
MESTO  KEŽMAROK 
                                       Mestský úrad 

    Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 

 

 
Kežmarok   10.06.2015 

                            Číslo spisu: 92/2015/4 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa  04.06.2015 

 

 

Prítomní:  poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnený:        Jarmila Kopkášová, riaditeľka MŠ Severná  

 

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 – odd. RR a CR 

   Mgr. Iveta Kušmireková–poverená zastupovaním odd. školstva 

                                    Ing. Miroslav Karpiš - vedúci ekonomického odd.  

     Mgr. Monika Ružbaská – poverená vedením odd. sociálnych vecí 

   Ing. Marta Lacková – poverená vedením odd. organizačno-správneho 

                                    JUDr. Viera Mačáková – právne odd. 

   JUDr. Adela Bednárová – právne odd. 

   JUDr. Jozef Marhefka – náčelník MsP 

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

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

                                    Ing. Eva Grotkovská – VPS Mesta Kežmarok 

                                    Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ Grundschule 

   PaedDr. Dušan Tokarčík – riaditeľ ZŠ Nižná brána  

                                    Bc. Želmíra Hanisková – riaditeľka MŠ Cintorínska 

   Mgr. Elena Malinová – riaditeľka MŠ Možiarska 

   Mgr. Peter Pavličko – riaditeľ ZUŠ Petržalská 

   Mgr. Marcela Ištocyová – riaditeľka  ZpS a ZoS 

Radoslav Novák - poverený riadením v CVČ 

                                    Pavol Humeník - Noviny Kežmarok 

                                    Lorant Paugsch – Noviny Kežmarok 

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 plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra  na 2. polrok  2015. 

7. Návrh VZN  č. 18/2015  o vymedzení  úsekov  miestnych komunikácií  na  dočasné 

parkovanie  motorových vozidiel. 

8. Návrh VZN  č 19/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  č.6/2012, ktorým sa  

obmedzuje  alebo zakazuje predaj, podávanie  a požívanie  alkoholických nápojov  

v znení  VZN č.8/2015. 

9. Návrh VZN  č 20/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  č.3/2010 o poskytovaní 

sociálnych služieb  na  území mesta Kežmarok. 

10. Návrh VZN  č 21/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  č.17/2015 Trhový poriadok – 

príležitostné  trhy, festival  Európske ľudové  remeslo. 

11. Návrh VZN  č 22/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  č.16/2015 Trhový poriadok – 

príležitostné  trhy. 

12. Stanovisko HK  k záverečnému účtu. 

12a.Záverečný  účet  mesta. 

13. Návrh na schválenie  mimosúdneho  vyrovnania pre  rodinu Scholtzovcov. 

14. Návrh na schválenie žiadosti obce Holumnica  o odpustenie  úrokov z omeškania. 

15. Zmena  rozpočtu  mesta Kežmarok rozpočtovým opatrením  č. 4/2015. 

16. Návrh na  zriadenie,  zmenu  a doplnenie  komisií  Mestského zastupiteľstva  

v Kežmarku  

17. Inventarizácia Mesta Kežmarok a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií za 

rok 2014 

18. Návrh na odpredaj pozemku Marián Pirhala, Kláštorná 2, Kežmarok 

19. Návrh na odpredaj časti pozemku par.č. KN-C 3709, k.ú. Kežmarok pre členov Slovenského 

záhradkárskeho zväzu ZO 35-37, Kežmarok - Pradiareň 
20. Návrh na predĺženie  nájmu v DOS. 

21. Návrh na pridelenie bytu v DOS. 

22. Návrh na prenájom časti pozemku  parc. č. KN-C  3128, k. ú. Kežmarok pod 

predajným stánkom, pre  Jaroslava Špesa,  Petržalská 1639/8, 060 01 Kežmarok. 

23. Návrh na prenájom bytov  č.25 Gen.Štefánika 1049/14; č.19 lanškrounská 2485/3; č.9 

Weilburská 2396/1; č.10 Košická 2485/13 

24. Návrh na opakovaný prenájom bytov  Gen.Štefánika 1049/14; Košická 2466/9 a 

224/12; Lanškrounská 2485/3; Weilburská 2466/5  a 2466/7. 

25. Návrh na udelenie súhlasu hlavnému kontrolórovi Mesta Kežmarok s podnikaním 

alebo vykonávaním inej zárobkovej činnosti 

26. Návrh na zriadenie  vecného bremena  na nehnuteľnostiach mesta. 

27. Návrh na stanovenie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv – cyklistický chodník 

Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina  

28. Návrh na zrušenie predkupného práva JánBlaško,Mária Blašková,Suchá Hora, 

Kežmarok 

29. Návrh na zmenu  zapisovateľky  komisie  kultúry a spoločenského života. 
30. Rôzne 

31. Interpelácie. 

32. Záver. 



1. Otvorenie 

 

     Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril Ing. Miroslav Perignáth, 

viceprimátor mesta.  

 

 

2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 

Z dôvodu neprítomnosti p. primátora navrhol p. viceprimátor zmenu programu zasadnutia.  

 

Úprava programu:  

- za bodom č.6 bude nasledovať bod č. 17 

- body č. 17 - 29  budú číslované ako body č.7-19 

- bod č. 7. bude číslovaný ako bod s číslom 20 

 

p. Sabolová  

- doplnenie programu do bodu rôzne – prepracovanie rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva mesta Kežmarok a následné prepracovanie rokovacieho poriadku Komisií 

Mestského zastupiteľstva v Kežmarku  

- nezodpovedajú súčasným potrebám 

- navrhujem vymenovať pracovnú skupinu v termíne do konca augusta 2015, aby bol proces 

schvaľovania zahrnutý v septembrovom zastupiteľstve 

- pracovná skupina vytvorená z nepárneho počtu 

- domenovaní primátorom mesta za členov aj Ing. Gurka a JUDr. Bednárová 

 

p. viceprimátor 

- bod rôzne doplniť o schválenie zahraničných ciesta informáciu o príprave festivalu EĽRO 

 

p. Polák 

- bod rôzne doplniť o  žiadosť ZUŠ o zmenu názvu školy 

 

p. Škára 

- navrhol bod rôzne doplniť o Určenie miesta kontroly Nemocnice Dr. Alexandra, návrh je 

v priestoroch kancelárie hlavnej kontrolórky  

 

hlasovanie za zmenu poradia programu 

za:15, proti:0, zdržal sa: 0 

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

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

 

hlasovanie za rokovací poriadok 30a 

za:15, proti:0, zdržal sa: 0 

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

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

 

hlasovanie za zahr. cesty 30b 

za:15, proti:0, zdržal sa: 0 

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

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

 



hlasovanie za prípravu festivalu EĽRO 30c 

za:15, proti:0, zdržal sa: 0 

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

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

 

hlasovanie za žiadosť ZUŠ30d 

za:15, proti:0, zdržal sa: 0 

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

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

 

hlasovanie za zaradenie bodu o určenie miesta kontroly30e 

za:15, proti:0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Upravený program zasadnutia 

 

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 plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra  na 2. polrok  2015 

7. Inventarizácia Mesta Kežmarok a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií za 

rok 2014 

8. Návrh na odpredaj pozemku Marián Pirhala, Kláštorná 2, Kežmarok 

9. Návrh na odpredaj časti pozemku par.č. KN-C 3709, k.ú. Kežmarok pre členov Slovenského 

záhradkárskeho zväzu ZO 35-37, Kežmarok - Pradiareň 
10. Návrh na predĺženie  nájmu v DOS. 

11. Návrh na pridelenie bytu v DOS. 

12. Návrh na prenájom časti pozemku  parc. č. KN-C  3128, k. ú. Kežmarok pod 

predajným stánkom, pre  Jaroslava Špesa,  Petržalská 1639/8, 060 01 Kežmarok. 

13. Návrh na prenájom bytov  č.25 Gen.Štefánika 1049/14; č.19 lanškrounská 2485/3; č.9 

Weilburská 2396/1; č.10 Košická 2485/13 

14. Návrh na opakovaný prenájom bytov  Gen.Štefánika 1049/14; Košická 2466/9 a 

224/12; Lanškrounská 2485/3; Weilburská 2466/5  a 2466/7. 

15. Návrh na udelenie súhlasu hlavnému kontrolórovi Mesta Kežmarok s podnikaním 

alebo vykonávaním inej zárobkovej činnosti 

16. Návrh na zriadenie  vecného bremena  na nehnuteľnostiach mesta. 

17. Návrh na stanovenie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv – cyklistický chodník 

Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina  

18. Návrh na zrušenie predkupného práva JánBlaško,Mária Blašková,Suchá Hora, 

Kežmarok 

19. Návrh na zmenu  zapisovateľky  komisie  kultúry a spoločenského života. 
20. Návrh VZN  č. 18/2015  o vymedzení  úsekov  miestnych komunikácií  na  dočasné 

parkovanie  motorových vozidiel. 

21. Návrh VZN  č 19/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  č.6/2012, ktorým sa  

obmedzuje  alebo zakazuje predaj, podávanie  a požívanie  alkoholických nápojov  

v znení  VZN č.8/2015. 



22. Návrh VZN  č 20/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  č.3/2010 o poskytovaní 

sociálnych služieb  na  území mesta Kežmarok. 

23. Návrh VZN  č 21/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  č.17/2015 Trhový poriadok – 

príležitostné  trhy, festival  Európske ľudové  remeslo. 

24. Návrh VZN  č 22/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  č.16/2015 Trhový poriadok – 

príležitostné  trhy. 

25. Stanovisko HK  k záverečnému účtu. 

       25a.Záverečný  účet  mesta. 

26. Návrh na schválenie  mimosúdneho  vyrovnania pre  rodinu Scholtzovcov. 

27. Návrh na schválenie žiadosti obce Holumnica  o odpustenie  úrokov z omeškania. 

28. Zmena  rozpočtu  mesta Kežmarok rozpočtovým opatrením  č. 4/2015. 

29. Návrh na  zriadenie,  zmenu  a doplnenie  komisií  Mestského zastupiteľstva  

v Kežmarku  

30. Rôzne 

30a. Prepracovanie rokovacieho poriadku MsZ a rokovacieho poriadku komisií MsZ 

30b. Zahraničné cesty 

30c. Informácia o príprave festivalu EĽRO 

30d. Zmena názvu ZUŠ-ky 

30e. Určenie miesta kontroly Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra 

 

 

 

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 

- do návrhovej komisieboli zvolení: p. Polák, p. Wagner 

 

za:13, proti: 0, zdržal sa: 2 

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

Perignáth, Škára, Zreľak 

zdržal : Polák, Wagner 

 

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

 

- zapisovateľka:Bc. Monika Jesenská 

 

4.Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení   

 

Ing. Zdena Patakyová 

-informovala o predloženom návrhu 

- vyzvala Ing. Bodnárovú v súvislosti s rušením uznesenia č. 43/2015 

 

p. Bodnárová 

- ruší sa preto, lebo projekt nebol schválený 

- taký postup sme prijímali v prípadoch, keď projekty neboli schválené 

- nie je potrebné takéto uznesenie evidovať  

 

p. Zreľak 

- je možné rozdeliť návrh na uznesenie na dve časti, nie je to problém? 

 



p. viceprimátor 

- nemyslím si, že je problém, že je to spolu, navrhujem to rozčleniť na„a“ a „b“ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

a.) berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským 

zastupiteľstvom k 31.05.2015, za kontrolované obdobie roka 2015 a predchádzajúce 

obdobia rokov 2009 – 2014  

 b.) ruší uznesenie č. 43/2015 pre neschválenie projektu Obnova Reduty.  
 

za:15, proti:0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 124/2015 

 

 

5.Správa o vykonaných kontrolách 

 

Ing. Patakyová 

-informovala o predloženom návrhu 

 

p. Matia 

- chcel informáciu o najzávažnejších porušeniach, ktoré boli v tomto zariadení a sú nejakí 

konkrétni zamestnanci? 

 

p. Patakyová  

- jedná sa o neoprávnené vyplácanie finančných odmien, o menách nechcem hovoriť, tých 

pochybení  bolo pri viacerých osobách, najvačšiu chybu nesie štatutár 

 

p. Levická 

- môže mesto alebo terajšie vedenie postupovať v súlade so zákonom voči osobám, ktoré tieto 

veci zavinili?  

- o aké sťažnosti ide? 

 

p. Patakyová 

- kontrolór ma povinnosť v prípade zistenia porušenia zákona postúpiť to na prokuratúru a tak 

to bolo aj v tomto prípade 

- jedná sa o p.  Holovu, bol prejednávananý už aj na predošlom zastupiteľstve, ide o výpočet 

výpočet poplatku za KO, je to niekoľko krát opakovaná sťažnosť, vždy bola prešetrovaná,  

v poslednej dobe to bolo postúpené na Úrad vlády a Úrad vlády to postúpil späť na kontrolóra 

mesta  

 

p. Zreľak 

- pozorne som si to čítal, niektoré veci môžu byť mätúce, pripadá mi, ako keby všetci 

porušovali zákon, je to dosť závažné zistenie  

- došlo k hrubému porušeniu zákona, v materiáloch sú konkrétne mená a nechcete ich 

menovať 



- vyzval p. Mačákovú a p. Šajtlavu o vyjadrenie  a taktiež chcel stanovisko od hlavnej 

kontrolórky 

 

p. Patakyová  

- štatutárny zástupca mesta pridelil za sledované obdobie odmeny, ktoré podpísal vo výške 

4900€ 

-  jeden doklad bol ako vzor, kde bolo predtlačené meno štatutára a čiara na podpis, na 

spornom dokumente boli tieto údaje vymazané 

- následne bol doklad  vytlačený bez súhlasu primátora abola  dopísaná výška odmeny 

- smernica hovorí,že doklad musí byť vypísaný počítačom 

 

p. Mačáková 

- neviem, aký má dôkaz hlavná kontrolórka, považujem to za krivé obvinenie a ohováranie 

- materiál je prístupný na internete, považujem to za poškodenie mojej osoby 

- som rada, že to je postúpené na prokuratúru 

- počkám si na záver z prokuratúry  

- bol to štandardný postup, podľa vecnej pôsobnosti tej ktorej organizácie a vedúceho 

oddelenia ,samotný návrh dá prednosta, vyhodnotí úlohu 

- prednosta tieto návrhy všetky zhromaždil a následne to dalštatutárovi na podpis  

- vyhodnotila som úlohu bez akejkoľvek čiastky  

- kontrolórka to musí dokázať, budem zvažovať právne kroky  

 

p. Jankura 

- chcem sa opýtať hlavnej kontrolórky, ide z závažné obvinenia, právne následky ponesiete 

vy? Čo v prípade, že dané osoby budú žiadať finančné odškodnenie?  

 

p. Patakyová 

- mojou úlohou je zistiť pochybenia. Ja som zistené dokumenty opísala, prefotila a postúpila. 

- nekonkretizovala som presné mená 

 

p. Jankura  

- konkretizovali ste v tretej osobe, ale v správe sú presné mená  

 

Hlasovanie za výstup p. Šajtlavu  

 

p. Šajtlava 

- primátor má právo podpisovať odmeny, nemuselo sa to stať úmyselne 

- poukázal na to, že občanovi sa môže udeliť slovo, aj bez hlasovania 

 

p. Polák 

- podľa akého zákona došlo k porušeniu? 

 

p. Patakyová 

- v ktorom prípade? Došlo k porušeniu viacerých zákonov, nie je forma na to, žeby som 

musela konkretizovať zákony  

- moje podozrenie je, že boli porušené, rieši to už prokuratúra 

 

p. Polák 

- tak potom nekonkretizovať, že došlo k pochybeniu, ale sformulovať to, že„podľa môjho 

názoru“ 



- vo Vašej správe je veľa chýb 

 

p. Majorová Garstková 

- aké je to neúmerné vyplácanie k výške platu? 

- overovali ste si na daňovom úrade, či bufet v zariadení potrebuje povolenie na vykonávanie 

podnikateľskej činnosti? 

- všetky cestovné príkazy na pracovné cesty riaditeľky  musia byť vopred podpísané 

primátorom? 

- chcela vysvetlenie k neoprávnenejzrážke starobného dôchodku  

- bola o výsledku oboznámená aj bývalá riaditeľka? 

 

p. Patakyová 

- cestovné príkazy, pokiaľ nie je spísaná dohodas primátorom musia byť podpísané vopred 

- podľa ekonómky takýto dokument nebol, dala čestné prehlásenie 

- čo sa týka ciest, jednalo sa o to, že zamestnanci mali vyčíslované cesty, všetko sedelo, jedine 

čo nesedelo, bolo u štatutárneho zástupcu 

- v každej jednej zmluve mali zazmluvnené, že dodávatelia zabezpečia dodávku zeleniny, nie 

je potrebné, aby sa po ňu chodilo  

- u vedúcej ekonomického oddelenia sa vždy jednalo o polovicu sumy, ktorú si vyplatila 

štatutárna zástupkyňa 

 

p. Majorová  Garstková 

- každý má svoju predstavu o neúmernej výške 

 

p. Patakyová 

- rozpočtová organizácia nemôže vykonávať podnikateľakú činnosť 

- porušili rámcovú účtovnú osnovu  

- neexistovala dohoda o akejkoľvek zrážke, avšak boli realizované 

- nikdy sa to nezaúčtuváva do účtovníctva rozpočtovej organizácie  

 

p. Jankura 

- štatutárnej zástupkynibola vyplatená suma 35 593 €, je to tak ?  

 

p. Patakyová  

- je to priemer ročných súm 

 

p. Matia  

- chcem vedieť postupnosť krokov, ktoré vyplývajú pre mesto 

 

p. Patakyová 

- bola priebežná správa, správa o výsledku kontroly, treba to zdokumentovať podľa 

požiadaviek prokuratúry 

- čo sa týka rozhodnutí, je to vec prokuratúry, nie je to vec mesta ani kontrolórky  

 

p. Polák 

- ktorý zamestnancivykonávalidaný nákup? 

 

p. Patakyová 

- na liekoch je podpísaná jedna zamestnankyňa 

 



p. Polák 

- keď je tam jedna, tak jedna, treba to tak uviesť 

 

p. Patakyová 

- podľa jej výpovede to bolo na príkaz štatutára 

 

p. Hencel 

- mal som zmiešané pocity, chcem požiadať o čo najpresnejšie formuláciu, veľmi tažko sa to 

čítalo, chcem, aby to bolo pre mna zrozumiteľné 

 

p. Patakyová 

- dá sa to, ale nie pri takom objeme  

 

p. Havírová 

- chcela som pripomenúť, že správa je veľmi výstižná 

- robila tam pred tým kontrolu p. Gnojčáková a tá nič nenašla 

- bolo to neúmerné, čo až skontrolovala kontrolórka 

 

p. Müncnerová 

- nezachytila sm tú odpoveď, kto bude stíhaný, či mesto, alebo hlavná kontrolórka 

 

p. Patakyová 

- následky neviem aké by tam mali byť, kontolór opisuje doklady, tak ako sú, ja som to 

musela takto zverejniť, na základe zistenia predmetného skutku som to postúpila ďalej.  

- nekonala som protizákonne 

 

p. Karpiš 

- poznamenal, že nikdy neprebehla taká hĺbková kontrola 

 

p. Havírová 

- keď prebehla kontrola, takbola napísaná jednou vetou  

 

p. Polák  

- p. Müncnerová nedostala odpoveď 

 

Na zastupiteľstvo sa dostavil p. primátor. 

 

p. primátor 

- poznamenal, že rád vidí všetkých prítomných 

- ospravedlnil sa z dôvodu nepriaznivej dopravnej situácie 

- Domov dôchodcov, je to ťažká téma, zistili sme pochybenia už od minulého roku 

- Ministerstvo vykonalo kontrolu, bolo to ďalej riešené 

- potvrdili sa fakty, ktoré tam boli 

- nehospodárilo sa tak, ako by sa malo 

- mesto už podniklo kroky 

- došlo k sprenevereniu peňazí, ako si vymôcť takú škodu 

- každý má právo na obhajobu a vysvetlenie  

- tieto peniaze tam chýbajú 

- uvidíme ako to vyhodnotí polícia, prokuratúra  

 



 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    b e r i e    n a    v e d o m i e   správu hlavného  

kontrolóra  mesta  o následnej finančnej kontrole  v zariadení pre seniorov. 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 125/2015 

Vyhlásená dvojminútová prestávka na oboznámenie p. primátorom so zmenou programu 

zasadnutia. 

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra  na 2. polrok  2015. 

 

Ing. Patakyová 

- informovala o predloženom návrhu 

 

p. Majorová Garstková 

- máte oprávnenie kontrolovať všetky dokumenty v Nemocnici? 

 

p. Pataková 

- ná základe zákona o obecnom zriadení áno 

 

p. Majorová Garstková 

- sa opýtala, či v bode č. 4 sa jedná o mesto Kežmarok? 

 

p. Patakyová  

- áno, ide o mesto  

 

p. Majorová Garstková 

- sa opýtala na centrálnu evidenciu podnetov 

 

p. Patakyová 

- vedenie centrálnej evidencie - ide  o nový zákon, ktorý ešte nie je v krvi zamestnancov, 

jedná sa o protispoločenskú činnosť  

 

p. Majorová Garstková 

- navrhujem doplniť o body:  

 Kontrola zabezpečenia verejného obstarávania Mesta Kežmarok za rok 2014 a za prvý 

polrok 2015 

 Kontrolu zabezpečovania zákona 211/2000  v samospráve (Mesto Kežmarok a jeho 

organizácie) 

 

p. primátor  

- poznamenal, že bolo pripomienkované konanie, od 19. 5 bolo dosť času, aby boli doplnené 

pozmeňujúce návrhy, mohlo sa o tom hlasovať, chcem na vás apelovať, aby ste dali  

pripomienky v určenom termíne 

 

p. primátor 

- poprosím o spätnú väzbu kontrolórky, ešte pred začatím hlasovania, či to je fyzicky možné 

 



p. Patakyová 

- opýtala sa na upresnenie doplneného bodu  

 

p. Majorová Garstková  

- upresnila, že tým bolo myslené, aké verejné obstarávania prebehli 

 

p. Levická  

- ja si myslím, že návrh nie je zlý, ale nemyslím, že je vhodné nezaradiť ho teraz, veci sú tak 

obsiahle 

 

p. primátor 

- nebolo by vhodné robiť kontrolu za polrok, ktorý nie je ukončený 

- navrhol bod upraviť na Kontrolu verejného obstarávania Mesta Kežmarok za rok 2014 

 

 

hlasovanie o doplnený bod č. 5- Kontrola VO 

za: 5, proti:4, zdržal sa: 6 

za: Jankura, Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Škára 

proti: Zreľak, Levická, Holova, Polák 

zdržali sa: Müncnerová, Sabolová, Hencel, Wagner, Havírová, Perignáth  

 

 

hlasovanie odoplnený bod č. 6 - Kontrola zabezpečovania zákona č.  211/2000 

za: 6, proti: 1, zdržal sa: 7 

za: Jankura, Levická, Majorová Garstková,  Polák, Škára, Zreľak 

proti: Holova  

zdržal sa: Hencel, Havírová, Sabolová, Jendrejčák, Müncnerová, Perignáth, Wagner 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s chv a ľu je  plán kontrolnej  činnosti hlavného 

kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie druhého polroka  2015v zmysle schváleného 

pozmeňujúceho návrhu.  

 

za:13, proti: 1, zdržal sa: 1 

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

Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 

proti: Majorová Garstková  

zdržal sa: Matia  

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 126/2015 

 

 

7. Inventarizácia Mesta Kežmarok a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií za 

rok 2014 

 

 

p. Karpiš 

- informoval o predloženom návrhu 

 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  b e r i e   n a  v e d o m i e výsledky inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vrátane vysporiadania 

inventarizačných rozdielov Mesta Kežmarok a jeho nasledovných príspevkových 

a rozpočtových organizácií za rok 2014: 

- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, 

- Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, 

- Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, 

- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok, 

- Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok, 

- Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok, 

- Materská škola, Severná 5, Kežmarok, 

- Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok, 

- Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok, 

- Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok, 

- Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok, 

- Základná umelecká škola,  Petržalská 21, Kežmarok, 

- Centrum voľného času, Kežmarok, 

- Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby, Kežmarok. 

 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 127/2015 
 

 

8. Návrh na odpredaj pozemku Marián Pirhala, Kláštorná 2, Kežmarok 

 

p. Perignáthová 

- informovala o predloženom návrhu 

 

p. Havírová 

- už sme to schvaľovali, prečo je to ešte raz? 

 

p. Perignáthová 

- neboli sme vlatníci pozemku  

 

p. Havírová 

- nemohli sme predať niečo, kde nie sú vysporiadané veci  

 

p. Matia 

- v minulosti mesto investovalo nejakú investíciu ?  

 

p. Sabolová 

- za akú cenu sme odkúpili pozemky od pôvodného vlastníka?  

 

p. Perignáhová 



- p. Pirhala vedel o tom, že nie sme vlastníkmi jedného pozemku. 9,96 centov bola suma, za 

ktorú sme pozemky odkúpili 

- nezabezpečovala som investície, neviem odpovedať na túto otázku  

 

p. Sabolová 

- viem, že sa robili nejaké piloty, základová doska, musela tam byť dosť veľká investícia  

 

p. Perignáhová 

- neviem, len sprostredkovatene 

 

p. Sabolová 

- muselo tam byť nejaké asanačné povolenie , asi nevyberali piloty 

 

p. Kelbelová  

- výšku nákladu neviem povedať, pre zakladanie p. Pirhalu sú piloty irelevantné, sú skôr 

príťažou  

 

p. Sabolová 

- bola tam dosť veľká investícia zo strany mesta, mala byť zohľadnená v cene 

 

p. primátor  

- na vysvetlenie, uznesenie je dosť šalamúnsky postavené 

- chcel podať vysvetlenie od p. Perignáthovej  

 

p. Karpiš 

- poznamenal, že to nebola investícia mesta 

 

p. Perignáthová 

- pôvodné uznesenie hovorilo o pôvodnej parcele, nové hovorí o novej pacele  

 

p. primátor 

- o koľkých metroch reálne hovoríme? 

 

p. Perignáthová 

- to je celá výmera, na ktorej sa stavia  

 

p. primátor  

- požiadal o stručnú genézu na objasnenie  

 

p. Perignáthová 

- odpredaj bol schválený, bola spísaná zmluva o budúcej zmluve, pozemok sa zatiaľ 

neodpredal  

 

p. Matia  

- dávam návrh, aby sa to stiahlo z bodu rokovania  

 

p. primátor 

- je to vôbec možné, môže vzniknúť to, že nás môže zažalovať investor, vstupujeme do 

právnych vecí, skôr to nebude možné  

- mal požiadavku, že nabudúce je potrebné jednoduchšie formulovať uznesenie  



 

p. Perignáthová 

- podala vysvetlenie  

 

p. primátor  

- sa ubezpečil, že 3532 m² už bolo schválených, 111 m² žiadateľ dožiadal , aby zrealizoval 

stavbu 

 

p. Levická 

- ja si to pamätám, keď sme to schvaľovali, mesto vítalo snahu žiadateľa 

- nebola tam prípojka na plyn  

 

p. Müncnerová  

- parcela je súčasťou stavby , ako dostali povolenie ?  

 

p. Kelbelová 

- p. Pirhala začal stavať bez stavebného povolenia, následne bola stavba zastavená 

 

p. Sabolová 

- ešte stále nemá stavebník stavebné povolenie?  

 

p. Kelbelová 

- stavba je zastavená  

 

p. primátor 

- naozal to začal bez stavebného povolenia, bola mu uložená pokuta, teraz je to na ňom, ako 

stavebníkovi 

- je to hala, ktorá je v meste, mala by byť otvorená na jeseň, je to verejnoprospešný záujem  

- objasnil poslancom, za čo budú hlasovať  

 

p. Sabolová 

- schvaľovať to budeme každému, kto bude dodatočne odkupovať pozemok? 

 

p. Perignáthová 

- mesto dodatočne legalizuje stavbu  

 

p. Jankura  

- tento bod sme na komisii prebrali, hala je na správnom mieste, želám p. Pirhalovi, aby mu to 

išlo, je to dobrá vec  

 

p. Matia  

- ďakujem za vysvetlenie, uznesenie nebolo jednozačné a svoj návrh sťahujem 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

z r u š u j e   

uznesenie č. 59/2014 zo dňa 09.06.2014 ( Marián Pirhala, Severná 9, Kežmarok ),  

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   -  

parcely KN-C 2660/14, zastavaná plocha o výmere 3532 m2 a parcely KN-C 2663 

zastavaná plocha o výmere 111 m2, k.ú. Kežmarok do vlastníctva Mariána Pirhalu 

bytom Kláštorná 2, Kežmarok   je prípadom hodným osobitného zreteľa.  

Odôvodnenie:  Územie je určené na výstavbu multifunkčnej športovej haly, ktorá 

nadväzuje na funkčné využitie okolitej zástavby, a ktorej je kupujúci investorom, 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj   parciel  KN-C 2660/14, zastavaná plocha o výmere 3532 m2 a KN-C 2663, 

zastavaná plocha o výmere 111 m2, k.ú. Kežmarok,   pre Mariána Pirhalu, bytom 

Kláštorná 2, Kežmarok,  za cenu 13,- eur/m2. 

 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 128/2015 

 

 

Primátor informoval o činnosti mestského úradu 

 

 

Informácie očinnosti MsÚ 

 spustenie finančnej zbierky na Zimný štadión 

 stretnutie s verejnosťou – ohľadom rekonštrukcie chodníkov, cesty, zelene a iné 

 hokejový deň (otvorenie) 

 meeting s riaditelmi firiem 

 prijatie p. Lintnera 

 odovzdávanie štátneho vyznamenania francúzskym veľvyslancom, p. Akimovovi 

 

Uskutočnené konferencie 

 Zasadnutie slov. poľskej medzivládnej komisie v SL 

 Deltrian – Belgický veľvyslanec 

 

Plánované akcie 

 8.6. – stretnutie v Nowom Targu: Historicko-kulútrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. 

etapa 

 Biznis seminár v hoteli Hviezdoslav 

 10.06. sa uskutoční Deň otvorených dverí pre detí ZŠ a MŠ 

 12.06. Literárny Kežmarok 

 12.06. Návšteva prezidenta SR – otvorenie Festivalu študentského remesla na hrade  

 

Organizácia mesta  

 zrušenie oddelenia reg. rozvoja a jeho nahradenie oddelením projektov a VO 

a referátom propagácie, marketingu a reg. rozvoja  

 vytvorenie miesta komunikačného manažéra 



- nastavíme model jednotnej komunikácie, ako by to mohlo fungovať, zlepšujeme 

komunikáciu s občanmi – City monitor, moderná aplikácia cez smartfón 

- následne ste aj vyrozumení, ako to samospráva vyriešila, je to otvorená platforma 

- zároveň prosím občanov o strpenie 

 vytvorenie športovej sekcie pod oddelením školstva ( odd. školstva sa premenúva na 

oddelenie školstva, mládeže a športu) 

 zriadenie jednotky technickej podpory mesta  

 od 01.07.2015 – sekcia parkovacieho systému 

 

 
9.  Návrh na odpredaj časti pozemku par.č. KN-C 3709, k.ú. Kežmarok pre členov Slovenského 

záhradkárskeho zväzu ZO 35-37, Kežmarok - Pradiareň 

 

p. Perignáthová 

-informovala o predloženom návrhu 

 

p. primátor 

- mal som to na stole, je to úzky pás pri priemyselnom parku, záhradkári požiadali 

o odkúpenie Slovenský pozemkový fond a on mi vyhovel  

- o tom, či v danej lokalite je vhodné mať záhradky, to už necháme na nich, realitá je taká, že 

my ten pás nevyužijeme  

 

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 

parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „105“ o výmere 

22m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/21, druh pozemku orná pôda o celkovej 

výmere 371m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 81/2005 vyhotoveného 

Ing.Brutovským, pre  Janu Cintulovú a Ľubomíra Cintulu, Tehelňa 26, Kežmarok do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu, že predmetnú časť pozemku žiadatelia dlhodobo užívajú ako záhradku 

a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý je čiastočne 

zastavaný, 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, diel „105“ o výmere 22m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/21, druh 

pozemku orná pôda o celkovej výmere 371m2 , k.ú. Kežmarok, podľa geometrického 

plánu č. 81/2005 vyhotoveného Ing.Brutovským,  pre Janu Cintulovú a Ľubomíra 

Cintulu, Tehelná 26, Kežmarok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov , za cenu 

10,14eur/m2. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku 



parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „106“ o výmere 

21m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/22, druh pozemku orná pôda o celkovej 

výmere 356 m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  

Ing.Brutovským,  pre Ľubomíra Cintulu a Janu Cintulovú, Tehelná 26, Kežmarok do 

bezpodielového spoluvlastníctva je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že 

predmetnú časť pozemku žiadatelia dlhodobo užívajú ako záhradku a z dôvodu 

majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý je čiastočne zastavaný.   

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, diel „106“ o výmere 21m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/22, druh 

pozemku orná pôda o celkovej výmere 356m2, k.ú. Kežmarok podľa geometrického 

plánu č. 81/2005 vyhotoveného Ing.Brutovským pre Ľubomíra Cintulu a Janu 

Cintulovú, Tehelná 26, Kežmarok do bezpodielového spoluvlastníctva, za cenu 

10,14eur/m2. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku 

parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „107“ o výmere 

23m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/23, druh pozemku orná pôda, o celkovej 

výmere 376m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  

Ing.Brutovským, pre  Zuzanu Vojtičkovú, Pod lesom 15, Kežmarok, je prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetnú časť pozemku žiadateľka dlhodobo užíva 

ako záhradku a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý je 

čiastočne zastavaný,   

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, diel „107“ o výmere 23m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/23, druh 

pozemku orná pôda, o celkovej výmere 376m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického 

plánu č. 81/2005 vyhotoveného Ing.Brutovským  pre Zuzanu Vojtičkovú, Pod lesom 15, 

Kežmarok, za cenu 10,14eur/m2.  

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku 

parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „108“ o výmere 

24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/24, druh pozemku orná pôda o celkovej 

výmere 381m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  

Ing.Brutovským, pre Janu Kušnirákovú a Petra Kušniráka, Petržalská 6, Kežmarok do 

bezpodielového spoluvlastníctva je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že 

predmetnú časť pozemku žiadatelia dlhodobo užívajú ako záhradku a z dôvodu 

majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý je čiastočne zastavaný.   



 

 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

diel „108“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/24, druh pozemku orná 

pôda o celkovej výmere 381m2 podľa geometrického plánu č. 81/2005 vyhotoveného 

Ing.Brutovským pre Janu Kušnirákovú a Petra Kušniráka, Petržalská 6, Kežmarok do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 10,14eur/m2. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku 

parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „109“ o výmere 

24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/25, druh pozemku orná pôda o celkovej 

výmere 374m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  

Ing.Brutovským, pre Martina Ďaťka a Annu Ďaťkovú, Garbiarska 2315/22, Liptovský 

Mikuláš do bezpodielového spoluvlastníctva je prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu, že predmetnú časť pozemku žiadatelia dlhodobo užívajú ako záhradku 

a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý je čiastočne 

zastavaný.   

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria diel „109“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/25, druh 

pozemku orná pôda o celkovej výmere 374m2, podľa geometrického plánu č. 81/2005 

vyhotoveného Ing.Brutovským, pre Martina Ďaťka a Annu Ďaťkovú, Garbiarska 

2315/22, Liptovský Mikuláš do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 

10,14eur/m2. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku 

parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „110“ o výmere 

23m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/26, druh pozemku orná pôda o celkovej 

výmere 370m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  

Ing.Brutovským, pre Jána Zákuciu, a Annu Zakuciovú, Zochova 6 Kežmarok do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, 

že predmetnú časť pozemku žiadatelia dlhodobo užívajú ako záhradku a z dôvodu 

majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý sú čiastočne zastavaný.   

 

 

s c h v a ľ u j e 



odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, diel „110“ o výmere 23m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/26 druh 

pozemku orná pôda o celkovej výmere 370m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického 

plánu č. 81/2005 vyhotoveného Ing.Brutovským pre Jána Zákuciu, a Annu Zakuciovú, 

Zochová 6, Kežmarok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,  za cenu 

10,14eur/m2.  

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku 

parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „111“ o výmere 

24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/27 o celkovej výmere 376m2, druh pozemku 

orná pôda, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  

Ing.Brutovským, pre Matúša Juhásza, Obrancov mieru 1, Kežmarok, je prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetnú časť pozemku žiadateľ dlhodobo užíva ako 

záhradku a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý je 

čiastočne zastavaný.   

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, diel „111“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/27 druh 

pozemku orná pôda o celkovej výmere 376m2, k.ú. Kežmarok podľa geometrického 

plánu č. 81/2005 vyhotoveného Ing.Brutovským pre Matúša Juhásza, Obrancov mieru 1, 

Kežmarok, za cenu 10,14eur/m2. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku 

parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „112“ o výmere 

24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/28, druh pozemku orná pôda o celkovej 

výmere 385m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  

Ing.Brutovským, pre Jozefa Kovalčíka a Máriu Kovalčíkovú, Karola Kuzmányho 39, 

Kežmarok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov je prípad hodný osobitného 

zreteľa z dôvodu, že predmetnú časti pozemku žiadatelia dlhodobo užívajú ako 

záhradku a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý je 

čiastočne zastavaný.   

 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, diel „112“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/28, druh 

pozemku orná pôda, o celkovej výmere 385m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického 

plánu č. 81/2005 vyhotoveného Ing.Brutovským pre Jozefa Kovalčíka a Máriu 

Kovalčíkovú, Karola Kuzmányho 39, Kežmarok do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov, za cenu 10,14eur/m2. 



 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku 

parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „113“ o výmere 

23m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/29 druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 

369m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  

Ing.Brutovským, pre Janu Rusnákovú a Vladimíra Rusnáka, Levočská 7, Kežmarok do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov,  je prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu, že predmetnú časť pozemku žiadatelia dlhodobo užívajú ako záhradku 

a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý je čiastočne 

zastavaný.   

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, diel „113“ o výmere 23m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/29 druh 

pozemku orná pôda o celkovej výmere 369m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického 

plánu č. 81/2005 vyhotoveného Ing.Brutovským pre Janu Rusnákovú a Vladimíra 

Rusnáka, Levočská 7, Kežmarok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 

10,14eur/m2. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku 

parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „114“ o výmere 

24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/30 o celkovej výmere 390m2,  druh pozemku 

orná pôda, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  

Ing.Brutovským, pre Vladimíra Rusnáka a Janu Rusnákovú, Levočská 7, Kežmarok, do 

bezpodielového spoluvlastníctva je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že 

predmetnú časť pozemku žiadatelia dlhodobo užívajú ako záhradku a z dôvodu 

majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý je čiastočne zastavaný.   

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, diel „114“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/30 o celkovej 

výmere 390m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 

81/2005 vyhotoveného Ing.Brutovským pre Vladimíra Rusnáka a Janu Rusnákovú, 

Levočská 7, Kežmarok, do bezpodielového spoluvlastníctvamnaželov, za cenu 

10,14eur/m2. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 



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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku 

parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „115“ o výmere 

39m2, pričleneného k parcele KN C 3699/31, druh pozemku orná pôda o celkovej 

výmere 410m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  

Ing.Brutovským, pre Martu Bretzovú, Gen.Štefánika 37, Kežmarok, je prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetnú časť pozemku žiadateľka dlhodobo užíva 

ako záhradku a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý je 

čiastočne zastavaný.   

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, diel „115“ o výmere 39m2, pričleneného k parcele KN C 3699/31 druh 

pozemku orná pôda o celkovej výmere 410m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického 

plánu č. 81/2005 vyhotoveného Ing.Brutovským pre Martu Bretzovú, Gen.Štefánika 37, 

Kežmarok, za cenu 10,14eur/m2. 

 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenia dostali č. 129/2015, 130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015, 134/2015, 

135/2015, 136/2015, 137/2015, 138/2015, 139/2015 

 

10.  Návrh na predĺženie  nájmu v DOS. 

 

p. Ružbaská 

-informovala o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarkus ch v a ľ u j epredĺženie zmluvy o nájme 

jednoizbového bytu č. 29 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome 

s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  nájomcovi MUDr. Gabrielovi 

Turňanskému, trvale bytom Šarišské Michaľany, Požiarnická č.195/10,  na dobu určitú, 

a to do 31.12.2015.    

 

 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0,  

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 140/2015 

11. Návrh na pridelenie bytu v DOS 

 

p. Ružbaská 

-informovala o predloženom návrhu 

 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarkus ch v a ľ u j euzavretie zmluvy o nájme 1-izbového 

bytu č. 2s príslušenstvom, byt 1. kategórie, v Dome s opatrovateľskou službou na ul. 

Baštová 8 v Kežmarku,  Gabriele Hrinovej, bytom Vyšný mlyn 13, Kežmarok,  na dobu 

určitú do 31.05.2017. 
 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 141/2015 

 

12. Návrh na prenájom časti pozemku  parc. č. KN-C  3128, k. ú. Kežmarok pod 

predajným stánkom, pre  Jaroslava Špesa,  Petržalská 1639/8, 060 01 Kežmarok. 

 

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 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že  prenájom časti pozemku  parc. č. 

KN-C  3128, druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Kežmarok o výmere 16 m2 , pod 

predajným stánkom umiestneným pri predajni Sintra Zdroj, na ul. Karola Kuzmányho 

43 v Kežmarku pre Jaroslava Špesa,  Petržalská 1639/8, 060 01 Kežmarok, je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený pozemok sa nachádza pod stavbou 

predajného stánku, ktorého je žiadateľ  vlastníkom, 

s ch v a ľ u j e  

prenájom časti pozemku  parc. č. KN-C  3128, druh pozemku ostatná plocha, k. ú. 

Kežmarok o výmere 16m2 pod predajným stánkom umiestneným na ul. Karola 

Kuzmányho v Kežmarku pre Jaroslava Špesa, Petržalská 1639/8, 060 01 Kežmarok, na 

dobu neurčitú, za nájomné vo výške 20 eur/mesiac.  

za: 15, proti: 0, zdržal sa:  

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 142/2015 

 

13. Návrh na prenájom bytov  č.25 Gen.Štefánika 1049/14; č.19 Lanškrounská 2485/3; 

č.9 Weilburská 2396/1; č.10 Košická 2485/13 

 

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. 25 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

v Kežmarku Oliverovi Pištovi s manželkou Máriou, trvale bytom Toporcerova 1278/5, 

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

nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu spoločne s rodičmi a ďalšími dvoma súrodencami 

v byte. 

 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 25 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Oliverovi Pištovi s 

manželkou Máriou, trvale bytom Toporcerova 1278/5, Kežmarok na dobu jedného roka. 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 

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

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner 

neprítomný: Zreľak 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 143/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 19 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 

v Kežmarku Anne Chorvátovej s manželom Dominikom, trvale bytom Strelnica 1180/3, 

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

nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v podnájme v jednoizbovom byte. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 19 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3, Kežmarok Anne Chorvátovej s 

manželom Dominikom, trvale bytom Strelnica 1180/3, 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, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 144/2015 

 

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 Weilburská 2396/1 

v Kežmarku MUDr. Denisovi Poliakovi s manželkou Natáliou, prechodne bytom 

Kozmonautov 30, 036 01 Nitra je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu 



stabilizácie lekára Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. Huncovská 42 – 

Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Weilburská 2396/1, Kežmarok MUDr. Denisovi 

Poliakovi, prechodne bytom Kozmonautov 30, 036 01 Nitra na dobu troch rokov. 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 145/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13 

v Kežmarku Kataríne Migačovej, trvale bytom Mesto Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu so svojím druhom 

a štyrmi nezaopatrenými deťmi, bývajúcu v podnájmoch 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13, Kežmarok Kataríne Migačovej, 

trvale bytom Mesto Kežmarok na dobu jedného roka. 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Hencel, Jankura, Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth,  Polák, 

Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak, Havírová, Holova, Levická 

 

 

Prijaté uznesenie dostali č. 146/2015 

 

14. Návrh na opakovaný prenájom bytov  Gen.Štefánika 1049/14; Košická 2466/9 a 

224/12; Lanškrounská 2485/3; Weilburská 2466/5  a 2466/7. 

 

p. Perignáthová 

- informoval 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. 18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  

Jánovi Brijovi s manželkou Editou, 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. 18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Jánovi Brijovi s manželkou Editou,  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. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 Lucii 

Reľovskej, trvale bytom Košická 2466/9, 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. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Lucii 

Reľovskej,  trvale bytom  Košická 2466/9, Kežmarok  na dobu do 30.6.2016. 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 5 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Anne  

Rusnačíkovej s manželom Jánom, 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. 5 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Anne 

Rusnačíkovej s manželom Jánom,  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. 12 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Jane 

Lopatovskej, 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. 12 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jane 

Lopatovskej,  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. 22 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  

Márii Venglarčíkovej, 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. 22 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Márii 

Venglarčíkovej,  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. 28 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  

Františkovi Gavorčíkovi, 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. 28 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Františkovi Gavorčíkovi,  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. 3 v bytovom dome Košická 2224/12 Milanovi 

Hrčkovi s manželkou Evou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 3 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Milanovi 

Hrčkovi s manželkou Evou,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu do 

31.1.2018. 

 

 

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. 8 v bytovom dome Košická 2224/12 Lívii 

Garstkovej, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

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

zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Lívii 

Garstkovej,  trvale bytom  Košická 2224/12, 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 Lanškrounská 2485/3 

Martinovi Šterbákovi s manželkou Miriamou, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, 

Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na 

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 20 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi 

Martinovi Šterbákovi s manželkou Miriamou,  trvale bytom  Lanškrounská 2485/3, 

Kežmarok  na dobu do 30.9.2017. 

 

 



Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom dome Weilburská 2442/5 Márii 

Mollovej, trvale bytom Weilburská 2442/5, 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 Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi Márii 

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

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburská 2442/5 Eve 

Novákovej s manželom Radoslavom, trvale bytom Weilburská 2442/5, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi Eve 

Novákovej s manželom Radoslavom,  trvale bytom  Weilburská 2442/5, Kežmarok  na 

dobu troch rokov. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 5 v bytovom dome Weilburská 2442/5 Ing. 

Kamilovi Dernerovi s manželkou Gabrielou, trvale bytom Weilburská 2442/5, 

Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na 

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 5 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi Ing. 

Kamilovi Dernerovi s manželkou Gabrielou,  trvale bytom  Weilburská 2442/5, 

Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6 v bytovom dome Weilburská 2442/5 MUDr. 

Lenke Berežnej, trvale bytom Weilburská 2442/5, Kežmarok je prípadom hodným 

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

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 6 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi MUDr. 

Lenke Berežnej,  trvale bytom  Weilburská 2442/5, Kežmarok  na dobu troch rokov. 



 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 7 v bytovom dome Weilburská 2442/5 Janke 

Šturmanovej s manželom Radoslavom, trvale bytom Weilburská 2442/5, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 7 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi Janke 

Šturmanovej s manželom Radoslavom,  trvale bytom  Weilburská 2442/5, Kežmarok  na 

dobu troch rokov. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 8 v bytovom dome Weilburská 2442/5 Soni 

Cihrovej, trvale bytom Weilburská 2442/5, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

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

zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 8 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi Soni 

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

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome Weilburská 2442/5 Jánovi 

Šatalovi s manželkou Katarínou, trvale bytom Weilburská 2442/5, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi Jánovi 

Šatalovi s manželkou Katarínou,  trvale bytom  Weilburská 2442/5, Kežmarok  na dobu 

troch rokov. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 10 v bytovom dome Weilburská 2442/7 

Slavomírovi Repaskému s manželkou Annou, trvale bytom Weilburská 2442/7, 

Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na 

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 10 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi 

Slavomírovi Repaskému s manželkou Annou,  trvale bytom  Weilburská 2442/7, 

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. 12 v bytovom dome Weilburská 2442/7 Marekovi 

Arpášovi s manželkou Zuzanou, trvale bytom Weilburská 2442/7, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 12 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi Marekovi 

Arpášovi s manželkou Zuzanou,  trvale bytom  Weilburská 2442/7, 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. 13 v bytovom dome Weilburská 2442/7 Jozefovi 

Chovancovi, trvale bytom Weilburská 2442/7, 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 Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi Jozefovi 

Chovancovi  trvale bytom  Weilburská 2442/7, 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. 14 v bytovom dome Weilburská 2442/7 Ing. 

Vojtechovi Wagnerovi s manželkou Dagmar, trvale bytom Weilburská 2442/7, 

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 Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi Ing. 

Vojtechovi Wagnerovi s manželkou Dagmar,  trvale bytom  Weilburská 2442/7, 

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. 15 v bytovom dome Weilburská 2442/7 Mgr. 

Daniele Demkovej, trvale bytom Weilburská 2442/7, 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 Weilburská 2442/7 v Kežmarku Mgr. Daniele 

Demkovej,  trvale bytom  Weilburská 2442/7, 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. 16 v bytovom dome Weilburská 2442/7 Edite 

Kosárovej, trvale bytom Weilburská 2442/7, 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 Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi Edite 

Kosárovej,  trvale bytom  Weilburská 2442/7, 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. 17 v bytovom dome Weilburská 2442/7 Márii 

Bobokovej s manželom Jaroslavom, trvale bytom Weilburská 2442/7, 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 Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi Márii 

Bobokovej s manželom Jaroslavom,  trvale bytom  Weilburská 2442/7, 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 Weilburská 2442/7 Monike 

Kmečovej, trvale bytom Weilburská 2442/7, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

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

zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 18 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi Monike 

Kmečovej,  trvale bytom  Weilburská 2442/7, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

Hlasovanie unblock 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 



 

Prijaté uznesenia dostali č. 147/2015, 148/2015, 149/2015, 150/2015, 151/2015, 152/2015, 

153/2015, 154/2015, 155/2015, 156/2015, 157/2015, 158/2015, 159/2015, 160/2015, 

161/2015, 162/2015, 163/2015, 164/2015, 165/2015, 166/2015, 167/2015, 168/2015, 

169/2015, 170/2015 

 

 

15. Návrh na udelenie súhlasu hlavnému kontrolórovi Mesta Kežmarok s podnikaním 

alebo vykonávaním inej zárobkovej činnosti 

 

p. Patakyová 

- informovala o predloženom návrhu 

 

p. Matia 

- neschvaľoval by som to z dôvodu toho, že sa jedná len o jeden deň 

- deň potom budeme rušiť?  

- svoj pracovný čas má plnohodnotne venovať pre mesto 

 

p. Levická 

- jeden deň budete mať schválený, potom stopnete živnosť na tri roky?  

 

p. Patakyová 

- áno 

 

p. Zreľak 

- ja sa tiež prikláňam k tomu, že nepovoľovať hlavnej kontrolórke podnikateľskú činnosť 

- neviem, prečo ste nás skôr neoslovili 

 

p. Patakyová 

- nebol dôvod vás oslovovať, fyzicky aktívna podnikateľská činnosť nebude 

 

p. Polák 

- hlavná kontrolórka je zvolená na určité obdobie, prikláňam sa k návrhu p. Matiu a p. 

Zreľaka  

 

p. Jankura 

- chcem sa opýtať, ak by sme podnikanie povolili, jedná sa len o ten jeden deň?  

 

p. primátor 

- je to o dôvere  

 

 

p. Müncnerová 

- v návrhu na uznesenie nie je ten konkrétny deň zahrnutý, dávam to ako návrh  

 

p. Hencel  

- vy ste o tom vedeli už v tom čase, keď sa hlasovalo pred tým?  

 

p. Pataková 



- uviedla som to už v prihláške na voľbu hlavného kontrolóra, pojednávalo sa to už na 

viacerých zastupiteľstvách 

- mala som pozastavenú činnosť, nevedela som s ňou narábať 

- teraz začína obdobie, kedy začína byť aktívna živnosť  

 

p. Matia 

- aký je rozdiel medzi zrušením a prerušením živnosti vo Vašom prípade?  

 

p. Patakyová 

- ak by som si zrušila živnosť mne to naruší celú bonitu v podnikaní  

 

p. Havírová 

- chcela by som podporiť tento súhlas, v prípade zrušenia živnosti sa potom určité činnosti 

nemôžu otvoriť  

 

p. Škára 

- ak by aj vykonávala hlavná kontrolórka podn. činnosť, nevieme jej zabrániť v tom, čo robí 

vo voľnom čase 

-  dá sa to previesť na manžela, príbuzných 

 

p. Zreľak 

- ja som skôr za nie, ale podporím to na ten jeden deň 

- chcem ale podotknúť, žeby som chcel zlepšiť vzájomnú komunikáciu 

- je v pláne stretnutie s Vami a poslancami  

 

p. Patakyová 

- v čom nekomunikujem, keď niekto príde za mnou, som otvorená komunikovať 

- budúci týždeň budeme mať stretnutie, tam si to vydiskutujeme  

 

Hlasovanie za návrh p. Müncnerovej o doplnenie uznesenia o konkrétny deň v uznesení  

za: 9, proti: 1, zdržali sa: 5 

za: Havírová, Jankura, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Perignáth, Sabolová, Wagner, 

Zreľak 

proti: Matia 

zdržali sa: Holova, Majorová Gartsková, Škára, Hencel, Polák  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  u d e ľ u j e   súhlas s podnikaním a vykonávaním 

inej zárobkovej činnosti Ing. Zdene Patakyovej, zvolenej do funkcie hlavného 

kontrolóra mesta Kežmarok na deň 07.08.2015. 

za: 9, proti: 1, zdržali sa: 5 

za: Havírová, Jankura, Jendrejčák, Levická, Müncnerová, Perignáth, Sabolová, Wagner, 

Zreľak 

proti : Matia  

zdržali sa: Holova, Majorová Garstková, Škára, Hencel, Polák  

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 171/2015 

 

16. Návrh na zriadenie  vecného bremena  na nehnuteľnostiach mesta. 

 



p. Perignáthová  

- informovala o predloženom návrhu  

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena na časti parciel  KN-C 2487/2, KN-C 3215, KN-E 588/5, KN-

E 6587, KN-E 139,k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby vodovodnej prípojky, 

kanalizačnej prípojky a STL prípojky plynu na slúžiacich pozemkoch Antona Stracheho 

ANNA-SK, Kamenná baňa 2280/2A, Kežmarok v súvislosti s výstavbou Polyfunkčného   

objektu  na ul. Nižná brána,  s  povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

a/ trpieť umiestnenie podzemného  potrubia  vodovodnej prípojky, kanalizačnej 

prípojky a  STL prípojky plynu a ich príslušenstva na slúžiacich pozemkoch, tak,  ako to 

bude zakreslené v geometrickom pláne na porealizačné zameranie stavby, 

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

a opravách potrubia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a STL prípojky plynu  

a ich  príslušenstva, 

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

vedenia Presnú  trasu vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky  a STL prípojky 

plynu   určí geometrický plán na zameranie stavby pre zriadenie vecného bremena. 

Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, vymedzenou  dĺžkou vodovodnej 

prípojky, kanalizačnej prípojky a STL prípojky plynu na slúžiacich pozemkoch   

a šírkou ich ochranného pásma. 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatnézriadenie vecného bremena na časti  parciel  KN-C 177/2, KN-E 6599, KN-C 

1928/1, KN-C 1923 a KN-C 1810/6, - k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby 

podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch - Východoslovenská  

distribučná,  a.s. Košice,  v súvislosti so stavbou : Kežmarok – úprava VN kábla, V 481 

TS25-TS28  s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

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

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

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

umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia 

a jeho príslušenstva,c/ zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho 

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

Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán na zameranie 

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

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

ochranného pásma. 

 

 



Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel  KN-C 177/2, KN-C 3215, a KN-C 

2487/2, - k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia 

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

stavbou : Kežmarok polyfunkčný objekt, SO 05 – Rozšírenie NN siete s povinnosťou 

povinného  Mesta Kežmarok  : 

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

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

zameranie stavby,   

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

prevádzke , údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho 

príslušenstva, 

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

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

Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán na zameranie 

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

v m2, vymedzenou  dĺžkou el. káblov  na slúžiacich  pozemkoch   a šírkou ich  

ochranného pásma. 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel  KN-C 668/3, KN-E 1125 a KN-E 

1107 - k.ú. Kežmarok  v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na 

slúžiacich  pozemkoch   - Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice v súvislosti so 

stavbou : Bytový dom (zmena stavby počas výstavby) – Kežmarok , Weilburská ul. s 

povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

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

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

zameranie stavby,   

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

prevádzke , údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho 

príslušenstva, 

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

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

Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán na zameranie 

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

v m2, vymedzenou  dĺžkou el. káblov  na slúžiacich  pozemkoch   a šírkou ich 

ochranného pásma. 



 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenia dostali č. 172/2015, 173/2015, 174/2015, 175/2015 

 

17. Návrh na stanovenie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv – cyklistický 

chodník Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina  

 

 

p. Perignáthová 

- informovala o predloženom návrhu 

 

p. Majorová Garstková 

- nie je potrebné zadefinovať aj obdobie? 

 

p. Perignáthová 

- obdobie je stanovené zákonom, max. na 20 rokov  

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 
náhradu za obmedzenie vlastníckych práv  pri výstavbe a užívaní cyklistického chodníka na 

trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina,  na pozemkoch vo vlastníctve mesta Kežmarok,  

podľa § 35 zák.č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov vo výške 0,- eur. 

 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 176/2015 

 

18. Návrh na zrušenie predkupného práva JánBlaško,Mária Blašková,Suchá Hora, 

Kežmarok 

 

 

p. Perignáthová 

-informoval o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

s c h v a ľ u j e 

zrušenie predkupného práva Mesta Kežmarok zapísaného na liste vlastníctva 3035,  k.ú. 

Kežmarok na nehnuteľnosť - pozemok parc.č. KN-C 16/3 zastavaná plocha o výmere 

112 m2. 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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



 

Prijaté uznesenie dostalo č.177/2015 

 

 

19. Návrh na zmenu  zapisovateľky  komisie  kultúry a spoločenského života. 

 

p. prednosta 

- informoval o predloženom návrhu  

 

p. Wagner 

- nič proti p. Boreckej, dúfam, že sa jej zlepší zdravotný stav avšak je potrebné zmeniť 

zapisovateľku 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

a/ odvoláva  z funkcie: 

- Zapisovateľku  Komisie kultúry a spoločenského života  pri mestskom zastupiteľstve 

v Kežmarku  pani  Alžbetu Boreckú. 

 

b/ schvaľuje do funkciee: 

- Zapisovateľku  Komisie kultúry a spoločenského života  pri mestskom zastupiteľstve 

v Kežmarku  pani  Ing. Janu Pajonko. 

 

 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 178/2015 

 

20.Návrh VZN  č. 18/2015  o vymedzení  úsekov  miestnych komunikácií  na  dočasné 

parkovanie  motorových vozidiel. 

 

p. Kelbelová 

- informovala o predloženom návrhu  

 

p.primátor 

- zmyslom je, aby sme naučili ľudí parkovať, nie na tom zarábať 

- výjsť maximálne v ústrety občanom, ktorí tam bývajú 

- celý systém bol trošku aj zdedený, začalo sa s budovaním systému 

- nám vystála otázka ho dokončiť 

- samotná investícia bola 103 000€, čo nie je málo  

- už keď to máme, chceme aby to fungovalo 

- tí, ktorí majú trvalý pobyt v danej lokalite, budú mať parkovacie miesto zdarma 

- na jednu parkovaciu kartu je možnosť parkovať až tri autá 

- zvýši to bezpečnosť v meste, vytvoria sa nové parkovné miesta (cca 300 miest) 

- bude dostatok miest aj pre rezidentov, aj pre návštevníkov 

- cez víkend sa spoplatňovať parkovisko nebude 

- hľadali sme, čo ďalší Kežmarčania? 

- prvých 30 minút mám zdarma tam, kde  nie je parkovný systém 



- Kežmarčan si môže kúpiť kartu a stojí 35 €, môže parkovať celý rok všade, kde nie sú 

rampy 

 

p. Kelbelová 

- našou snahou je zlepšiť organizáciu dopravy a využiteľnosť územia 

 

p. primátor 

- nejdeme niečo stvoriť, čo bude platiť tridsať rokov 

- na začiatku budú problémy 

- budem rád,  ak budú pozmeňujúce návrhy  

-niektoré mestá sa do toho púšťajú, niektoré nie 

- bude to spadať pod mesto, pracovníci budú cez úrad práce, zamestnáme viac ľudí 

- mesto bude spravovať aj príjmy, ktoré budú plynúť z parkovacieho systému  

 

p. Holova 

- chcel by som dať pozmeňujúce návrhy:  

1. článok 3, ods. 2 – zmena času parkovného 

- pôvodný návrh bol od 8.00 – 17,00 hod, nový návrh od 8.00 do 16.00 hod 

2. článok 3, bod. č.3  

- pôvodný návrh: „Pri strate parkovacieho lístka sa účtuje poplatok 10 € - bod doplený o „a 

karte 35 € 

3. Článok 3, b2, bod č. 1 

 – pôvodný návrh: na jedno evidenčné číslo jedna karta, nový návrh: na tri evidenčné čísla 

jedna karta 

4. Článok 3, b2, bod č. 2 

Uprava článku na: Parkovacia karta:  Rezident II ( platná na evidenčné číslo pre vlastníka na 

jedno osobné motorové vozidlo s trvalým pobytom na území mesta na parkovanie v zóne 

s parkovacími automatmi a s parkovacou službou) – 35 €/12 mes.  

 

p. Jankura  

- pozmeňujúci návrh 

1. článok 3, bod c  

- pôvodná suma bola 500 €/12 mes, navrhnutá suma je 250 €/12 mes.  

- dostal som viaceré podnety od podnikateľov  

- aj pri navrhnutej sume nepredpokladám, že by bol nejaký eminentný záujem 

 

p. Hencel 

- keď bude vydávaná karta na 6 mesiacov, suma bude znížená, keďže to bude na 6 mesiacov? 

 

p. Kelbelová 

- keď sa vydá karta 1. júla 2015, bude platná do 1. júla 2016 

- je to vec evidencie, bude to odkontrolovateľne možné 

- na každej karte bude dátum platnosti vyznačený 

 

p. Polák 

- mal poznámku, že keby bola na kalendárny rok, bol by občan znevýhodnený 

 

p. Matia  

- v čase od 8.00 do 10.00 hod. je priestor aby som stál na pešej zóne zadarmo?  

 



p. Kelbelová 

- zóna plateného parkovania bude označená informačnou značkou,možno parkovať len na 

miestach, ktoré sú vyznačené vodorovným a zvislým dopr. značením pri ZŤP, pre pešiu zónu 

vyznačené miesta nebudú 

- platí tam režim pešej zóny 

 

p. Matia  

- aj keď tam nebudú vyznačené miesta, akým spôsobom toho upravíme? 

 

p. Kelbelová 

- nemôže tam každý vojsť, musí splniťlegitímne podmienky, ktoré sú pre pešiu zónu dané 

- zaplatí potom pokutu 

 

p. Wagner 

- mal som osobnú skúsenosť, že na pešej zóne stoja osobné autá 

 

p. náčelník 

- zo dňa na deň sa to vyriešiť nedá, ale pritvrdzujeme tým, že dávame papuče 

- ľudia na to nie sú zvyknutí 

 

p. Majorová Garstková 

- zmenu času na platenie parkovania som navrhla na zastupiteľstve už v januári 

- vtedy nebol schválený, budem rada, ak to dnes prejde 

 

p. Škára 

- ako sú riešené ZŤP osoby pri závorovom systéme? 

 

p. Kelbelová 

- pri závorách sa ZŤP riešiť nedá 

- pol hodina bude zdarma 

- potrebujú sa dostať do inštitúcii v centre, práve preto je dosť vyčlenených parkovacích miest 

pre ZŤP v centre  

 

p. Škára 

- navrhované zjednosmernenie ulíc, ktoré sú aj na internete zverejnené, trochu sa  rôznia od 

predstáv obyvateľov, ktorí tam bývajú 

- bude možné po nejakom čase to prípadne zmeniť?  

 

p. primátor 

- necháme ten dokument živý, my teraz nevieme, ako sa to bude správať 

- na to sme tu, aby sme tie chyby odstránili 

- s občanmi to treba odkomunikovať a vychytať tie chyby 

- stopercentne nevyhovieme všetkým  

- snažime sa nájsť to najvýhodnejšie riešenie pre všetkých 

 

p. Škára 

- navrhujem na daných uliciach osadiť dočasné dopravné značky, keby došlo k následnej 

zmene 

 

 



p. primátor 

- bude problém meniť dopravné značenie?  

 

p. Kelbelová 

- pri tvorbe parkovacieho systému sme vychádzali zo skúsenosti okolitých miest 

- jedna, dve značky, pokiaľ sa zmenia nie je až také finančne náročné 

- niektoré značky je potrebné zabetónovať 

- optimalizovať systém je možné až po určitej dobe  

 

p. primátor 

- značky použijeme na iné miesta, nie je problém zmeniť polohu 

 

p. Müncnerová 

- pokiaľ je viacero vlastníkov nehnuteľnosti, ako to bude fungovať?  

- v akom rozmedzí budú platiace automaty?  

 

p. Kelbelová 

- rozmiestnenie automatov bolo v materiáloch 

- snažili sme sa, aby hustota umiestnenia bola vyhovujúca 

- život ukáže, kde treba zahustiť automaty 

- vzhľadom na počet parkovacích miest, jeden byt jedna karta pre vlastníka s trvalým 

pobytom, v užšom centre 

- teraz bol riešený vnútorný kostolný priestor zákazom vjazdu, dopravnej obsluhe vjazd 

povolený  

- bude nastolený iný režim jedine počas trhov 

- zahrnuli sme všetky ulice v rámci centra, aby neparkovali ľudia z iných ulíc  

 

p. primátor 

- snažili sme sa výjsť občanom maximálne v ústrety 

- chceme nastoliť systém 

- investícia mesta bola vysoká, ak by sme to nezrealizovali, straty by boli veľké 

 

p. Hencel 

- určite je vhodné sa vrátiť k niekoľkým veciam v súvislosti s podnikateľmi, konkrétne sa 

jedná o podnikateľov, ktorí prevádzkujú reštauračné služby a ktorí majú ubytovacie priestory 

- do budúcna, páči sa sa mi návrh od p. MUDr. Reznickej – na niektorých úsekoch bezplatné 

parkovanie počas Vianoc a letného obdobia  

- pokiaľ je to možné, aby bola otvorená komunikácia s občanmi, ktorí dali požiadavky  

 

p. Kelbelová 

- pokiaľ sa povoľujú nové prevádzky, v rámci stavebného zákona musí deklarovať počet 

parkovacích miest 

- u starých prevádzkach si buď kúpi prenosnú park. kartu, alebo parkuje na vlastných 

pozemkoch (tiež ho to niečo stojí) 

- mal by sa pripôsobiť podmienkam, ktoré určuje vlastník 

 

p. Müncnerová 

- ako to bude v čase EĽRA? 

 

 



p. Kelbelová 

-v čase EĽRA bude spoplatnené parkovanie, bude tá istá cena 

- akurát počas EĽRA bude možnosť parkovať v zákaze vjazdu (Kostolný námestie)  

 

p. primátor 

- je to jediné podujatie, kde môžeme mať taký príjem do rozpočtu mesta   

 

p. Karpiš  

- nielen Kostolné námestie, ale aj Trhovište bude doplnené 

 

p. Holova 

- pri závorovom parkovacom systéme budú štyri percentá parkovacích miest pre ZŤP 

 

p. Kelbelová 

- áno, budú spoplatnené 

 

p. Polák 

- zúčastnil som sa aj komisie, kde sa riešilo parkovanie 

- bolo by vhodné zakomponovať do VZN, že ak si klient zaplatí 0,10 €/45min. a pôjde 

zaparkovať na inú ulicu v tej istej zóne, že mu bude platiť lístok  

- VZN článok 3, písmeno a) doplniť číslo 5 

 

p. Kelbelová 

- podrobnosti užívania jednotlivých parkovísk rieši prevádzkový poriadok 

- lístok, ktorý si nevyčerpem platí  v danej zóne kdekoľvek  

- v rampovom systéme to neplatí  

 

p. Polák 

- uvidím, čo čas ukáže, sťahujem pozmeňujúci návrh  

 

Hlasovanie za výstup p. Olejára  

 

p. Olejár 

- ľudia by boli ochotní zaplatiť v centre, bolo by vhodné otvoriť centrum mesta  

- poukázal na situáciu v meste Poprad 

- nie je ochotný si kúpiť parkovaciu kartu za 500 € 

- predostrel situáciu v zahraničí 

- poukázal na nájomcov, ktorí nemajú trvalý pobyt  

- je potrebné sa zamyslieť nad podnikateľmi 

- za zjednosmernenie ulíc je súhlas, ale druhá vec je, že kanalizácia na Starom trhu nevydrží 

- cesty dostanú zabrať, sadnú cesty 

- kde pôjdu peniaze z parkovania?  

- pôjde to na historickú dlažbu v meste?  

- kde sú mačky, ktoré sa zvýšili z rekonštrukcie? 

- ľudia sa sťažujú, že s nimi nik nekomunikuje, hádže to bremená nám všetkým 

 

p. primátor 

- otvorili ste viac tém, venujeme sa parkovaciemu systému 

- som rád, že ste to otvorili, aj mňa to trápi  

- nejdeme stvoriť niečo, čo tu bude 20 rokov, boli aj pripomienky 



- VZN prerábame na tretí krát, hľadáme cestu, ako výjsť v ústrety  

- všetkým sa nevyhovie 

- ak problémy budú, je potrebné prísť na mesto a komunikovať  

 

p. Kelbelová 

- komunikuje sa o systéme od marca minulého roka 

- čadičové kocky, ktoré sú použiteľné sú na Technických službách, kde sa budú opravovať 

- chyba, ktorá sa stala na Starom trhu nesúvisela s rekonštrukciou  

 

p. Holova  

- podal vyjadrenie v súvislosti s kockami 

 

p. primátor 

- poukázal na aplikáciu City monitoru 

 

p. Jankura 

- p. Polák zvolal minulý týždeň stretnutie poslancov s podnikateľmi,  bolo pozvaných 34 

prevádzok, prišli dvaja podnikatelia 

- nevidíme snahu podnikateľov 

- chceme, komunikujeme, ideme do toho  

 

p. Karpiš 

- podal stanovisko k finančnej stránke - musí sa splatiť tento systém, nestálo to málo 

- postupne sa parkoviská dajú do lepšieho stavu 

- skrátenie doby platenia, treba zvážiť, či do toho chcete ísť, lebo sa bude platiť len do pol 4, 

- nakoľko pol hodina bude zdarma  

- reagoval na zníženie sumy z 500€ na 250€/parkovacie miesto  

 

p. Kelbelová 

- tých  parkovacích miest, nie tak veľa, že by bola vhodné znížiť poplatok za parkovaciu kartu 

 

p. primátor 

- je to dobrá úvaha, je to na zvážení  

 

p. Hencel  

- mám dva návrhy na doplnenie  

1. článok 3, písmeno c - pokiaľ by neprešiel návrh p. poslanca, žeby sme dali sumu 250€/6 

mesiacov a 130€/3 mesiace 

- aby si to tí ľudia mohli otestovať 

 

p. Kelbelová  

- sú to ďalšie  náklady na zriadenie 

 

p. Hencel  

- ja osobne to sťahujem  

 

p. Matia  

- na p. Olejára – parkovací systém je vhodné prijať 

- potom v septembrovom zastupiteľstve by som otvoril tému pešej zóny 

 



p. Polák 

- reagoval na návrh p. Hencela 

- nestačí nejaká malá tabuľka?  

 

p. Kelbelová 

- je to legislatívou ošetrené, nemôžme si vytvárať vlastné pravidlá 

 

p. Müncnerová 

- do ďalšieho zastupiteľstva by som chcela spätnú väzbu od občanov k pešej zóne 

 

p. primátor 

- budeme sa tomu venovať  

 

Hlasovanie za pozmeňujúce návrhy p. Holovu 

Článok 3, bod č. 2 – zmena času na 16.00 hod. 

 

za: 14, proti: 0, zdržala sa: 1 

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

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Wagner, Zreľak 

zdržala sa  : Sabolová  

 

Článok 3, písmeno a, bod č. 3 -  strata karty 35€ 

za: 15 proti: 0, zdržala sa: 0  

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

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

 

Článok 3, bod b2, bod č. 1 - jedna karta na tri evidenčné čísla 

Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Článok 3, bod b2, bod. č. 2–upresnenie článku 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Jankuru 

Článok 3, písmeno c – zmena sumy na 250 € 

za: 8 proti: 1, zdržali sa: 6 

za: Havírová, Jankura, Matia, Müncnerová, Perignáth,  Polák, Škára, Zreľak 

proti: Levická 

zdržali sa: Holova, Jendrejčák, Hencel, Sabolová, Majorová Garstková, Wagner  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo  na VZN č.  18 /2015 mesta Kežmarok   o 

vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel 

podľa predložené návrhu, s prijatými pozmeňovacími návrhmi. 

za: 14 proti: 0, zdržal sa: 1 

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

Polák, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak 

zdržala sa: Majorová Garstková 



 

Prijaté uznesenie dostalo č.179/2015 

 

21. Návrh VZN  č 19/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  č.6/2012, ktorým sa  

obmedzuje  alebo zakazuje predaj, podávanie  a požívanie  alkoholických nápojov  

v znení  VZN č.8/2015. 

 

Predkladateľ  p. primátor 

 

p. Mačáková 

- informovala o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa   u z n á š a  na VZN č. 19/2015, ktorým  sa mení 

a dopĺňa VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie 

a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne 

prístupných miestach na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 8/2015.  

      

  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora mesta, aby vydal úplné 

znenie VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie 

a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne 

prístupných miestach na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 8/2015, tak ako to 

vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných VZN č. 19/2015.  

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1 

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

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová, Škára, Wagner 

zdržal sa: Zreľak   

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 180/2015 

22. Návrh VZN  č 20/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  č.3/2010 o poskytovaní 

sociálnych služieb  na  území mesta Kežmarok. 

 

 

p. Ružbaská 

- informovala o predloženom návrhu 

 

p. primátor 

- chceme byť sociálnejší, zlacňujeme, aby bola služba dostupnejšia pre občanov 

- možno budeme potrebovať viac opatrovateliek  

 

p. Karpiš 

- zhodnotil danú situáciu ekonomickým pohľadom 

- je rozdiel z pohľadu občana a z pohľadu mesta  

 

p. primátor 

- ušetríme peniaze na niečom inom 

 



p. Polák 

- rozprával som s viacerými ľudmi, prichádza čas, kedy by sme aj my mali niečo pre urobiť 

pre starých ľudí  

 

p. Ružbaská 

- poukázala na skutočnosť, že sa jedná o prvé časové pásmo 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   sa    u z n i e s l o    na VZN č.   20/2015, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 3/2009, v znení VZN č.7/2011, v znení Dodatku č.1 o poskytovaní 

sociálnych služieb na území mesta Kežmarok. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora, aby vyhlásil úplne znenie 

VZN č. 3/2009, ako to vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných VZN č. 20/2015. 
 

za: 15proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostali č. 181/2015 

 

23.  Návrh VZN  č 21/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  č.17/2015 Trhový poriadok 

– príležitostné  trhy, festival  Európske ľudové  remeslo. 

 

p. Perignáthová 

- informovala o predloženom návrhu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo sa VZN č. 21/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 17/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové 

remeslo 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora mesta, aby vyhlásil úplné 

znenie VZN č. 17/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové 

remeslo, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných VZN č. 21/2015 

za:15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostali č. 182/2015 

 

24. Návrh VZN  č 22/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  č.16/2015 Trhový poriadok – 

príležitostné  trhy. 

 

p. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 

 



p. primátor 

- dolaďujeme systém, sú tam drobnosti 

 

p. Matia 

- chcem sa opýtať na sumu 15 €. Je to suma vstupného na deň, alebo tri dni? 

 

p. Perignáthová 

- na tri dni, tak ako je to schválené  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo sa VZN č. 22/2015, ktorým sa mení 

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

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora mesta, aby vyhlásil úplné 

znenie VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy, ako vyplýva zo zmien 

a doplnkov vykonaných VZN č. 22/2015 

za:15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostali č. 183/2015 

 

25. Stanovisko HK  k záverečnému účtu. 

 

p. Patakyová 

- informovala o predloženom návrhu 

 

p. primátor 

- nezrovnalosti sa týkajú zariadenia pre seniorov, tam bola dosť vysoká škoda 

 

p. Karpiš 

- stručným vysvetlením podal vysvetlenie hlavnej kontrolórke  

 

p. primátor 

- aký je z toho záver? 

 

p. Karpiš  

- čo sa týka zariadenia pre seniorov, proces je v poriadku, čo sa týka opatrení, skôr do 

vnútra zariadení  

 

p. Majorová Garstková 

- aká je celková výška dlhov mesta?  

 

p. primátor 

- skoro 60 000 €  

 

p. Majorová Garstková 

- chcela vysvetlenie, o koľko programov ide, či o 16, alebo 15 

- poukázala na chybu v materiáloch 



- namiesto mesta Kežmarok bolo uvedené mesto Senec  

- stiahla som si to z internetu, neprišlo mi to v materiáloch 

 

p. Polák 

- informoval o skoro identickom stanovisku hlavného kontrolóra mesta Senec 

 

p. Patakyová  

- to je subjektívny názor, je to predloha 

 

p. Polák 

- pozerám si stanoviská viacerých miesť a každé mesto to má spracované po svojom 

- každý nech si utvorí svoj názor 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Stanovisko hlavného 

kontrolóra mesta Kežmarok k Záverečnému účtu za rok 2014. 

 

za: 12, proti: 0, zdržali sa: 3 

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

Škára, Wagner, Zreľak 

zdržali sa: Jankura, Majorová Garstková, Matia  

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 184/2015 

 

25a. Záverečný  účet  mesta 

 

p. Karpiš  
- informoval o predloženom návrhu 

 

p. Škára 

- chcel navrhnúť zmenu v bode 12, variant B - zmena usporiadania rezervného fondu 

- pozmeňujúci návrh k všetkým trom bodom variantu B 

 

p. Karpiš 

- s p. Škárom sme si prešli daný návrh, k výsledku sa dostaneme rovnakým spôsobom, pre 

ekonómov to je zrozumiteľnejšie  

- v spomenutom návrhu sa mení sa len to, že zo samotného prebytku sa dá do rezerveného 

fondu 33 979,98 € a zo zostatku finančných operácií suma 157 951,84 € 

- daná suma je rozdelená do dvoch krokov 

 

p. primátor 

- je to upravené na základe pripomienok hlavného kontrolóra 

- ide o reflektovanie daných pripomienok 

-prechádzali sme si to, je to v poriadku  

 

Hlasovanie za pozmeňujúce návrhy p. Škáru, o všetkých troch súčasne -  bod 2, 3 a 4 

za:15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 



 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenia č. 259/2013, 28/2014, 30/2014, 

84/2014, 222/2014, 288/2014, 306/2014. 

 

 

za:15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 185/2015 

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje záverečný účet a celoročné 

hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2014 bez výhrad, so schválenými 

pozmeňujúcimi návrhmi.  

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné usporiadanie prebytku 

rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2014 vo výške 218 236,11 eur: 

 

a) Tvorba rezervného fondu:       33 979,98 € 

b) Usporiadanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov 

poskytnutých v tomto rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, 

ktoré bude možné použiť podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách v nasledujúcom rozpočtovom roku: 184 256,13 € 

      

3. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zostatok finančných operácií vo 

výške 157 951,84 eur a usporiadanie zostatku finančných operácií za rok 2014 

nasledovne: 

Tvorba rezervného fondu:       157 951,84 € 

 

4. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje tvorbu a použitie rezervného 

fondu za rok 2014 nasledovne: 

 

a) Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1. 2014:   814 894,93 € 

b) Vrátenie použitia rezervného fondu z roku 2013:  246 507,89 € 

c) Usporiadanie stavu rez. fondu z prebytku fin. operácií roku 2013, uzn. 

74/2014:         109 070,75 € 

d) Tvorba rezervného fondu z prebytku rozpočtu roka 2014:  

         33 979,98 € 

e) Tvorba rezervného fondu zo zostatku finančných operácií roka 2014:

         157 951,84 € 

f) Stav rezervného fondu po usporiadaní hospodárenia roku 2014: 

                 1 362 405,39 € 

 



 

5. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje hospodárenie príspevkových 

organizácií Mesta Kežmarok za rok 2014 s nasledovným vysporiadaním 

výsledkov hospodárenia: 

 

A) Mestské kultúrne stredisko Kežmarok:     

Schodok hospodárenia roku 2014:              - 16 997,50 € 

  

 Vysporiadanie: z rezervného fondu        16 997,50 € 

 

B) Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:  

Prebytok hospodárenia roku 2014:               27 213,92 € 

 

Rozdelenie: prevod do rezervného fondu      27 213,92 € 

 

C) Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok:  

Prebytok hospodárenia roku 2014:            519,31 € 

 

- Prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti roku 2014:            64,89  € 

 

Rozdelenie: prevod do rezervného fondu             64,89 € 

 

- Zisk z vedľajšej (podnikateľskej) činnosti roku 2014         454,42 € 

 

Rozdelenie: prevod do rezervného fondu           454,42 € 

 

 

6. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie účtovný výsledok 

hospodárenia (stratu) roku 2014 z hlavnej činnosti Mesta Kežmarok vo výške      

-835 299,82 € a jeho vysporiadanie z nevysporiadaného výsledku hospodárenia 

minulých rokov vo výške 835 299,82 €. 
 

 

7. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie hodnotiacu správu o plnení 

programov v rámci programového rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2014. 

 

 

 

 

za:15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

Müncnerová, Perignáth,  Polák, Sabolová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 186/2015 

 
 

 



26.  Návrh na schválenie  mimosúdneho  vyrovnania pre  rodinu Scholtzovcov. 

 

Predkladateľ p. primátor 

 

p. Bednárová 

-informovala o predloženom návrhu 

 

p. primátor 

- mesto vedie súdne spory v niektorých prípadoch 

- som skôr za dohodu 

- mesto už zaplatilo nie malé finančné prostriedky za súdne trovy 

- zmierom prišlo už v druhom prípade  

- suma je presne vyčíslená, rodina si musela zobrať pôžičku 

- mali by sme vysporiadaný ďalší súdny spor 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Dohodu o urovnaní medzi Mestom 

Kežmaroka Viliamom Scholtzom s manželkou Danou Scholtzovou, obaja trvale bytom 

Bušovce 60, ktorej predmetom je záväzok Mesta Kežmarok uhradiť Viliamovi 

Scholtzovi s manželkou Danou Scholtzovou sumu vo výške 7.000,-EUR za podmienky, že 

dohoda bude považovaná za úplnú a konečnú dohodu o sporných nárokoch 

vyplývajúcich zo súdneho konania, v ktorom Krajský súd v Prešove rozhodol 

rozsudkom  č.k. 12 Co 110/2013 a 12 Co 111/2013 zo dňa 18.09.2014 v spojení 

s opravným uznesením  č.k. 12 Co 110/2013-175 a 12 Co 111/2013-175 zo dňa 18.09.2014 

tak, že potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa so spresnením, že právny úkon 

jednostranného zvýšenia nájomného platobným výmerom MPBH Kežmarok zo dňa 

5.6.2001 k bytu č. 10 na ulici Generála Štefánika č. 14, Kežmarok, zo  sumy 793,-Sk 

(26,32 EUR) na sumu 3.004,- Sk (99,71 EUR) a  sumu 3.582,- Sk (118,90 EUR) je 

neplatný. 
 

za:15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 187/2015 

 

 

 

 

27.Návrh na schválenie žiadosti obce Holumnica  o odpustenie  úrokov z omeškania. 

 

p. Karpiš 

- informoval o predloženom návrhu 

 

p. primátor 

- p. starostka sa postavila k tomu, tak, že chce vysporiadať všetky záväzky 

- majú dosť veľké finačné problémy  

 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpustenie dlhu - úrokov z omeškania vo 

výške 425,01 eur vyčíslených Obci Holumnica k 15.1. 2015 na základe rozsudku 

Krajského súdu v Prešove č.k. 19Co/53/2013-88 za podmienky, že do 31.7. 2015 uhradí 

všetky trovy exekúcie. 

 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 188/2015 

 

28. Zmena  rozpočtu  mesta Kežmarok rozpočtovým opatrením  č. 4/2015. 

 

p. Karpiš 

-informovalo predloženom návrhu 

 

p. Matia 

- jednotliví vedúci žiadajú o danú úpravu? 

 

p. Kelbelová 

- návrh dáva príslušné oddelenie po konzultácii s ekonómom 

 

1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok 

pre rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015 podľa predloženého návrhu. 

2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 86/2015. 

3) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje poskytnutie bezúročnej finančnej 

výpomoci spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., IČO 46 119 809 vo výške 350 000 

eur, určenej na prefinancovanie projektu podporeného zo zdrojov Európskej únie 

(na rekonštrukciu protipožiarnej cesty a obnovu lesa), so splatnosťou do 30.11. 

2015. 

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

2015 nasledovne: 

a) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 9.2.3 ZŠ, 

Nižná brána s jedálňou a ŠKD vo výške 94170 eur, 

b) financovanie kapitálových výdavkov prvkuprogramového rozpočtu 10.4.5 

Mestská športová hala vo výške 60 000 eur. 

 

 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenia dostali č. 189/2015 

 

 

29. Návrh na  zriadenie,  zmenu  a doplnenie  komisií  Mestského zastupiteľstva  

v Kežmarku  



p. Sabolová 

-informovala o predloženom návrhu 

 

p. Polák 

- všetko je aj písomne podložiteľné 

-bolsom prekvapený, že predkladá daný materiál p. poslankyňa 

- je zvykom, že pokiaľ sa určitá komisia kreuje, patrí to do pôsobnosti p. prednostu  

- objasnil úplnú genézu danej problematiky   

- upovedomil, že v zápisnici z Komisie školstva, mládeže a športu nie je uvedené, kto a aké 

návrhy predkladal, ani či dané návrhy prešli, alebo nie  

- chýbajú záznamy v zápisnici a zároveň vytkol komisii ďalšie veci 

- upriamil pozornosť na nesúlad v prezenčnej listine  

- p. poslanec predložil štyri pozmeňujúce návrhy 

1. Zmena názvu komisie na Komisiu mládeže a športu 

2. Za predsedu komisie sa navrhuje p. Zreľak 

3. Za členov navrhnúť poslancov: p. Müncnerovú, p. Majorovú Garstkovú a p. Škáru 

4. Za členov navrhuje p.Nováka, p. Bednárovú, p. Točekovú, p. Penkert, p. Knižkovú 

 

p. primátor 

- započul som svoje meno, ja nechcem vstupovať do komisií, je to v pôsobnosti MsZ 

- nie som nadšený, že sa rozdeľujú komisie 

- akceptujem to, odsúhlasili ste si to na komisii  

- ja nezadeľujem žiadne mená do komisií, nezaťahujte do toho ani primátora, ani prednostu  

- nechajte si túto kompetenciu  

 

 

p. Sabolová 

- niektoré veci povedal poslanec skôr ako polopravdy, ja som hneď na prvom zastupiteľstve, 

keď sme odsúhlasovali komisie povedala, že to nie je najšťastnejším riešením, aby boli 

spojené komisie 

- bolo by najlepšie, aby fungovali samostatne 

- prijali sme p. poslanca Poláka na rokovanie komisie, má na to právo 

- diskutoval v rámci celého konania komisie, ako by bol členom, bez vyzvania  

- len som sa dopočula, že si chcel navrhnúť p. Zreľaka za predsedu  

- daný návrh sme si po tvojom odchode odsúhlasili a takto bol uvedený aj v návrhu  

- komisia školstva si odsúhlasila svoje znenie komisie 

- jeden člen komisie neprišiel vôbec, preto bolo osem hlasov, nie deväť 

- nepasujem sa za človeka, ktorý by bol kompetentný vstupovať do jednania iných komisií 

- nechceli sme mať radikálny výstup z komisie, nechceli sme nikoho diskriminovať 

- dali sme šancu a možnosť, aby ste si navrhli svojich členov  

- tam ide o obsah, nie o formu 

- to je náš návrh,  komisie sú poradným orgánom, nerozhodujú o veciach  

- došlo ku časovým posunom pretože došlo k personálnym zmenám na odd. školstva  

- všetky pracovníčky oddelenia boli dosť dlho práceneschopné, nemali sme s kým 

komunikovať a riešiť materiály  

- bola by som rada, keby ste nespochybňovali činnosť komisie, trošku ma to uráža  

- zároveň vysvetlila spomenuté veci v súvislosti s menom p. primátora a p. prednostu  

 

p. primátor 

- za mnou boli vacerí ľudia a dávali nejaké mená 



- nechávam kompetenciu čisto na Vás 

- som rád, že chcete veci riešiť, ale aby to bolo aj prínosom  

 

p. Zreľak  

- dlho som uvažoval čo poviem, je to vec poslancov MsZ, súhlasím s p. primátorom 

- zvolal som stretnutie poslancov, chcel som,aby sme si to spoločne rozdiskutovali  

- nie všetci sa mohli zúčastniť, poslal som zápisnicu všetkým 

- jedine p. Levická poslala spätnú väzbu  

- snažil som sa komunikovať, videl som podporu poslancov  

- zavolal som p. Sabolovú na stretnutie, asi ste predpokladali, že chce p. Polák navrhnúť mňa, 

mrzí ma, že ste mi nepovedali, že máte iný návrh, ako by to malo fungovať  

- stojíme za jednou vecou, aby mládež ožila 

- ďakujem za doterajšiu prejavenú dôveru  

 

p. Jankura 

- prvé návrhy už boli v decembri, je nás tu viac poslancov, ktorým je šport veľmi blízky 

- bude ťažké určiť deväť členov a predsedu komisie 

- navrhol 15- minútovú prestávku, aby to bolo prebraté poslancami.  

 

p. primátor 

- komisia má priniesť návrhy, chystám určité komunikačné zmeny 

- návrhy komisií by mali byť odkomunikované aj s vedením 

 

p. Müncnerová 

- na komisii bol návrh mňa za predsedníčku  

- návrh som neodmietla  

- mám blízko k športu, ale nemám zásadný problém, aby bol p. Zreľak predsedom 

- ide nám všetkým o ten istý cieľ 

- budem rada, ak by jeden z nás bol predsedom, alebo jeden z členov  

- navrhujem, aby si poslanci odhlasovali predsedu a my dvaja, aby sme nehlasovali  

 

p. primátor 

- udelil slovo prednostovi, keďže bolo spomenuté aj jeho meno  

 

p. prednosta 

- oslovil p. Poláka, žiadal o vysvetlenie  

 

p. Polák 

- objasnil prednostovi a primátorovi v akej súvislosti bolo spomenuté ich meno  

 

p. prednosta  

- komisie sa zriaďovali tesne po voľbách, na celom materiály som bol súčinný 

- pred dvoma týždňami ste za mnou boli a prisľúbil som Vám, že budem nápomocný 

- daný materiál nie je vôbec jednoduchý 

- máme techniku, aby sme dokázali vytlačiť online hlasovacie lístky, v prípade, že hlasovacie 

lístky doplníte, alebo pozmeníte  

- vykonáme tajnú voľbu a následne vyhodnotíme výsledky 

- celý problém sa vyrieši hneď tu na zastupiteľstve  

- uznesením sú už samotné výsledky volieb  

 



p. Hencel 

- diskusia bola samozrejme potrebná, ale navrhujem, aby sa prešlo k hlasovaniu  

 

p. Škára  

- členmi komisie by mali byť dvaja poslanci, vzdávam sa možného členstva 

 

p. Levická  

- chcela poprosiť o zaradenie člena p. Bartekovú 

 

p. Matia  

- je nemysliteľné, aby sme sa bavili o takej veci taký dlhý čas 

 

Hlasovanie za zmenu názvu komisie, návrh p. Poláka 

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 6 

za: Holova, Jankura, Jendrejčák, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová, Perignáth, Škára, 

Zreľak 

zdržali sa: Sabolová, Havírová, Hencel, Wagner, Levická, Polák 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

O d v o l á v a  z Komisie  školstva, mládeže  a športu s účinnosťou   od 04.06.2015 : 

 

Mgr. Ľuboslav Kovalský  

Pavol Humeník  

Marián Benko   

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

M e n í   názov   „Komisie školstva mládeže  a športu“   na nový  názov    

„Komisia  školstva a vzdelávania“  a   u p r a v u j e    oblasť  pôsobenia  komisie  

školstva  v rozsahu posudzovania a hodnotenia  aktivít  a   činností  súvisiacich  

s predškolskou a školskou výchovou a vzdelávaním  detí a mládeže a celoživotného 

vzdelávania. 

 

Z r i a ď u j e   Komisiu  mládeže a športu  pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  a   

u p r a v u j e    oblasť  pôsobenia  komisie  mládeže  a športu    v rozsahu posudzovania 

a hodnotenia  aktivít  a   činností  súvisiacich  s predškolskou a školskou športovou 

aktivitou  detí a mládeže,  s mimoškolskou činnosťou  detí a mládeže všeobecne, so 

športovou   aktivitou  ostatnej populácie ,  s  koordináciou  výkonnostnej a klubovej  

formy  športu a športových aktivít. 

 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenia číslo: 190/2015, 191/2015 

 

p. prednosta  

- predkladám na odsúhlasenie hlasovací lístok  



- vysvetlil spôsob hlasovania  

 

Vyhlásená 5 minútová prestávka na vytlačenie hlasovacích lístkov.  

 

Po prestávke bola vykonaná samotná voľba predsedu a člena komisie.   

 

p. Perignáth 

- navrhol, aby sa krúžkovalo len sedem kandidátov, namiesto ôsmich  

 

p. Müncnerová 

- návrh je, aby nehlasovala za predsedu ani ona, ani p. Zreľak  

 

p. primátor 

- voľba pôjde súčasne 

- všetky mená bude k dispozícii, bude sa hlasovať za ôsmich  

 

Prešlo sa k spočítaniu hlasov. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

V o l í    do  Komisie  školstva a vzdelávania  pri Mestskom  zastupiteľstve v Kežmarku  

s účinnosťou  od  10.06.2015. 

 

Mgr. Zuzana Madejová - člen 

 

Mgr. Peter Mikulášik- člen 

 

Mgr. Igor Vaverčák - člen 

 

V o l í    do Komisie mládeže a športu pri Mestskom  zastupiteľstve v Kežmarku 

s účinnosťou  od  10.06.2015. 

 

Mgr. Andrej Zreľak - predseda komisie 

 

Mgr. Miroslava Müncnerová- člen 

 

Mgr. Jana Majorová Garstková - člen 

 

Pavol Humeník– člen 

 

Bc. Simona Točeková - člen 

 

Mgr. Ľudmila Bednárová - člen 

  

Jozef Juhász - člen 

   

Petra Penkert - člen 

 

Júlia Klaudia Knižková - člen 



 
Ing. Pavol Fejerčák - zapisovateľ 

 

P. primátor poblahoželal novozvoleným členom a zároveň podotkol, že je potrebné do 09. 06 

odovzdať súhlas so spracovaním osobných údajov  na odd. personalistiky a miezd (je to 

povinnosť všetkých novozvolených členov, okrem poslancov) 

Prijaté uznesenie dostalo č. 192/2015 

 

30. Rôzne 

30a. Prepracovanie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok 

a následné prepracovanie i Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku  

p. Sabolová  

- informovala o predloženom návrhu  

- navrhovala vytvoriť pracovnú skupinu s nepárnym počtom, troch alebo piatich členov 

p. Polák 

- mal požiadavku, aby boli členmi všetci poslanci 

p. Sabolová 

- žiadala domenovať za členov aj Ing. Gurku, aj JUDr. Bednárovú, optimálne by boli 5 

členovia plus dvaja domenovaní 

p. Polák 

- v tomto sa zhodneme, stiahol by som svoj návrh, navrhujem aby členom bol ten, kto chce 

byť v pracovnej skupine  

p. primátor 

- neviem, ako by sme to mohli zrealizovať, možno začať komunikáciu medzi sebou, ako by to 

mohlo fungovať  

p. Majorová Garstková 

- navrhujem, aby sa poslali pripomienky do nejakého termínu, môžeme sa následne stretnúť a 

pozrie sa na to právnička 

- kto sa bude mať záujem vyjadriť, sa vyjadrí 

- podľa mňa je zbytočné vypracovať pracovnú skupinu 

p. Matia  

- navrhujem si nájsť konrétny termín, ktorí sa chcú stretnúť, sa stretnú 

- právne oddelenie to následne skontroluje 



p. Hencel 

- dávam procedurálny návrh, aby boli tri osoby, ktoré sa stretnú a dajú nejaké reálne termíny, 

oni zorganizujú celý proces 

- navrhujem p.Sabolovú, p. Poláka, p. Perignátha, p. prednostu, p. Bednárovú 

Hlasovanie za návrh p. Hencela- vytvorenie pracovnej skupiny k problematiky rokovacieho 

poriadku v zložení p. Sabolová, p. Poláka, p. Perignátha, p. prednostu, p. Bednárovú 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľujeutvoriť pracovnú skupinu, ktorá pripraví návrh oboch 

rokovacích poriadkov v termíne do konca augusta 2015, aby mohol byť proces 

schvaľovania tohto návrhu poslancami zahrnutý do programu septembrového 

mestského zastupiteľstva s navrhnutými členmi p. Sabolovou, p. Perignáthom, p. 

Polákom, p. Gurkom a p. Bednárovou.) 

 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 193/2015 

 

30b. Zahraničné pracovné cesty  

p. primátor 

- požiadal poslancov o schválenie viceprimátorovi pracovnú cestu do Viedne, ktorá sa 

uskutoční v pondelok 08.06.2015 (odhalenie sochy) 

- do partnerského mesta Bochnia (svetové dni mládeže) 

- vyzval poslancov, ktorí by mali záujem  

- komisia mládeže a športu by sa tým mohla zapodievať 

 

p. Zreľak  

- nechal by som to na komisiu, ako sa rozhodne  

p. primátor 

- sú tieto dva návrhy 

- súhlasím, aby to šlo na komisiu  

 



Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu p. viceprimátorovi 

a členovi kultúrnej komisie p. Milanovi Chomovi do Viedne dňa 08.06.2015.  

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1 

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

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

zdržal sa: Perignáth 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 194/2015 

 

30c. Príprava festivalu EĽRO 

p. Kaprálová 

- v krátkosti informovala o programe EĽRA 

p. primátor 

- dolaďujeme veci 

- informoval poslancov o pripravovanej výstave v septembri  

- budú len malé zmeny 

- v rámci som pozýval všetky partnerské mestá (1 +1) 

- budem rád,keď sa všetci zúčastníte a keď si zoberiete na starosť nejakú delegáciu  

Delegácie miest, ktoré si zoberú na starosť jednotliví poslanci: 

Nowy Targ – p. Perignáth 

Lanškroun – p. Matia  

Zgierz – p. Holova 

Bochnia – p. Jendrejčák  

Kupiškiš – p. Zreľak 

Hajdúszoboszló – pridelí p. primátor  

Lesneven – pridelí p. primátor 

Weilburg – p. Wagner 

Příbram – p. Havírová  

Lanškroun – p. Matia  

Gliwice – p. Polák 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarkuberie na vedomie informáciu o príprave festivalu 

EĽRO a záujem poslancov o sprevádzanie zahraničných delegácií z partnerských miest 

podľa predloženého návrhu.  



za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 195/2015 

 

30d. Posúdenie žiadosti ZUŠ o zmenu názvu školy  

 

p. Polák 

- informoval o predloženom návrhu  

 

p. Matia  

- aký je názov zmeny?  

 

p. Polák 

-nový názov je Brilant 

 

p. Sabolová 

- po kreovaní oddelenia školstva sa to dá na posúdenie komisii a ona to predostrie 

zastupiteľstvu 

- samozrejme preveríme si novú legislatívu  

 

p. Bednárová 

- názov školy sa skladá z označenia druhu, alebo typu školy, ulica, súpisné číslo hlavnej 

budovy 

- ale môže jej byť udelený čestný názov, alebo môže používať historický názov  

 

p. primátor 

- tiež som si nie legislatívne istý  

 

p. riaditeľ 

- sa vyjadril k danej žiadosti  

- tanečný súbor vystupuje pod  názvom Brilantom, chceli sme to ujednotiť, podľa tohto názvu 

nás už fakt poznajú 

- uviedol aj konkrétne prípady  

 

p. primátor  

- študovali ste v zákone, či a ako je to možné? 

 

p. riaditeľ 

- našiel som aj vzor žiadosti, musí to podať zriaďovateľ, minister môže udeliť výnimku  

 

p. Sabolová 

- to je len výnimka, musí tam byť dodržaný legislatívny proces  

 

p. primátor 

- aj keď to schválite a nebude to legislatívne v poriadku, ja to nepodpíšem  

 

p. Perignáth 

- je to časovo súrne? 



- je lepšie keď sa to preverí, nevidím v tom problém 

 

p. Polák 

- žiadosť mala vedúca školstva na komisii 

 

p. Kušmireková 

- žiadosť bola doručená až po zasadaní komisie, jednalo sa o stanovisko Školskej rady  

 

p. Sabolová 

- Komisia školstva nemala predloženú žiadosť  

 

Návrh p. poslanca Poláka – schválenie žiadosti ZUŠ, Petržalská 22 v Kežmarku o zmenu 

názvu školy na Briliant.   

 

za: 1, proti: 1, zdržal sa: 13 

za: Polák 

proti: Matia 

zdržal sa: Havírová, Hencel, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, 

Müncnerová, Perignáth, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak  

 

Návrh p. poslanca Matiu - žiadosť ZUŠ, Petržalská 22, aby prešla komisiou školstva a na 

následnom zastupiteľstve buď by bola schválená, alebo neschválená. 

 

za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1 

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

Müncnerová, Perignáth, Sabolová, Škára, Wagner, Zreľak, Matia 

zdržal sa: Polák 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie žiadosť ZUŠ Petržalská 22 

o zmenu názvu školy a odporúča komisii školstva a vzdelávania prejednať túto žiadosť.  

 

za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 

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

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

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 196/2015 

 

 

p. primátor 

- ako poslanci predkladáte niečo, čo nie je predrokované, pripravené 

- treba prísť na mesto, legislatívne si to overiť a potom to predkladať 

- zbytočne sa zdržiavame na zastupiteľstve dodatočne formulujeme uznesenia 

 

 

30e. Určenie miestavýkonu kontroly Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra 

 

p. Škára 

- informoval o predloženom návrhu  

 



p. Patakyová  

- preberali sme to z viacerých strán, rôznymi poslancami, došli sme k záveru, že je možné, že 

dôjde k niečomu takému, je to transparentnejšie  

 

p. Perignáth 

- obvyklý výkon kontroly je na mieste, kontrolovaný subjekt musí vytvoriť podmienky 

- môže sa samozrejme kontrola vykonávať aj na inom mieste, treba však spísať dokumenty, 

ktoré sa berú so sebou  

 

p. Patakyová 

- spísať potokol nie je problém 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zaväzuje hlavnú kontrolórku Ing. Zdenu 

Patakyovú, aby výkon kontroly v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra podľa plánu 

kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2015 realizovala, len v priestoroch mesta a to 

v kancelárii hlavného kontrolóra z dôvodu možného ovplyvňovania a marenia výkonu 

kontroly.  

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 6 

za: Polák, Jankura, Zreľak, Havírová, Levická, Havírová, Levická, Jendrejčák, Škára 

zdržali sa: Matia, Majorová Garstková, Hencel, Perignáth, Sabolová, Holova  

Prijaté uznesenie dostalo č. 197/2015 

 

p. Śajtlava  

- mal som pripravenú dlhšiu reč, skrátim to  

- skutočná práca sa ukáže o rok, na to nestačí mesiac, ani tých pomyselných sto dní  

- bol som prekvapený z Vášho zhodnotenia, chýba mi tam poďakovanie bývalému vedeniu  

- skutočná príčina návštevy je to, že počul obvinenia na svoju osobu, žespreneveril dotáciu 

1 000 000 € 

- reagoval na krivé obvinenia na svoju osobu a článok uvedený v Korzári dňa 24.04.2015 

 

p. primátor 

- zaráža ma, že hodnotíte  Korzár, ako hodnoverný denník a ten článok je autorizovaný? 

- opýtajte sa autora, či má autorizovaný článok 

- stále tvrdím, že Kežmarok dotáciu nedostal 

- bol som za p. Nemečkom a povedal mi, že dotácia ani nemala do mesta prísť 

- to bolo v tom kontexte mienené 

 

p. Šajtlava 

- vyvrátim Vám tu informáciu, lebo vyšlo vyjadrenie hovorcu SZĽH  

- informáciu preveroval p. poslanec Švirloch 

- dotácia nemala byť milión €, ale nižšia suma 

 

p.primátor 

- tak škoda, že tie peniaze do mesta neprišli  

 

p. Šajtlava 

- chystám žalobu, uvidím, či zažalujem Korzár, alebo Vás 

- reagoval na zrušenie STZ a miesta chladiarov  

- je potrebné myslieť na to, že keď nebudú chladiari, nebude fungovať ani zariadenie  

- mne stačí, ak by v najbližšej dobe prišlo vyjadrenie od Vás, či to bola pravda, alebo nie  



 

p. prednosta 

- nikto neprepúšťal údržbárov, odišli svojvoľne, požiadali podľa zákonníka práce  

o rozviazanie pracovného pomeru 

 

p. primátor 

- vítam záujem p. Šajtlavu, alebo predchádzajúcich poslancov 

- ak prispejú do dobrovoľnej zbierky, budem len rád 

- podal vyjadrenie k aktuálnemu stavu štadióna 

 

p. Jankura 

- pár krát som sa zmienil článkami v Kežmarských novinách  

- v krátkosti zhodnotil prácu predchádzajúceho vedenia  

- „poďakoval“ za Zelenú lúku nad Tatraľanom, za preliezku pri Ľubickom potoku, za futbal, 

ktorý sa potáca a mnoho ďalších veci 

- taktiež „poďakoval“ za obvinenie zo stavebného biznisu, pri rekonštrukcii ZŠ a následne 

neospravedlnenie sa  

 

p. primátor 

- keby nedopadli voľby tak ako dopadli, neboli by sme tu  

 

31. Interpelácie 

p. Majorová Garstková 

- na komisii sa zaoberali otázkami otvorenia verejných toaliet v čase letnej sezóny, hlavne pri 

kostoloch a otvorením aj toalety pri radnici  

p. Perignáth 

 – došlo k nejakým rokovaniam, od pondelka budú otvorené do 18.00 hod. a v sobotu do 

12.00 hod. 

- Mestské toalety budú otvorené do 17.00 hod. 

 

p. Majorová Garstková 

- chcela informáciu ku poklopom na Michalskej ceste  

- mala informáciu, že sú zle osadené, či sa s tým bude niečo robiť  

 

p. Kelbelová  

– je to zložitejší problém, mesto je súčinné so Slovenskou správou ciest pri rokovaniach 

- pokiaľ dôjde k dohode v rámci reklamačného konania, možno to však bude mať až súdnu 

dohru  

 

p. Majorová Garstková 

- navrhujem časovo obmedziť naše rokovania, nepovažujem to celkom za normálne  

- chcela by sompodakovať vedúcim za prácu na svojich oddeleniach 

 

p. primátor 

- je to na Vás poslancoch, keď sú veci pripravené, ide to rýchlo  

- súhlasím s Vami, podporím to  

- poukázal na výhody hlasovacieho systému 



- mám aj rôzne varianty hlasovacieho systému 

 

p. Müncnerová 

- požaduje vyriešiť dočasné parkovanie pri školy na Nižnej bráne, vybudovanie štyroch 

parkovacích miest, kvôli bezpečnosti  

- navrhla, aby boli podávané informácie pre občanov cez aplikáciu smartfónov, čo sa týka 

kultúrnych akcií dianých v meste 

- myslí si, že je slabá informovanosť  

 

p. primátor  

- je to práve otázka na propagáciu mesta 

- kultúrna komisia sa tým može zapodievať  

- sa priklonil k vyriešeniu problémudočasného parkovania pri Nižnej bráne, máme už 

vypracovanú štúdiu, hneď ako to bude možné, sa do toho pustíme  

 

p. Škára  

- chcel,aby na budúcom zastupiteľstve podali poslanci, ktorí sú v orgánoch nemocnice 

aktuálne informácie k stavu nemocnice  

- množia sa otázky na túto inštitúciu 

- predpokladám, že už budú nejaké informácie  

 

p. Hencel  

– ako člen správnej rady, vidím ten september ako vhodný termín, vidím to reálne 

 

p. primátor  

- požiadap. riaditeľa, resp. predsedu správnej rady, aby podal správu 

 

p. Matia 

- požadoval, aby sa na budúcom zastupiteľstve podali informácie o technickom stave budovy 

patriacej mestu, na ul. Záhradnej, nakoľko tam zateká strecha 

 

p. primátor 

- posuniem to na príslušný oddelenie, poprípade sa zastavte na meste a vyriešime to 

 

p. Levická 

- poukázala na veľký problém s parkovaním na Juhu 

- park komunity, sú tam tvrdé panely, pri ďažďoch tamstojí voda, je to tam nebezpečené pre 

deti  

 

p. primátor 

- poprosil poslankyňu, aby navrhla pracovnú skupinu ( trojčlenná skupina a p. primátor) 

-je potrebné osloviť obec Ľubica o vysporiadaní vzájomných vzťahov 

- plne to podporujem  

- ani bývalému vedeniu sa nepodarilo vyriešiť tento problém  

 

p. Polák 

- reagoval na to, že WC sú slabo označené a taktiež chce vyriešiť WC pri hrade 

- adresoval na mestskú políciu  problém s bezdpomovcami 

-chcel poprosiť p. prednostu, aby sa vyjadril ku tonerom, ktoré sa obstarávali minulého roku, 

nakoľko sa šíria rôzne informácie na internete, že porušujeme zákon o verejnom obstarávaní  



 

p. prednosta 

- bol som poverený k niektorým úkonom, odpovedal som aj podľa zákona č. 211/2000, 

telefonický prieskum trhu robilo odd. informatiky  

 

p. Polák 

- nemohlo to byť dôslednejšie? 

 

p. prednosta 

- prieskum trhu som nerobil ja  

 

p. náčelník 

- sa vyjadril k problematike bezdomovcov, poukázal na to, že to je celoeurópsky problém, 

možnosti riešenia je viacero, len všetky vyžadujú finančné náklady  

 

p. Kelbelová 

- v rámci hradu majú možnosť využiť toalety, označenie toaliet je informačným systémom 

 

p. Müncnerová 

- sa opýtala,  v akom stave je most na Severe? Kedy sa to bude riešiť?  

 

p. primátor 

- v prvom rade je potrebná asanácia trafostanice, to je väčšia hrozba  

 

p. Kelbelová 

- je tam návrh na zvýšenie prietočnosti, podali návrh aj občania mesta, uskutoční sa  termín 

stretnutia, 10.06. o 14.00 hod. 

- uvidíme, čo bude výsledkom stretnutia  

- je predpoklad, že niekedy v jesenných mesiacoch by sa malo na tom začať pracovať  

 

Záver 

 

Na záver poďakoval p. primátor prítomným, ktorí zotrvali na zastupiteľstve aj napriek tomu, 

že sa zúčastniť nemuseli.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta                                                                                   prednosta úradu 

          

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Vladimír Škára, Ján Holova  
Zapísala: Bc. Monika Jesenská 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


