dr. Alexandra 61, Kežmarok 

23. Návrh na prenájom časti pozemku KN-C 2392/5 pre Miroslava Gábora, Továrenská 

638/29, Kežmarok 

24. Návrh na prenájom NP v objekte Baštová 12 a Nižná brána 13, Kežmarok  

25. Návrh na prenájom NP v Poliklinike, Hviezdoslavova 27, Kežmarok pre spol. 

GLAPEDIA, s.r.o., Tatranská Lomnica 104, Vysoké Tatry   

26.  Návrh na nájom bytov č. 17, Košická 2466/7 

č. 16, Košická 2374/1  

 č. 7, Košická 2224/12        

č. 18, Lanškrounská 2527/1C 

27. Návrh na predĺženie nájmu bytov -  č. 17, Bardejovská 1718/9 

     č.  4, Weilburská 2396/1 

č.  9, Lanškrounská 1651/21 

28. Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14 

     Košická 2374/1 

Lanškrounská 2501/1 

Lanškrounská 2527/1B 

Lanškrounská 2527/1C 

 



29. Návrh na zriadenie vecného bremena  Stavba : „Pripojenie miesta odberu – Garáž,    

súp. číslo 3026, na ul. Gen. Štefánika,  Kežmarok“ Jozef Kučera, ul. Lanškrounska 10, 

Kežmarok. 

30. Návrh na  zriadenie vecného bremena – TOREAL s.r.o. Pradiareň 40, Kežmarok 

31. Prerokovanie platu primátora mesta. 

32. Rôzne 

32a.Návrh na schválenie zmeny Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické    

        služby, s.r.o. Kežmarok 

32b.Záznam z rokovaní MsZ na internete 

32c.Audiovizuálne zaznamenávanie mimoriadnych rokovaní MsZ 

32d.Vytvorenie a prevádzkovanie oficiálnej FB stránky mesta Kežmarok 

32e.Návrh na prerokovanie možnosti umiestnenia ľadovej plochy v meste Kežmarok 

32f.Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Kežmarok 

33. Interpelácie  

34. Záver 

 

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 

- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Škára, p. Holova 

 

za:12, proti: 0, zdržali sa: 2 

za: Hencel, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Zreľak, 

Polák, Wagner, Hencel, Sabolová 

zdržali sa: Škára, Holova 

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

- zapisovateľka: p. Jesenská 

 

4. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

k 30.09.2015, za kontrolované obdobia roka 2015 a predchádzajúce obdobia 2009 - 2014 
 

p. Patakyová 

- informovala o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu plnenia uznesení prijatých 

Mestským zastupiteľstvom k 30.09.2015, za kontrolované obdobie roka 2015 

a predchádzajúce obdobia rokov 2009 – 2014.  

 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 262/2015 

 

 

 

 

 



5. Informácia o prebiehajúcej kontrole 

 

p. Patakyová 

- informovala o predloženom návrhu  

 

p. primátor 
- schvaľovali sme už presun finančných prostriedkov pre Lesy mesta Kežmarok  

- mesto vyšlo k ústrety, vypomohli sme Lesom  

- spoločnosť zdokladovala všetky dokumenty, peniaze už máme späť na meste 

 

p. Polák 

- chcem sa opýtať, kedy táto kontrola začala?  

- nebol som upovedomený o začiatku 

 

p. Patakyová 

- začala sa niekedy v lete, spisovú zložku pri sebe nemám, neviem presný dátum  

- kľudne môžete byť pri kontrole 

- stále môžete prísť, prebieha 

 

p. Polák 

- ako môžem byť súčinný, keď neviem kedy sa kontrola začala  

 

p. Zreľak 

- informácia je v celistvosti? Niečo tam nechýba?  

 

p. Patakyová 

- nie nechýba  tam nič, strany sú očíslované v tvare bod materiálu/číslo strany  

 

P. Havírová 

- vedúci zamestnanci, riaditelia sú povinní chodiť na zastupiteľstvo? Riaditeľa Lesov ani 

nepoznám  

 

p. primátor 

- všetci riaditelia, zodpovední pracovníci by sa mali zúčastňovať na MsZ, vedieme o tom 

evidenciu,  budem vyhodnocovať dochádzku na gremiálke 

 

p. Škára 

- v akej forme bolo splatné základné imanie? Chcel by som k tomu vidieť výsledky predbežné 

k 30.12. 

- znižovanie základného imania je veľmi závažný krok, bol by som v tom opatrný  

- mohli by sme sa k tomu vrátiť na ďalšom zastupiteľstve 

 

p. Patakyová 

- je to len moje odporúčanie, je to čisto na  Vás poslancoch, ako sa dohodnete s konateľmi 

- nie je problém prísť za mnou  

 

p. primátor 

- neočakávajme od tejto s.r.o. nejakú bonitu  

- máme hektáre, ktoré potrebujeme zalesniť 

- finančné prostriedky sa snažíme získať z externých zdrojov 



- keď sa ich nepodarí získať z projektov, budeme ich musieť elokovať 

 

p. Karpiš 

- vysvetlil definíciu základného imania  

 

p. Majorová Garstková 

- v akom stave je plnenie plánu kontrolnej činnosti? Či sa stihne skontrolovať to, čo bolo 

naplánované?  

- poprosila by som informáciu, aké závažné veci ste zistili?  

 

p. Patakyová 

- otvorená kontrola je nemocnica 

- neboli predložené doklady, ani k tomu, čo povedali, že môžem kontrolovať 

- je to marená kontrola 

- mám k dispozícii len pár dokumentov od mesta 

- momentálne musím čakať na výstup zo šetrenia, buď budem pokračovať, alebo to zastavím 

- druhá prebiehajúca kontrola  je kontrola Lesov Mesta Kežmarok 

- okrem nemocnice budú ukončené všetky kontroly 

- najväčšie pochybenia boli v CVČ 

- Lesom nemôžem nič vytknúť ohľadom dokumentácie účtovných dokladov 

 

p. Majorová Garstková 

- ako bude zabezpečené, že sa odstránia tie zistenia? Je nejaký časový harmonogram?  

 

p. Patakyová 

- robí sa kontrola prijatých opatrení, je to v ďalšom pláne, následne, ak budú všetky uzavreté, 

zaradím do plánu kontrolu plnenia opatrení 

 

p. Sabolová 

- sú vyvodzované aj nejaké opatrenia, voči tým, čo zapríčinili porušenia?  

- dáva sa aj nejaká vratka do rozpočtu pri porušení finančnej disciplíny?  

 

p. Patakyová 

- zo zákona dávam, že je potrebné vyvodiť nejaké opatrenia, väčšinou je to len formou 

napomenutí 

- je to vec štatutára, do toho nezasahujem 

 

p. primátor 

- ak je spracovaná kontrola, je daný termín vyjadrenia sa dotknutých osôb,  subjekty sa majú 

právo  vyjadriť sa, následne sa určí relevantnosť poukázaných nedostatkov  

- tam, kde nie sú ukončené kontroly, nemôžem zasiahnuť 

- momentálne nebola celkovo ukončená kontrola v CVČ 

- ak bude nový riaditeľ, dostane tieto podklady a bude musieť konať a kontrolovať 

- vieme, kto viedol organizáciu, ak je to väčšieho rozsahu, je to aj zosobnené konkrétnemu 

zamestnancovi  

 

p. Karpiš 

- ak by to bolo v rámci štátnych peňazí, sami si to musíme vypočítať a vrátiť späť do štátneho 

rozpočtu 

- pri mestských prostriedkoch sa peniaze do štátneho rozpočtu nevracajú 



- napr. MŠ, môžeme dať predpísať, že škola, škôlka má vrátiť finančné prostriedky, ale my do 

štátneho rozpočtu ich nemusíme vracať 

 

p. Sabolová 

- zle som sa vyjadrila, chcela som sa opýtať, či sú nejako postihnutí, alebo len pokarhaní, potom 

môžu stále porušovať finančnú disciplínu a nič sa im nestane 

 

p. primátor 
- pochybenie takého závažného charakteru sme nemali 

- štatutár nesie zodpovednosť 

- ak by k niečomu takému došlo, mali by ste to predložené napr. návrh na odvolanie 

- pri ukončených kontrolách boli vyvodzované priame opatrenia 

- je to veľmi obšírna téma, daný bod programu je informácia o prebiehajúcej kontrole 

 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o prebiehajúcej kontrole.  

 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 263/2015 

 

6. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok 

a Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok  

 

p. Perignáth 

- informoval o predloženom návrhu  

- upozornil na formálne chyby v predložených materiáloch  

- budeme meniť aj štatút mesta, v súvislosti s bodom, s ktorým vystúpim v interpeláciách, aby 

jedno s druhým korešpondovalo, preto tá účinnosť 01.01.2016 

 

p. Majorová Garstková 

- posielala som nejaké zmeny, ale ešte po následnom preštudovaní by som poprosila v § 3 ods. 

6 Rokovacieho poriadku MsZ, v poslednej vete opraviť:  „a materiály sa zverejňujú na úradnej 

tabuli mesta“ 

 

p. prednosta 

- nie sme na to technicky pripravení, fotíme materiály obojstranne, kvôli šetrnosti 

- poprosím o zváženie, či formulácia nebude len na „internetovú stránku mesta“ 

 

p. primátor 

- všetky materiály sú zverejnené na internete, viete, že aj môj návrh bol, aby sa materiály 

posielali len v elektronickej podobe, ak to bude váš poslanecký návrh, privítame to  

- uľahčíte tým veľa práce, papieru a tonerov  

- ak máte p. poslankyňa teda ten návrh, musím ho prijať a dať o ňom hlasovať 

 

 

p. Havírová 
- § 5 ods. za ods. 23 by som vložila „vystúpenia obyvateľov mesta“ (viď zvukový záznam) 



- § 6 bod 7 by som doplnila o „námietky pre nefunkčnosť zariadenia“  

- doplniť bod 8 – „tajná voľba“ 

- rokovací poriadok komisií – článok 2 ods. 4 – doplniť „verejným hlasovaním“ lebo to nie je 

jednoznačné 

- a tiež doplniť, že zvolený predseda navrhuje členov komisie  

 

p. primátor  

- chcem požiadať tých, ktorí zostavovali rokovací poriadok, aby sa vyjadrili k návrhom, či to 

nenaruší ich koncept 

 

p. Hencel 

- boli návrhy predložené pri pripomienkovaní?  

 

p. Havírová 

- nie, to sú len také skúsenosti z minulých čias 

 

p. Matia  

- vypustiť z rokovacieho poriadku MsZ v § 5 body 17 a 18 

- § 7 bod 3 vypustiť za čiarkou slovo „výnimočne“ 

- článok 5 bod 7 Rokovacieho poriadku komisií, vypustiť text za čiarkou  

 

p. Perignáth 

- vyjadril sa  k pozmeňujúcim návrhom p. Havírovej 

 

p. Havírová 

- p. Tőkoly vo svojom výklade neudáva časové limity  

 

p. prednosta 

- zákon určuje rámec, podrobne sa to však upraví v rokovacom poriadku MsZ  

- nie je zmyslom citovať zákon v internom dokumente  

 

p. Zreľak 

- každý má právo predkladať, vystúpiť, bola zriadená komisia, ktorá mala tieto pripomienky 

usmerniť  

- ja v tom mám už teraz chaos  

- navrhujem to ako procedurálny návrh, aby sa stiahol bod z rokovania a odložilo sa to  na 

ďalšie zastupiteľstvo  

 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Stiahnutý bod z rokovania. 

 

p. primátor 

- ďakujem komisii, že sa tomu venovala a strávila nad tým čas 

- ak máte návrhy, je potrebné ich zaslať komisii 



7. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok  č.  25/2015, ktorým sa určuje 

miesto a čas zápisu dieťaťa  na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole  

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Kežmarok č.  /2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok. 

 

 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 264/2015 

 

8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta  Kežmarok O poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Kežmarok 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo  na VZN č.   26/2015 mesta Kežmarok  

O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na 

území mesta Kežmarok.  

 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 265/2015 

 

9. Návrh  VZN č. 27/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – 

príležitostné trhy v znení VZN č. 22/2015  

 

p. Matia 

- nedalo by sa to už skompletizovať, aby v tom bol poriadok?  

 

p. primátor  

- čo nám prináša život, tie zmeny musíme zapracovávať   

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo sa VZN č. 27/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy  v znení VZN č.22/2015. 

 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 266/2015 

 



10. Návrh  VZN č. 28/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2015 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta 

Kežmarok 

 

p. Perignáthová 

- informovala o predloženom návrhu  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 28/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území mesta Kežmarok. 

 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 267/2015 

 

11. Návrh na schválenie Zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch 

a slávnostiach 

 

p. Matia 

- odkiaľ boli brané ohodnotenia uvedené v materiáloch? 

 

p. Vallušová 

- sumy boli brané z interného predpisu  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Zásady odmeňovania účinkujúcich na 

občianskych obradoch a slávnostiach podľa predloženého návrhu. 

 

za:13, proti:0, zdržal sa: 1 

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

Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

zdržal sa: Müncnerová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 268/2015 

 

12. Návrh na zmenu Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Kežmarok. 

 

p. Karpiš 

- je to vnútorný predpis, našli sme s právničkou riešenie také, že na najbližšie zastupiteľstvo 

vyberieme tie najdôležitejšie veci, navrhujem stiahnuť uvedený bod programu z rokovania 

 

Stiahnutý bod z rokovania. 

  

 

 



13. Návrh na menovanie  člena dozornej rady spoločnosti Spravbytherm s.r.o. 

 

p. Havírová 

- dávam procedurálny návrh, za člena dozornej rady spoločnosti navrhujem p. Majorovú 

Garstkovú 

- chcem informovať, že členovia dozornej rady spoločnosti nie sú zapísaní v Obchodnom 

registri  

 

p. Bešenej 

- členovia sa stali platným, uznesením, nie zapísaním do Obchodného registra  

- uznesenia sme odovzdali našej právničke, bol tam nejaký prieťah, je to otázka pár dní, že by 

to bolo napravené 

- je to len administratívna záležitosť 

 

p. primátor 

- je to Vaša povinnosť, malo to tam byť 

- nie je to správna odpoveď z vašej strany, aj keď je to platné, poprosím napraviť pripomienku, 

ktoré je relevantná    

 

Hlasovanie za návrh - p. Gáborčík 

za: 6, proti:5, zdržal sa: 3 

za: Hencel, Holova, Jendrejčák, Levická, Perignáth,  Zreľak 

proti: Müncnerová, Matia, Wagner, Havírová, Sabolová 

zdržal sa: Škára, Majorová Garstková, Polák 

 

Hlasovanie za návrh - p. Majorová Garstková  

za: 7, proti: 2, zdržal sa: 5 

za: Havírová, Matia,Müncnerová, Polák, Škára, Wagner, Sabolová 

proti: Levická, Holova 

zdržal sa:  Perignáth, Zreľak, Jendrejčák, Majorová Garstková, Hencel  

 

Vyhlásená 5 minút prestávka.   

 

Návrhová komisia zverejnila výsledky voľby. Nikto nezískal nadpolovičnú väčšinu prítomných 

poslancov.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   b e r i e    n a     v e d o m i e   zánik  členstva v  

dozornej rade spoločnosti  Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok z dôvodu  úmrtia: 

 

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

ul.Lanškrounská 24, 060 01 Kežmarok, 

 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 269/2015 



14. Voľba  člena  Komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva pri Mestskom 

zastupiteľstve  v Kežmarku.   

 

p. Havírová 

- dávam procedurálny návrh, navrhujem zvoliť p. Bodnára za člena Komisie financií, správy 

majetku a lesného hospodárstva 

- bol by prínosom v komisii 

 

p. Levická 

- stotožňujem sa s tým, čo je tu napísané v predložených materiáloch 

- p. Ing. Matúša Gáborčíka sme nenavrhli, ako dedičstvo po nebohom 

- je to mladý človek, tiež ekonóm 

- nemám nič proti p. Bodnárovi 

- toto miesto v dozornej rade, je miesto KDH 

 

p. Havírová 

- chcem sa opýtať, z akého dôvodu je to miesto KDH?  

- nikdy sme nič také nerokovali, na také miesta by mal ísť vyslovene ekonóm 

 

p. Levická 

- Matúš je šikovný, je pravou rukou firmy 

- dnes tu nie je, lebo je v práci  

 

p. Havírová 

- je smutné, že tu nie je, keď je navrhnutý za člena  

 

p. Levická 

- volili sme viacerých členov a nikto sa neprišiel predstaviť a zvolili sme ich  

 

p. Perignáth 

- chcem sa ozvať ako predseda komisie, osobne poznám p. Bodnára 

- nevidím problém, aby boli zvolení obidvaja navrhnutí, podľa štatútu môže mať 

komisia členov deväť 

 

p. Polák 

- jedno miesto sme vyhradili pre mládežníka, porušili by sme to  

 

p. Matia 

- návrh p. viceprimátora sa mi páči 

- čo sa mi veľmi nepáči je to, že sa tu ideme stranícky líšiť 

 

P. Havírová stiahla svoj návrh.  

 

p. Perignáth 

- môžem zmeniť svoj pozmeňujúci návrh, o doplnenie ďalšieho člena v komisii  

 

 

 

 

 



Hlasovanie za doplnenie uznesenia o p. Ing. Vojtecha Bodnára  

za:12, proti:0, zdržal sa: 2 

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

Müncnerová, Perignáth,  Škára, Wagner, Zreľak 

zdržal sa: Sabolová, Polák 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade so štatútom mesta volí  členov komisie 

financií, správy majetku a lesného hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve 

v Kežmarku Ing. Matúša  Gáborčíka a Ing. Vojtecha Bodnára.  

 

 za:13, proti:0, zdržal sa: 1 

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

 Perignáth,  Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 zdržal sa: Polák 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 270/2015 

 

 

15. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 

7/2015 

 

p. Karpiš 

- poprosil o opravu sumy v materiáloch   

 

p. Matia 

- opýtam sa hlavnej kontrolórky, či je tento materiál správne spracovaný 

 

p. Patakyová 

- áno je správny  
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 

2015 rozpočtovým opatrením č. 7/2015 podľa predloženého návrhu. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu splatnosti časti finančnej výpomoci 

poskytnutej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok, IČO 31 718 329 na základe 

uznesení č. 29/2014 zo dňa 27.3.2014 a 85/2014 zo dňa 26.6. 2014 vo výške 25 000 eur na 

31.10. 2016. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2015 na 

financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 2.1.5 Turistické 

a cyklistické trasy – asf. povrch Kežmarok - Strážky vo výške 38 557 eur. 

 

 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 271/2015, 272/2015, 273/2015 

 



16. Návrh na odpis pohľadávky:  Eva Pištová 

 

p. Levická 

- boli pohľadávky dané do dedičského konania?  

 

p. Karpiš  

- v jednom je nepatrný majetok a v druhom nie je žiaden majetok.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Eve Pištovej, nar. 

4.9. 1941, naposledy bytom 911 22 Bušince, Zombor 38 v celkovej výške 4 443,34 eur 

s príslušenstvom, na základe uznesenia Okresného súdu Kežmarok 3Er 400/2003 – 11 vo 

výške 4 018,49 eur a evidencie iných pohľadávok za nájomné a služby spojené s nájmom 

vo výške  425,85 eur. 
 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 274/2015 
 

17. Návrh na odpis pohľadávky:  Iveta Kolodzejová 

 

p. Matia 

- žiadny dedičia tam nie sú?  

 

p. Karpiš 

- dedičia sú, ale majetok nie je  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Ivete Kolodzejovej, 

nar. 23.5. 1964, naposledy bytom Kežmarok, Gen. Štefánika 14/1, vo výške 453,36 eur 

s príslušenstvom, na základe uznesenia Okresného súdu Kežmarok 2Er 402/2005 – 11. 

 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 275/2015 

18. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho 1/2 podielu – Milan Riznár, Lukavica 75 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku KN-C 203 

zastavaná plocha o výmere 387 m2k.ú. Lukavica v podiele 1/2 do  vlastníctva Milana 

Riznára, bytom Lukavica 75, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu 

umožnenia prístupu na priľahlý pozemok, ktorého je žiadateľ vlastníkom. 

s c h v a ľ u j e 



odpredaj 1/2 spoluvlastníckeho  podielu k pozemku KN-C 203 zastavaná plocha o výmere 

387 m2 , zapísaného na LV 88  k.ú. Lukavica pre Milana Riznára, bytom Lukavica 75,  za 

cenu 2,95 eur/m2. 

 

za:14, proti:0, zdržalsa: 0 

za: Havírová, Hencel, Holova, Jendrejčák, Levická, MajorováGarstková, Matia,Müncnerová, 

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 276/2015 

 

 

19. Návrh na odpredaj časti pozemku KN-E 1025/1, pre Slovenskú poštu, a.s., Partizánska 

cesta 9, Banská Bystrica. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

r o z h o d u j e 

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

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

E1025/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  k.ú. Kežmarok, je prípad hodný 

osobitného zreteľa, z dôvodu, že na predmetnom pozemku žiadateľ poskytujúci služby 

obyvateľstvu a verejnosti zrealizuje bezbariérový vstup do objektu pošty. Vybudovanie 

bezbariérového vstupu možno považovať za verejnoprospešnú aktivitu. 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z par.č. KN-E 1025/1, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, ako novovytvorenú parcelu KN-C 1104/2, druh pozemku ostatné plochy, k.ú. 

Kežmarok 

o výmere 28m2, podľa geometrického plánu č. 85/2015pre Slovenskú poštu, a.s., 

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124, za cenu 30,-eur/m2.  

 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 277/2015 

 

p. primátor 

- toto je prvá časť Akčného plánu, v budúcom roku sa bude rekonštruovať pošta, je to priama 

investícia pošty 

 

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

Kežmarku 

 

p. Ružbaská 

-informovala o predloženom návrhu  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e uzavretie zmluvy o nájme 1-izbového 

bytu č. 1s príslušenstvom, byt 1. kategórie, v Dome s opatrovateľskou službou na ul. 

Baštová 8 v Kežmarku,  Gertrúde Nitschovej, bytom Nad traťou 18, Kežmarok,  na dobu 

určitú do 31.08.2016. 



 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 278/2015 

 

21. Návrh na prenájom nebytového priestoru : 

1. ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok -  učebňa hudobnej výchovy v objekte ZŠ Dr. Daniela 

Fischera 2 v Kežmarku  

 2. Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 2, Kežmarok - malá telocvičňa v objekte 

MŠH Vlada Jančeka, ul. Nižná brána 19 v Kežmarku  

3. Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok - veľká  telocvičňa   v objekte 

Základnej školy Nižná brána 8 v Kežmarku 

 

p. Matia 

- dal by som pozmeňujúci návrh, aby bol nájom 0,50 € - pre ZUŠ  a pre CVČ taktiež  

 

p. primátor 

- škoda, že tu nie je riaditeľ, povedal by nám, či by to nebolo kontraproduktívne  

 

p. Bednárová 

- minimálna výška nájmu je schválená v zásadách hospodárenia 

 

p. primátor 

- my tu pôjdeme asi pod prevádzkové náklady 

- dám slovo riaditeľom ZUŠ-iek 

 

Všeobecný súhlas za slovo pre p. Pavllička. 

 

p. Pavličko 

- 80 € je nájom za celý mesiac 

- teraz ide o nájom za nejakých šesť hodín týždenne  

 

p. Matia 

- svoj návrh teda sťahujem  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

o majetku obci v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru – učebne  

v objekte Základnej školy  Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok v dňoch  

Utorok : 14.00 hod. – 17.00 hod. – 3 hod. Štvrtok : 15.00 hod. – 16.00 hod. – 1 hod.  

Piatok   : 14.00 hod. – 17.00 hod. – 3 hod. je prípadom hodným osobitného zreteľa, 

z dôvodu, že ide o prenájom nebytového priestoru  pre Základnú umeleckú školu 

Petržalská 21, Kežmarok , ktorej zriaďovateľom je mesto Kežmarok a ktorú  bude 

využívať pre mimoškolské aktivity žiakov – hudobný odbor ZUŠ 



s ch v a ľ u j e 

prenájom nebytového priestoru  - učebne v objekte Základnej školy  Dr. Daniela Fischera 

2, Kežmarok v dňoch  

Utorok : 14.00 hod. – 17.00 hod. – 3 hod.  

Štvrtok : 15.00 hod. – 16.00 hod. – 1 hod.  

Piatok   : 14.00 hod. – 17.00 hod. – 3 hod. 

pre Základnú umeleckú školu, Petržalská 21,. Kežmarok na dobu do 30.6.2016 za 

nájomné vo výške 1,50 eur/hod., okrem školských prázdnin, sviatkov a dní pracovného 

pokoja. 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

Zb.o majetku obci v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru – 

malej telocvične na prízemí v objekte  Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, ul. Nižná 

brána 19, Kežmarok podľa predloženého harmonogramu je prípadom hodným 

osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom nebytového priestoru  pre Súkromnú 

strednú odbornú školu , Biela voda 2, Kežmarok za účelom výučby telesnej východy 

vzhľadom na to, že uvedená škola nemá priestory pre vyučovanie tohto predmetu, 

s ch v a ľ u j e 

prenájom nebytového priestoru  -  malej telocvične v objekte Mestskej športovej haly 

Vlada Jančeka, ul. Nižná brána 2250/19, Kežmarok podľa predloženého harmonogramu 

pre Súkromnú strednú odbornú školu , Biela voda 2 Kežmarok do 30.6.2016,  okrem 

školských prázdnin, sviatkov a dní pracovného pokoja, za nájomné vo výške 2,50 eur/hod. 

 

 

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 obci v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru – 

veľkej telocvične v objekte Základnej školy  Nižná brána 8, Kežmarok v dňoch 

:Pondelok: 13.30 hod. – 16.00 hod.  Utorok:     14.30 hod. – 15.,30 hod.   Streda:  13.30  

hod. – 16.00  hod. Štvrtok: 16.30 hod. –  17.30 hod.  Piatok   :     13.30 hod. –  16.00 hod., 

okrem školských prázdnin, sviatkov a dní pracovného pokoja, je prípad hodný osobitného 

zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom nebytového priestoru  pre Centrum voľného času 

Kežmarok, rozpočtovej organizácie mesta Kežmarok, ktorej zriaďovateľom je mesto 

Kežmarok,  pre mimoškolské  športové aktivity žiakov CVČ, 

s ch v a ľ u j e 

prenájom nebytového priestoru  - veľkej telocvične  v objekte Základnej školy  Nižná 

brána 8, Kežmarok v dňoch  

Pondelok : 13.30 hod. – 16.00 hod. 

Utorok :     14.30 hod. – 15.,30 hod.    

Streda :      13.30  hod. – 16.00  hod.  

Štvrtok :     16.30 hod. –  17.30 hod.   

Piatok   :     13.30 hod. –  16.00 hod.   

do 31.5.2016,  okrem školských prázdnin, sviatkov a dní pracovného pokoja,  za nájomné 

vo výške 1,50 eur/hod . 

 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 



 

Prijaté uznesenie dostalo č. 279/2015, 280/2015, 281/2015 

 

 

22. Návrh na prenájom časti pozemku par.č. KN-C 1794, pre Úrad práce sociálnych vecí 

a rodiny Kežmarok, Dr. Alexandra 61, Kežmarok. 

 

 

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 časti pozemku par. č. 1794 

k.ú. Kežmarok o výmere 160m2, pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce 

sociálnych veci a rodiny Kežmarok, Dr. Alexandra 61, Kežmarok, IČO 307 938 606, je 

prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu že predmetný pozemok žiadateľ bude 

využívať ako parkovacie plochy pre parkovanie vozidiel zamestnancov a klientov Úradu 

práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku, 

s ch v a ľ u j e  

prenájom časti pozemku parc. č. 1794,  k.ú. Kežmarok o výmere 160m2 pre Ústredie 

práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych veci a rodiny Kežmarok, Dr. 

Alexandra 61, 060 01 Kežmarok, IČO 30 794 536, na dobu neurčitú, za cenu 1,-eur/rok.  

 
za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 282/2015 

 

23. Návrh na prenájom časti pozemku KN-C 2392/5, k.ú. Kežmarok pre Miroslava 

Gábora, Továrenská 638/29, Kežmarok. 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

r o z h o d u j e  

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že  prenájom časti pozemku par.č. 2392/5, 

k.ú. Kežmarok o výmere 112m2 pre Miroslava Gábora, Továrenská 638/29, Kežmarok, je 

prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu že predmetný pozemok sa nachádza 

v susedstve bytu vo vlastníctve mesta Kežmarok, žiadateľ je nájomcom uvedeného bytu, 

pozemok je využívaný ako záhrada a dvor. 

s ch v a ľ u j e  

prenájom časti pozemku par.č. KN-C 2392/5, k.ú. Kežmarok o výmere 112m2, pre 

Miroslava Gábora, Továrenská 638/29, Kežmarok, na dobu neurčitú, za cenu 

0,17eur/m2/rok.  

 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 283/2015 



24. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Baštová 12 a Nižná brána 13, pre 

Slovenský skauting 3.zbor Aničky a Bořivoja Uhrových, Nábrežná2, Kežmarok 

 

p. Matia 

- je tam cena za 1 €, chcem sa ubezpečiť, že tam je ten osobitný zreteľ  

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

r o z h o d u j e  

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

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

miestnosť č.205 o výmere 25,84m2, miestnosť č. 206 o výmere 48,19m2 a podiel na 

spoločných priestoroch v objekte Baštová 12 a nebytový priestor - časť skladu o výmere 

75m2v objekte súp.č. 2253, Nižná brána 13, Kežmarok, pre Slovenský skauting, 3.zbor 

Aničky a Bořivoja Uhrových , Nábrežná 2, Kežmarok, IČO 36 162 540, je prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu že: 

- nebytové priestory objektu Baštová 12 bude žiadateľ celoročne využívať na stretnutie 

členov skautingu, ktorého činnosť má výchovný charakter pre deti a mládež mesta 

Kežmarok. 

- nebytový priestor - sklad bude využívaný na uskladnenie vecí potrebných pre činnosť 

a aktivity členov skautingu. 

s ch v a ľ u j e  

prenájom  nebytových priestorov- miestnosť č.205 o výmere 25,84m2, miestnosť č. 206 

o výmere 48,19m2 a podiel na spoločných priestoroch v objekte Baštová 12 za cenu 1,-

euro/rok na dobu neurčitú a nebytový priestor -časť skladu o výmere 75m2 v objekte súp. 

č. 2253, Nižná brána 13, Kežmarok, za cenu 1,-euro, na dobu do 31.5.2016,  pre Slovenský 

skauting, 3.zbor Aničky a Bořivoja Uhrových, Nábrežná 2, Kežmarok, IČO 36 162 540. 

 

za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 284/2015 

 

p. primátor 

- poprial skautom veľa úspechov  

 

25. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Poliklinike, Hviezdoslavova 27, 

Kežmarok pre spoločnosť GLAPEDIA, s.r.o., Tatranská Lomnica 104, Vysoké Tatry 

/MUDr. Štefánia Glatzová/. 

 

 

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 nebytových priestorov- 

miestnosť č.1.80 a č. 1.82spolu o výmere 31,80m2 a podiel na spoločných priestoroch 

o výmere 30,97m2v objekte Poliklinika Hviezdoslavova 27, Kežmarok pre spoločnosť 

GLAPEDIA, s.r.o., Tatranská Lomnica 104, 059 60 Vysoké Tatry, IČO 48 307 572,  je 

prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o zmenu právnej formy podnikania 

doterajšieho nájomcu z fyzickej osoby na právnickú osobu, ktorej jediným zakladateľom 



a spoločníkom je doterajší nájomca MUDr. Štefánia Glatzová, trvale bytom Tatranská 

Lomnica 104, 059 60 Vysoké Tatry, 

s ch v a ľ u j e  

prenájom  

nebytových priestorov - miestnosť č.1.80 a č.1.82  spolu o výmere 31,80m2 za cenu 33,19 

eur/m2 a spoločných priestorov o výmere 30,97m2, za cenu 17,-eur/m2, v objekte 

Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok, pre spoločnosť GLAPEDIA, s.r.o., Tatranská 

Lomnica 104, 059 60 Vysoké Tatry, IČO 48 307 572. 
 
za:14, proti:0, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 285/2015 

 

Vyhlásená 20 minútová prestávka.  

Po prestávke bol účastný na zastupiteľstve aj poslanec p. Jankura.  

 

26. Návrh na nájom bytu  č. 17, Košická 2466/7 

č. 16, Košická 2374/1  

  č.   7, Košická 2224/12        

č. 18, Lanškrounská 2527/1C 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z ho d u je 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku 

Sandre Jankurovej, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o  žiadateľov, bývajúcich v dvojizbovom mestskom 

nájomnom byte v bytovom dome Košická 2224/12, ktorí požiadali o prenájom 

trojizbového bytu, vzhľadom nato, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom 

a dvojizbový byt je pre nich nepostačujúci 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2466/7, Kežmarok Sandre Jankurovej, trvale 

bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 16 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku 

Miroslave Jankurovej, trvale bytom Lanškrounská 1599/15, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľov, bývajúcich v dvojizbovom 

mestskom nájomnom byte v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, ktorí požiadali 

o prenájom trojizbového bytu, vzhľadom nato, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným 

dieťaťom a druhé dieťa čakajú a dvojizbový byt bude pre štvorčlennú rodinu 

nepostačujúci 

s c h v a ľ u j e 



nájom bytu č. 16 v bytovom dome Košická 2374/1, Kežmarok Miroslave Jankurovej, 

trvale bytom Lanškrounská 1599/15, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku 

Tatiane Spišákovej, trvale bytom Južná 1508/7, Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, 

ktorá býva v súčasnosti v spoločnej domácnosti s matkou  

 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok Tatiane Spišákovej,  trvale 

bytom Južná 1508/7, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v 

Kežmarku Kataríne Lorencovičovej, trvale bytom Lanškrounská  1611/6, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, ide o osamelú matku s dvomi 

nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti 

s rodičmi 

 

 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok Kataríne 

Lorencovičovej,  trvale bytom Lanškrounská 1611/6, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

za:15, proti:0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 286/2015, 287/2015, 288/2015, 289/2015 

 

 

27. Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 17, Bardejovská 1718/9 

                                                               č.  4, Weilburská 2396/1 

                                                               č.  9, Lanškrounská 1651/21 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Bardejovská 1718/9, Kežmarok 

Miroslavovi Gajdušekovi, trvale bytom Bardejovská 1718/9, Kežmarok je prípadom  hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, že vzhľadom na sociálne pomery rodiny nie je možné bytovú 

otázku riešiť iným spôsobom. Byt obýva štvorčlenná rodina v zložení manželia, ako pôvodní 

nájomcovia, syn a vnučka 

s c h v a ľ u j e 



nájom bytu č. 17 v bytovom dome Bardejovská 1718/9, Kežmarok nájomcovi Miroslavovi 

Gajdušekovi s manželkou Máriou, trvale bytom  Bardejovská 1718/9, Kežmarok  na dobu 

jedného roka. 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburská 2396/1 Jánovi 

Drzewieckemu, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom  hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, že ide  o rodinu so štyrmi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich 

možnostiach riešiť bytovú situáciu inak 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburská 2396/1, Kežmarok nájomcovi Jánovi 

Drzewieckemu, trvale bytom  Weilburská 2396/1, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 1651/21 Dane 

Želonkovej, trvale bytom Lanškrounská 1651/21, Kežmarok je prípadom  hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku so štyrmi nezaopatrenými deťmi 

a z dôvodu zložitej rodinnej situácie 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 1651/21, Kežmarok nájomcovi Dane 

Želonkovej, trvale bytom  Lanškrounská 1651/21, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

za:15, proti:0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 290/2015, 291/2015, 292/2015 

 

 
28. Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14 

                                                                    Košická 2374/1 

                                                                    Lanškrounská 2501/1 

                                                                    Lanškrounská 2527/1B 

                                                                    Lanškrounská 2527/1C 

 

p. Perignáthová 

- informovala o predloženom návrhu  

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Gustávovi 

Gáborovi s manželkou Janou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

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



s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 2 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Gustávovi 

Gáborovi s manželkou Janou,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu 

jedného roka. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 13 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Marcele 

Gáborovej s manželom Dušanom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 13 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Marcele 

Gáborovej s manželom Dušanom,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu 

jedného roka. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 16 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Monike 

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

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

zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 16 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Monike 

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

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Ivete 

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

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

zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 17 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ivete 

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

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Martine 

Škovranovej s manželom Petrom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je 



prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Martine 

Škovranovej s manželom Petrom,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu 

jedného roka. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 24 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Márii 

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

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

zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 24 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Márii 

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

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 14 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Petrovi 

Lizákovi, trvale bytom Karola Kuzmányho 1587/37, Kežmarok je prípadom hodným 

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

zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

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

Lizákovi,  trvale bytom  Karola Kuzmányho 1587/37, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Romanovi 

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

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

zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 15 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Romanovi 

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

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Radoslavovi Výrostekovi s manželkou Slavomírou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, 



Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované 

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 20 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Radoslavovi Výrostekovi s manželkou Slavomírou,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, 

Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Beáte 

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

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

zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Beáte 

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

 

 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 26 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Marcele 

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

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

zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 26 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Marcele 

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

 

 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2374/1 Martine 

Seredovej, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa 

z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 

443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Martine Seredovej,  

trvale bytom  Košická 2374/1,  Kežmarok  na dobu do 31.10.2018. 

 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 Michaele 

Špesovej s manželom Jánom, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok je prípadom 



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

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi Michaele 

Špesovej s manželom Jánom,  trvale bytom  Lanškrounská 2501/1, Kežmarok  na dobu 

jedného roka. 

 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B Ivane 

Šlosárovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

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

zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi Ivane 

Šlosárovej,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C Marcelovi 

Neupauerovi s manželkou Annou, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku nájomcovi Marcelovi 

Neupauerovi s manželkou Annou,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok  na dobu 

jedného roka. 

 

za:15, proti:0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenia dostali č. 293/2015, 294/2015, 295/2015, 296/2015, 297/2015, 298/2015, 

299/2015, 300/2015, 301/2015, 302/2015, 303/2015, 304/2015, 305/2015, 306/2015, 307/2015 

 

 
29. Návrh na zriadenie vecného bremena  

Stavba : „Pripojenie miesta odberu – Garáž,  súp. číslo 3026, na ul. Gen. Štefánika,  

Kežmarok“, Jozef Kučera, ul. Lanškrounska 10, Kežmarok 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena na časť parcely  KN-C 754/1k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka 

el. prípojky na slúžiacom pozemku Jozefa Kučeru, bytom Lanškrounská 10, Kežmarok  



v súvislosti so stavbou „Pripojenie miesta odberu – Garáž,  súp. číslo 3026na ul.  Gen. 

Štefánika, Kežmarok“ s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

a) trpieť umiestnenie podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacom 

pozemku, tak,  ako to bude zakreslené v geometrickom pláne,   

b)  trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok  pri umiestnení, prevádzke, údržbe 

a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva. 

Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 1,50,- eur/m dĺžky 

elektrickej prípojky. Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán 

na zameranie stavby pre zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený 

plochou v m2, vymedzenou  dĺžkou elektrického kábla  na slúžiacom  pozemku  a šírkou jeho 

ochranného pásma. 

 

za:15, proti:0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 308/2015 

 

30. Návrh na  zriadenie vecného bremena – TOREAL s.r.o. Pradiareň 40, Kežmarok 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časť parcely  KN-C 6833/4,  časť parcely KN-C 

3578/11 a časť parcely KN-E 2333/2, k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby 

komunikácie medzi železničným priecestím a parkoviskom na pozemku parc. č. 3578/1 

spoločnosti TOREAL, s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok (IČO 36473197) s povinnosťou 

povinného  Mesta Kežmarok : 

a) trpieť umiestnenie  komunikácie medzi železničným priecestím a parkoviskom  na 

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

zameranie,  

b)  trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky  pri umiestnení, prevádzke, údržbe 

a opravách stavby komunikácie medzi železničným priecestím  a parkoviskom na pozemku 

parc.č. 3578/1 . 

 

za:15, proti:0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 309/2015 

31. Prerokovanie platu primátora mesta 

 

P. primátor opustil rokovaciu miestnosť.  

 

p. Polák 

- dávam procedurálny návrh, aby sme o plate primátora nehlasovali verejne, ale volili ho tajne, na 

hlasovacom lístku, kde budú uvedené percentá od 0 po 60 % 

 

 



p. Patakyová 

- bolo by dobré potom určiť, buď priemer alebo väčšinu? 

 

p. prednosta 

- čo má byť výsledkom tajnej voľby? Návrh na uznesenie? Neviem, či to máme upravené nejakým 

pravidlom 

 

p. Perignáth 

- rokovací poriadok  umožňuje dohodnúť sa o spôsobe hlasovania  

 

p. Havírová 

- plat sa nevolí  

- nemá to ani matematickú logiku  

- pred rokom sme mu schválili tarifu plus 60 % na to  

- primátor sa snaží, vybavuje, má výsledky  

- tento návrh p. poslanca nie je dostatočne pripravený   

 

p. Jankura 

- podľa mňa nevidím dôvod, aby sme hlasovali tajne  

 

p. Zreľak 

- ja súhlasím, tajné hlasovanie bolo za STZ, ja som ruku nedvihol 

- nikoho sme neobviňovali  

 

Vyhlásená krátka prestávka  

 

Hlasovanie za tajné hlasovanie  

za:8, proti:5, zdržal sa: 2 

za: Hencel, Holova, Jendrejčák, Majorová Garstková, Müncnerová, Perignáth,  Polák, Zreľak 

proti: Jankura, Sabolová, Havírová, Wagner, Matia  

zdržal sa: Škára, Levická  

 

p. Matia  

- nemám obavy rozprávať o tom pred občanmi 

- teraz chceme hlasovať tajne, keď sme sa dozvedeli o výsledkoch p. primátora?  

 

p. Polák 

- dávam pozmeňujúci návrh, aby bol plat primátora s odmenou 40 % a to je 3039,036 € 

 

Prebehlo tajné hlasovanie. 

 

Vyhlásené výsledky tajného hlasovania:  

Proti: 9 

Za: 5 

Zdržal sa: 1  

 

Pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov: 

 

a) berie na vedomie, že na základe uznesenia MsZ č. 298/2014 zo dňa 11.12.2014 bol plat 

primátora mesta rozhodnutím MsZ stanovený podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v 

znení neskorších predpisov so zvýšením o 60%, čo po uplatnení priemernej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 vo výške 858,- € predstavuje od 

01.01.2015   3 474,- € 

 

b) schvaľuje plat primátora mesta Kežmarok v súlade §4 ods. 2 citovaného zákona v sume, 

ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 60%, t.j. na sumu 3 474,- € . 

 

Tajné hlasovanie za celkový návrh uznesenia:  

Za: 10 

Proti: 4 

Zdržal sa: 1 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 310/2015 

 

 

32. Rôzne 

 

32a. Návrh na schválenie zmeny Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické 

služby, s.r.o. Kežmarok  

 

p. Soliar  

- informoval o predloženom návrhu  

 

p. primátor 

- táto organizácia rozširuje svoju činnosť, budú sa zvyšovať príjmy 

- činnosť bude v spolupráci s MsP 

 

p. Majorová Garstková 

- odkedy má záujem organizácia o rozšírenie o predmet tejto činnosti?  

 

p. Soliar 

- čo najskôr, ak sa bude dať, obce a mesta majú dohodu s občianskym združením 

- sú na to však potrebné finančné prostriedky 

 

p. primátor 

- my neriešime, čo bude so psíkmi ďalej 

- aj my vynakladáme finančné prostriedky, útulok pracuje nadregionálne 

- je dopyt na trhu, Technické služby na to reagujú veľmi promptne  

 

p. Škára 

- mesto s tým bude mať len náklady? Žiadne výnosy?  

- kto ich zaplatí?  

 

 



p. primátor 

- dôjde k preplateniu úkonu, na základe cenníka 

- bude to ďalšia činnosť na príjmy do rozpočtu  

- platiť za služby bude objednávateľ služby, obce  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Zakladateľskej listiny obchodnej 

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

 

Článok V Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok sa 

dopĺňa písmenom u), ktoré znie:  

u) poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá 

 

za:15, proti:0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 311/2015 

 

32b Záznam z rokovaní MsZ na internete 

 

p. Polák 

- informoval o predloženom návrhu 

 

p. Jankura 

- nemám nič proti tebe p. poslanec, ale na doméne YouTube si nájde človek hoc čo 

- som za zverejnenie záznamov, ale nie na tejto stránke 

 

p. Polák 

- nebudeme ani prvé mesto, ani posledné mesto, ktoré ich bude mať zverejnené na tejto stránke 

 

p. Matia 

- stotožňujem sa s návrhom pána poslanca Jankuru, som za, ale na stránke mesta 

 

p. Hencel 

- bolo by možné riešiť to aj na stránke mesta, čo by to prinášalo? Aké problémy by vznikli? 

- je možnosť oddiferencovania na stránke YouTube?  

 

p. Polák 

- vieme ukladať záznam v KTV, ale bolo by to nákladné, museli by sme zvýšiť kapacitu  

- na YouTube sa vytvorí samostatný kanál „Mesto Kežmarok“, správca bude firma RIKON 

 

p. Jankura 

- mám takú vedomosť, že na YouTube sa dá do nahrávok zasahovať 

- verejné záznamy sú zadarmo, ale dá sa do toho zasahovať 

 

p. Polák 

- ak by som veľmi chcel, viem to zostrihať aj bez toho, aby to bolo na YouTube 

 

p. Matia 

- do KTV môže prísť každý kúpiť si DVD so záznamom  



- ak sa zverejní niečo na YouTube, nie sú vlastníkom zverejneného dokumentu?  

 

p. Polák 

- nemám takú vedomosť, či je to tak 

- išli do toho aj iné mestá, ako napríklad Poprad 

 

p. Zreľak 

- autorské práva má ten, kto zverejňuje záznamy a mali by patriť mestu Kežmarok 

- v prípade, že by sme našli na nejakej inej stránke zverejnené záznamy, vieme napísať sťažnosť 

- nepovolil by som komentáre, možno to okomentovať niekde inde, malo by to len informatívny 

charakter  

 

p. Matia 

- ak by sme to zariadili na našej stránke, je potrebné rozšíriť iba kapacitu?  

 

p. Polák 

- do budúcna o tom vieme uvažovať, ale stojí to finančné prostriedky  

 

p. Hencel 

- všetci chceme , aby to bolo transparentné, pozmeňujúci návrh by bol po 1.1. 2016.  

 

p. primátor 

- zverejňujeme nezostrihané záznamy, ktoré sú dvakrát odvysielané 

- my sme na špičke, neviem, akému mestu môžeme konkurovať 

- treba mať nejaký honor a udržať si ho, sme kráľovské mesto 

- keď majú byť zverejnené záznamy, tak na našich stránkach  

- môžeme to zvážiť, vyčleniť ten priestor  

 

p. náčelník 

- treba zistiť, kde je YouTube registrovaný 

- ak je stránke registrovaná v Amerike a ak tam niekto niečo upraví, nie je to legislatívne 

dostihnuteľné  

 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu p. poslanca Hencela  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zverejnenie a sprístupnenie audiovizuálnych 

záznamov rokovaní MsZ spracovaných KTV od 11.12.2014 na internete a umiestnenie 

hypertextových odkazov z týchto záznamov na internetovej stránke mesta Kežmarok 

prostredníctvom správcu internetovej stránky mesta od 1.1.2016.  

 

za:15, proti:0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 312/2015 

 

 

 

 

 



32c. Audiovizuálne zaznamenávanie mimoriadnych rokovaní MsZ 

 

p. Polák 

- informoval o predloženom návhru 

 

p. primátor 

- robíme audio záznam a kamera robí zostrih 

- ak by sme to vyžadovali v takom rozsahu ako riadne MsZ, je to možné len v KAS-ke 

- museli by sa zasadať v tejto miestnosti, je to aj o celkovej príprave  

- pre spoločnosť vznikajú náklady 

 

p. Polák 

- je pravda, že je vhodnejšie robiť to tu, ale keď som rozprával s p. Vojtičkom, dá sa to aj 

v zasadačke MsÚ 

 

p. prednosta 

- zaznamenávanie zasadnutí v zasadačke bude na nízkej technickej úrovni, nebude to mať žiadnu 

výpovednú hodnotu  

 

p. Matia  

- mimoriadne MsZ sú o jednom, dvoch bodoch, ja by som do toho nešiel 

 

p. Müncnerová 

- súhlasím s p. Matiom, zaplatiť 600 € je pomerne dosť 

 

p. primátor 

- náklady nie sú za hodinu, ale za celkovú prípravu 

- nezobrazí sa to na celkovej sume, keď budeme zasadať napr. hodinu  

- je to na Vašom zvážení, či to musí byť 

- aj ten kto točí, musí dať garanciu, že to bude technicky v poriadku  

 

p. Zreľak 

- ak by sa dopĺňali ďalšie body na mimoriadnom MsZ, som za 

 

p. Hencel 

- nemyslím si, že mimoriadne môže byť inak vážne, ako riadne zastupiteľstvo 

- aj snahou mesta je, aby tých mimoriadnych zastupiteľstiev bolo čo najmenej  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje audiovizuálne zaznamenávanie 

mimoriadnych rokovaní MsZ s účinnosťou od 1. januára 2016.  

 

za: 8, proti:2, zdržal sa: 5 

za: Hencel,  Jankura, Jendrejčák, Majorová Garstková, Perignáth,  Polák, Škára, Zreľak 

proti: Matia, Müncnerová, 

zdržal sa: Wagner, Holova, Sabolová, Levická, Havírová  

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 313/2015 

 

 

 



32d. Vytvorenie a prevádzkovanie oficiálnej FB stránky mesta Kežmarok 

 

p. Polák 

- informoval o predloženom návrhu  

 

p. primátor 

- vytvoril sa komunikačný odbor, ktorý bude komunikovať s médiami 

- musíme nájsť ten správny názov stránky pre mesto 

- je to asi týždeň, kedy túto tému otvárame 

 

p. Polák 

- v materiáloch navrhujeme, aby stránka spadala pod komunikačný referát  

- bolo to prerokované v minulosti na komisiách, a malo sa to otvoriť keď bude funkčný referát  

 

p. primátor 

- z môjho pohľadu, vážnosť problému nie je taká, aby bolo vhodné to tu riešiť 

- je to úloha štatutára, zdá sa mi to ako malý problém a tie problémy máme väčšie  

 

p. Zreľak 

- pýtal som sa viacerých, v Lendaku je vlastný admin 

- mám informáciu, že aj Poprad chce ísť touto cestou 

- chceme, aby ľudia videli príležitosti, ktoré dáva mesto Kežmarok  

 

p. primátor 

- pracujeme na tom a bude to 

- zastupiteľstvo rieši vážne veci a zaoberá sa  základnými otázkami života obce  

 

p. Patakyová 

- treba si pozrieť zákon o obecnom zriadení  

 

p. Zreľak 

- ďakujem, že má hlavná kontrolórka upovedomila o mojich právach, nemôžme si vyčítať, kto tu 

čo predloží 

 

p. Patakyová 

- priamo zákon o obecnom zriadení hovorí, že vo všetkých veciach, ktoré nepatria do kompetencie 

Msz, rozhoduje štatutár   

- beriem, môžete dávať návrhy, ale nemôžete zasahovať do kompetencie primátora  

 

p. Majorová Garstková 

- nemyslím si, že zasahujeme do kompetencie primátora, primátor by mal zobrať na vedomie 

odporúčanie komisie 

 

p. Levická 

- dali si námahu predkladatelia návrhu, záleží im na propagácii, možno im to chýba, aj iným 

mladým ľudom 

 

p. Patakyová 

- bod patrí do interpelácie, nie do riadneho bodu zastupiteľstva 

 



p. Matia 

- prečo to komisia už neprebrala, ale sa má schváliť prerokovanie v príslušných komisiách?  

 

p. Majorová Garstková 

- už sa to preberalo, ale potrebujem to ešte raz prebrať 

 

p. primátor 

- ak by ktokoľvek prišiel za mnou, povedal by som Vám, že je to už v štádiu riešenia, máme na to 

vyčlenených ľudí, ako samostatný bod to nepatrí, v interpeláciách túto pripomienku beriem ako 

relevantnú 

 

p. Škára 

- vyplýva to asi zo slabšej informovanosti, zo strany mesta  

- možno by bolo vhodné, aby sme mali stretnutia zo strany prednostu, alebo viceprimátora, kde by 

sa informovali poslanci o aktivitách mesta  

 

p. primátor 

- dvere máta otvorené, ale nemôžte odo mňa chcieť, aby som vás o všetkom informoval, 

rozhodujem o chode úradu, zodpovedám sa voličom  

- takéto základné veci spadajú pod moju kompetenciu 

- prácu organizujeme tak, aby bol výstup 100 % 

- neúkolujte mi ľudí  

 

p. Patakyová 

- povedať ste si povedali, ale nemá to byť formou uznesenia  

 

p. Majorová Garstková  

- navrhujem stiahnuť bod z rokovania 

- všetci predsedovia komisie o tom vedia, upovedomím komisie, aby to prerokovali  

 

Stiahnutý bod z rokovania. 

 

32e. Návrh na prerokovanie možnosti umiestnenia ľadovej plochy v meste Kežmarok 

 

p. primátor 

- hľadáme možnosti, bude to, znova je to v kompetencii štatutára 

- stačí sa spýtať, zavolať  

 

p. Perignáth 

- informoval o predloženom návrhu 

 

p. prednosta 

- je fajn, že iniciatíva je z viacerých strán naraz 

- chceme sa pokúsiť oživiť program Vianočných trhov   

- zaoberáme sa tým už dlhšiu dobu  

- tie čísla v materiáloch sú trošku odlišné, skôr uvažujeme o prenájme  

- podlieha to celé analýzam, je potrebné urobiť rozpočtovú zmenu 

- isté peniaze by sa na to našli, snažíme sa na úrade dosť úsporne hospodáriť  

 

 



p. Perignáthová 

- rokovala som s firmou o možnostiach  

- požiadali sme si o prepočet, ale zatiaľ nemáme spätnú väzbu 

- technické možnosti sme si tiež zistili 

 

p. primátor 

- riešime novú koncepciu Vianočných trhov 

- tento rok je prenájom finančne prijateľnejší, uvidíme aký bude záujem  

 

p. Perignáth 

- navrhujem teda stiahnuť materiál z rokovania 

 

Stiahnutý bod z rokovania, p. viceprimátor bude informovaný o výsledku možnosti umiestnenia 

ľadovej plochy.   

 

32f Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Kežmarok 

 

p. Havírová 

- informovala o predloženom návrhu  

 

p. Polák 

- súhlasím s Vami p. poslankyňa, výsledky boli, nesmieme ich zanedbávať 

- boli však aj pochybenia a trestné oznámenie, ktoré boli zvažované, neviem, či aj podané 

 

p. Matia 

- súhlasím s návrhom, s odmenou áno, ale 30 % ku každému platu s tým nesúhlasím 

- s kontrolórkou som sa stretával, nestretol som sa ani s jedným nesprávnym odporúčaním, ktoré 

mi dala   

 

p. primátor 

- ak má pán poslanec pozmeňujúci návrh, je potrebné ho predložiť 

 

p. Hencel 

- nie je potrebné meniť rozpočet? Keď je odmena vyplácaná v januárovom termíne, nie je 

zaúčtovaná v decembri predchádzajúceho roka?  

 

p. Karpiš 

- museli by sme reagovať zmenou rozpočtu, ideme cez tzv. depozit bolo by to zaúčtované do 

výdavkov roku 2015, peniaze by chýbali, lebo neboli rozpočtované 

 

p. Zreľak 

- ako to bolo s pozastavením Vašej živnosti na ten jeden deň, lebo povedala, že nás o tom bude 

informovať  

 

p. Patakyová 

- jeden deň som mala otvorenú živnosť, teraz je pozastavená do roku 2018 

 

p. Majorová Garstková 

- citovala dôvodovú správu 

- v súvislosti so spomenutými číslami, aké je reálne zdokladovanie tohto návrhu?  



- sú naozaj reálne zdokladované čísla? Poprosím o vysvetlenie  

 

p. Patakyová 

- čo sa týka mestskej polície, vyplýva to zo správy, kde sa prepočítavalo, koľko bolo nadčasov, je 

to v spisovej zložke 

- zariadenie pre seniorov, posielala som Vám tabuľku emailom, kde boli presne vyčíslené služobné 

cesty, kilometre, odmeny atď.  

- čo sa týka záverečného účtu, úprava sa robila na septembrovom zastupiteľstve 

 

p. Majorová Garstková 

- kde sa zobrazí spomenutá suma?  

 

p. Patakyová 

- 83 000 € sa dávalo do rezervného fondu  

- Zariadenie pre seniorov je to na polícii, neviem Vám k tomu povedať 

- pri MsP je to zahrnuté v rozpočte 

 

p. Majorová Garstková 

- keď som to dobre vypočítala, hlavná kontrolórka poberá 2,7 násobok priemernej 

mzdy Prešovského kraja a takmer 2 násobok  priemernej mesačnej mzdy v rámci SR  

- ak bude schválená táto odmena, čo viac za to mesto dostane?  

- pokladám to, že robíte to, čo máte v pracovnej náplni, nevidím nič naviac urobené 

 

p. Patakyová 

- trestné oznámenia nie sú súčasťou mojej práce a taktiež ani ohrozovanie života nie je súčasťou 

mojej práce 

- toto sa stalo pri výkone mojej práce 

- mojou náplňou práce je to, čo mi ukladá zákon o obecnom zriadení 

- toto je vec poslancov, aby zvážili, či robím niečo viac alebo menej 

 

 

p. Majorová Garstková  

- navrhujem vyplatenie odmeny za rok 2014 v hodnote 0 € 

- za rok 2015 vyplatenie 0 €, keďže nie je ukončený 

- 2016 sa ku odmenám vrátime na konci roka, navrhujem prehodnotiť činnosť hlavnej kontrolórky 

 

p. Havírová 

- chcela by som upozorniť poslancov, v dome seniorov robila kontrolu bývala hlavná kontrolórka 

a nič nezistila, videla som papiere, bola to chyba na chybe 

- zhruba mala o 50 % vyšší plat ako vyplýva teraz zo zákona hlavnej kontrolórke 

- človek musí byť na túto funkciu strojený a stavaný, aby mohol vykonávať túto činnosť  

- tento rok by som jej naozaj navrhla odmenu 

 

p. Karpiš 

- uvažoval som o tom, či zareagovať, alebo nie  

- dôvod mojej výpovede bola kominikácia s p. hlavnou kontrolórkou 

- jej činnosť sa nedá pokladať za nestrannú, naopak, útočí na moju osobu 

- nekomentujem odbornú stránku záverečného účtu 

- tých 83 000 € nenašla ona, ja som to vypočítal 

 - nevravím, že som neomylný, či už ja, alebo moje kolegyne, práca hlavného kontrolóra je však 



vnútorná kontrola, hlavná kontrolórka má byť súčinná 

- svoju nekompetentnosť rieši formou trestných oznámení 

- zatiaľ som nikoho neinformoval o tom, aké porušenia zákona urobila hl. kontrolórka  

- tu by som neriešil odmeny, skôr by som riešil odvolanie  

 

p. Patakyová 

- toľko klamstiev, koľko povedal p. ekonóm, nemá to obdobu 

- kto ohováral a robil intrigy, bol práve p. ekonóm 

- všetky veci máte, je na Vašom zvážení, či na tieto intrigy budete brať dôraz, ja Vás nebudem 

ovplyvňovať 

 

p. Levická 

- mne osobne je ľúto, že ekonóm, ktorého nám závidia, dáva výpoveď 

- neviem, či nájdeme takúto náhradu 

- prosila som minulého roku p. ekonóma a p. hlavnú kontrolórku, aby si to spolu odkomunikovali  

- veľakrát sa stane chyba pod pracovným nátlakom, nie vedome  

- nie som proti tomu, že ten kto pracuje, si nezaslúži odmenu, ale som za, aby to bolo, až keď prídu 

peniaze do rozpočtu mesta 

- rok 2015 ešte nie je ukončený, môžeme sa k tomu vrátiť v roku 2016, až keď to budeme vedieť 

zhodnotiť  

- nevravím, že si odmenu nezaslúži  

- k bodu by som sa vrátila, až keď budeme vedieť, ako dopadli trestné oznámenia a taktiež kontroly 

 

p. Patakyová 

- čo sa týka rozpočtu, zefektívnila sa práca na MsP peniaze sú tam  

- čo sa týka odmien, je napísané obvinenie, neviem, kedy to príde do mesta, neviem, možno to bude 

aj o desať rokov  

 

p. Karpiš 

- povahovo som typ nekonfliktný, neviem, žiť v takom prostredí 

- čo sa týka úspor, nevidím v MsP, žeby tam bolo ušetrených tých 10 000 €  

 

p. Patakyová 

- tá dýka do chrbta bola myslená to, že som našla to hrubé porušenie?  

 

p. Zreľak 

- som troška zaskočený touto diskusiou, odmena by mala byť za rok 2015 a za 2 mesiace, ktoré ešte 

neprešli?  

- tiež nechcem posudzovať, či si niekto zaslúži takú a takú odmenu 

 

p. Matia 

- p. ekonóm je veľmi smutné, že ste zastupiteľstvo neinformovali o pochybeniach hl. kontrolórky 

- to, že odchádzate a hovoríte o týchto konfliktoch až teraz je smutné  

- keď došlo k pochybeniu, mali ste o tom informovať poslancov 

 

p. Karpiš 

- snažil som sa to riešiť v dobrom, viem, že porušovala zákon, ja však iniciatívny nebudem 

 

p. Majorová Garstková 

- som rada, že p. Zreľak a p. Levická povedali to, čo som chcela povedať aj ja, len inými slovami  



- mňa osobne veľmi mrzí, že p. Karpiš odchádza, prajem mu všetko najlepšie v osobnom aj 

súkromnom živote 

 

p. Hencel 

- chcem sa opýtať, či tie technické veci môžeme schváliť?  

 

p. prednosta 

- technicky to je možné 

 

p. Levická 

- riešme to až vtedy, keď bude uzavretý rozpočet  

 

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Matiu, aby sa z uznesenia vypustilo „ a od januára 2016 - 

odmenu vo výške 30 % z mesačného platu hl. kontrolóra – vyplácať mesačne vo výplatnom termíne.  

 

za:13, proti:2, zdržal sa: 0 

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

Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Sabolová 

proti: Zreľak, Havírová 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Ing. Zdene Patakyovej, hlavnej kontrolórke 

mesta Kežmarok, odmenu vo výške 2744,48 € za kvalitné vykonávanie pracovných činností 

za rok 2014 a 2015, ktorá bude vyplatená v januárovom výplatnom termíne. 

 

za:5, proti:4, zdržal sa: 6 

za: Havírová, Jankura, Matia, Müncnerová, Škára,  

proti: Zreľak, Holova, Polák, Majorová Garstková  

zdržal sa:  Perignáth, Jendrejčák, Sabolová, Levická, Hencel, Wagner  

 

Návrh nebol schválený. 

 

33. Interpelácie 

 

p. Jankura 

- chcel by som, aby na najbližšom zastupiteľstve bol aj p. Fejerčák 

- poukážem na to, že p. Fejerčák si nevykonáva svoju prácu ako má  

- dodnes nie je vyriešený problém so šatňami 

- verejnosť je veľmi slabo informovaná o športových podujatiach  

- chcel by som vedieť pracovnú náplň a pracovné povinnosti p. športového manažéra 

- chcel by som apelovať na futbalistov  

- chcem sa poďakovať p. Karpišovi za jeho prácu 

 

p. primátor 

- budem rád, ak pôjdeme spolu za športovým manažérom, aj v rámci futbalového klubu  

- treba aj tam hľadať riešenie, aby bolo mesto adekvátne reprezentované 

 

p. Jankura 

- ako je možné, že ani verejnosť, ani my sme nevedeli, že sa tu konali Majstrovstvá sveta 

v lukostreľbe?  



- nevieme o športových akciách  

p. primátor 

- spadá pod odbor školstva, p. vedúca si píše poznámky  

- nevidím v tom prekážku, aby bola otvorená komunikácia, ale treba prísť na mesto 

a odkomunikovať to  

 

p. prednosta 

- mestský úrad má svoju organizačnú štruktúru, má svoj organizačný poriadok, ja sa musím 

zamestnancov zastať,  

- príďte, prejdeme to spolu 

 

p. Jankura 

- toto je interpelácia, nie je to len otázka toho, aby sme to stále riešili na meste 

 

p. prednosta 

- p. Fejerčák nie je verejný činiteľ, ani vedúci zamestnanec  

- nikto nepríde na mesto, a rieši sa to tu  

 

p. primátor 

- nie je problém s komunikáciou, treba prísť na mesto  

 

p. Havírová 

- zdieľam názor p. poslanca Jankuru 

- dnes som si pozerala organizačnú štruktúru, p. Fejerčák nemá uvedený ani telefón, ani mail 

- chlapci hrajú extraligu, keď je nejaký manažér, aký problém je so šatňami?  

- keď mám na to kompetenciu, tak si to odsledujem  

 

p. primátor 

- o hokejbale hovoríme dosť často, snažili sme sa ich zlúčiť, nepodarilo sa to  

- rieši sa to už strašne dlho aj za predchádzajúceho vedenia 

- ponúkli sa im šatne na štadióne, nie je cesta schodná cesta   

 

p. Levická 

- oslovili ma spoluobčania z Lanškrounskej 246, nie je tam žiadne osvetlenie, nedalo by sa to nejako 

doriešiť?  

- ako sa postupuje s projektom verejného osvetlenia 

 

p. primátor 

- od vypísania výzvy prejde niekedy aj rok, čakáme na vyjadrenia riadiacich orgánov, my sme 

spravili z mesta, všetko čo bolo treba, aspoň sme sa pokúsili 

- úspešnosť projektov je niekedy 50 na 50 

 

p. Perignáth 

- nie je to typická interpelácia, ale ako som už v úvode spomínal, pripravuje sa zmena štatútu mesta 

v súvislosti s cenou mesta 

- máme momentálne platný štatút mesta, ktorý nám umožňuje oceniť ľudí, ktoré v rámci mesta sú  

- ak máte osoby, ktoré považujete za významné, aby ste návrhy na ocenenia doručili, čo najlepšie 

obratom  

- v januári na slávnostnom zastupiteľstve by sme ocenili  

 



p. Wagner 

- v decembri budú všetky návrhy, bolo by to zo všetkých oblastí  

- ocenili by sme nejaké návrhy, ktoré by ste predostreli 

- určite by to mala zhodnotiť komisia a vyselektovať relevantné a nerelevantné návrhy 

- oceňovalo by sa raz ročne 

- budeme ďalej na tom pracovať 

 

p. primátor 

- tento návrh oceňujem v plnej miere 

- je veľa ľudí, ktorý by si zaslúžili odmenu 

- niekedy stačí odmeniť pred všetkými  

- očakávam nejaký výstup 

 

p. Zreľak 

- v akom stave je realizácia mostu na Severe?  

 

p. primátor 

- je to veľmi široká téma, je to strašne veľa toho, viac je v tom informovaná p. Müncnerová  

- v rámci mosta sa tomu venujeme už od januára, prišlo prehodnotenie z Vodohospodárskeho 

podniku  

- bude to posúvané do ďalšieho roku, pre nás je najdôležitejšie, aby Slovenský vodohospodársky 

podnik začal s výstavbou poldra 

- pracujeme na tom veľmi intenzívne, 5.11. príde p. minister so zodpovednými ľuďmi, aby sa na to 

pozreli 

 

p. Müncnerová 

- plánuje sa budúci rok s výstavbou bikrosovej dráhy?  

 

p. primátor 

- pracujeme na projekte prieťahu mestom cyklotrasy, sme vo fáze hodnotenia projektu, ktorého 

výsledok budeme vedieť v novembri, je to cezhraničný projekt  

- našli sme s p. Kelbelovou aj pozemok, máme to v pláne, na budúci rok by sme popri výstavbe 

cyklodráhy, urobili aj bikrosovú dráhu  

 

p. Polák 

- blížime sa do fázy schvaľovania tvorby rozpočtu, ako môžu zasahovať do tvorby rozpočtu, ak 

majú nejaké návhrhy, ktoré by chceli realizovať?  

 

p. primátor 

- je to v kompetencii v časti štatutára, to čo ste dali do PHSR bude to priebežne  

- treba uvážene a rozumne hospodáriť 

- mojim cieľom je, aby sme mali bezúverové mesto, rozpočtovo silné, spolufinancovanie nám 

zaručuje to, aby sme menej zaťažovali mesto 

- Vaše poklady máme, bude to spracované do PHSR, neviem, čo viac by ste chceli 

 

p. Škára  

- plán investičných akcií už je schválený?  

- pýtam sa preto, lebo máme podnety od občanov 

 

 



p. primátor 

- nie je to jednoduchý dokument, bude predložený plán 

- od každého z vás mám presné zoznamy, čo všetko chcete realizovať 

- boli ste všetci vyzvaní, nie všetci ste dali návrhy, máme určité deadliny, ktoré treba dodržiavať 

 

p. primátor 

- interpelácie sú v štýle, že niečo v meste nefunguje, niečo treba opraviť  

- s ostatnými vecami treba prísť na mesto  

 

p. Polák 

- mesto má komunikačného manažéra, o ktorom som sa dozvedel až cez sociálne siete 

- je to vedúca pozícia, ak áno, bolo na to vyhlásené výberové konanie?  

 

p. primátor 

- nie je to vedúca pozícia, nebudeme predstavovať každého nového zamestnanca 

- ak je záujem, vysvetlíme, predstavíme 

- nie je problém prísť a predstaviť 

 

P. Schlosarová sa v krátkosti predstavila.  

 

p. Majorová Garstková  

- smetné koše na psie extrementy, aká je frekvencia ich vyprázdňovania?  

 

p. primátor 

- neviem teraz odpovedať, zajtra zistíme, zavolám Vám 

 

p. Majorová Garstková  

- kedy budú inštalované koše pri rampovom systéme?  

- je z toho dosť neporiadok najmä pri Hotelovej akadémii  

 

p. Matia 

- úloha kontrolóra nie je zabezpečovať príjem do mestského rozpočtu, ale kontrolovať 

 

p. primátor 

- to nebola interpelácia p. poslanec  

 

p. Müncnerová 

- nestihnú si ísť kúpiť lístok na námestí, ani turisti nemajú vedomosť, kde si ísť kúpiť lístok 

- nemôže tam byť nejaká stála osoba, alebo potom nevyberať parkovné na tej ulici  

 

p. primátor 

- chcem ešte raz vyzvať k prehodnoteniu vecí, ktoré sa prednášajú v interpeláciách  

- ja si za svojou prácou stojím, ak sa Vám niečo nepáči, treba prísť  

 

p. Sabolová 

- chcela by som Vás pozvať 5. novembra v budove riaditeľstva bude prebiehať Kvapka ľudskosti, 

spája všetkých ľudí vo vzájomnej pomoci.  

 

 

 



Záver 

      

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

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 

   primátor mesta                                                                                            prednosta úradu 
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