
M E S
 

 

 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

 

 

 

 

Predkladá   :  

 
 

Primátor

 

 

Na rokovanie dňa: 12.10.2017

 
 

K bodu programu: 2.  

Názov materiálu: Schválenie programu 

v Kežmarku a  u

overovateľov zápisnice a

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa.

2. Návrh na uznesenie.

 

  
Potrebné k schváleniu: nadpolovičná väčšina prítomných

Počet strán materiálu:   3 

 
Prílohy  k ZM:  

 
 

- 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
Primátor mesta  Kežmarok

 

 
 
                                                                                

                      

 
S T O    K E Ž M A R O K 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku 

Primátor 

12.10.2017  

Schválenie programu Mestského zastupiteľstva 

Kežmarku a  určenie  návrhovej a volebnej komisie, 

overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

. Dôvodová   správa. 

Návrh na uznesenie. 

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 
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PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
Primátor mesta  Kežmarok 
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Pre   potreby  rokovania  MsZ je potrebné  schváliť program  zasadnuti MsZ. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

S c h v a ľ u j e      program rokovania  mestského zastupiteľstva  v Kežmarku   takto: 

 
Program: 
 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba  návrhovej komisie, volebnej 

komisie a  určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 
3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku. 
4.  Návrh VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku rodičov a iných fyzických osôb na činnosť    

 materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území 
mesta   
 Kežmarok. 

5. Návrh na zmenu a doplnenie  Zásad hospodárenia s majetkom mesta  Kežmarok.  
6. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 9/2017. 
7.  Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy, spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok zo zdrojov EÚ na projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 
V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020, Prioritná os 1 programu „Ochrana a rozvoj prírodného 

a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“  pre projekt: „Obnova starej obchodnej vínnej cesty 
medzi Mestom Kežmarok a mestom Limanowa“  

8. Návrh   na   schválenie, spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
zo zdrojov EÚ na projekt :  Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania 
a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy v meste 
Kežmarok pre projekt (pracovný názov) 

9. Návrh na zámenu pozemkov – Mesto Kežmarok -  ZAMAZ s.r.o. 
10. Prenájom nebytových priestorov  

a/v Objekte Dr. Daniela Fischera 7  pre LSPP n.o., Kuzmányho 3 , Poprad  
b/v objekte Polikliniky – Hviezdoslavova 27 

- MOBILA, s.r.o. I. Stodolu 15, Kežmarok 
- JEDINMED, s.r.o. Rázusova 8 , Poprad 

11. Návrh na prenájom  bytu č.7, Košická 2224/12 
12. Návrh na opakovaný nájom bytov - Gen. Štefánika 1049/14,  Weilburská 2550/13 
13. Návrh na  predĺženie  nájmu bytu  Priekopa 2322/59A. 
14. Návrh na zmenu uznesenia č. 81/2017 – (oprava chyby v písaní ) 
15. Návrh na zriadenie vecného bremena 

- VSD, a.s. 
- Centroglob – Kežmarok s.r.o. 

16. Návrh na  voľbu člena Správnej rady neziskovej organizácie  Nemocnica Dr. Alexandra. 
17. Rôzne 
18. Interpelácie 
19. Záver 
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Pre   potreby  rokovania  MsZ je potrebné  zvoliť  alebo určiť  dočasné   orgány  a funkcie . 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í       do návrhovej komisie    
 p. poslankyňu  Eleonóru Levickú   
 p. poslanca  Vojtecha Wagnera   
 

v o l í  do volebnej komisie 
 p. poslanca  Andreja Zreľaka  za  predsedu  komisie 
 p. poslankyňu  Miroslavu Müncnerovú    za  člena  komisie 
 p. poslanca  Ondreja Jankuru   za  člena  komisie 
 

b e r i e     n a      v e d o m i e     
-  primátorom  určených  overovateľov  zápisnice 
p. poslankyňu   Janu Majorovú – Garstkovú   

 p. poslanca  Vladimíra Škáru 
 

-  primátorom  určenú  zapisovateľku 
 p. Veroniku Klukošovskú 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

v Kežmarku 

Hlavný kontrolór mesta                                                                                          

 

12.10.2017  

 
 

  3. 
 

Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení  prijatých M
zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 02.10
kontrolované obdobie roka 2017 a predchádzajúce 

obdobia  
 

1. Návrhy na uznesenia   

 

 

- Nadpolovičná  väčšina prítomných 

 

 

 
-  

 JUDr. Mgr. Ondrej Teraj  
Hlavný kontrolór mesta Kežmarok  

 
   

 

 

 

 

 

                        

K 

estského zastupiteľstva 

                                                                                          

Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení  prijatých Mestským 
02.10.2017  za 

redchádzajúce 



M E S
 

 

 

 

 

Stavu plnenia uznesení 

______________________________________________________________________
 Rok 2009 : 
 Stav k 02.10.2017 : 

- V priebežnom plnení
V tomto prípade bola uznesením

Kežmarok na LV č. 204 do majetku mesta od vlastníka Poľnonákup Tatry a.s. 

Kežmarok. Vykonaniu právneho úkonu však bráni uznesenie o

Okresného súdu Kežmarok a

scudzovania predmetu kúpy a

Rok 2010 : 
Stav k 02.10.2017 : 

- V priebežnom plnení
V tomto prípade bol z dôvodu  majetkovoprávneho usporiadania pozemku schválený 

odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Kežmarok v

úkon je podmienený zmenou územného plánu obce Malý Slavkov, ktorá nebola 

doposiaľ ukončená.  

Rok 2013 : 

Stav k 02.10.2017 : 

- V priebežnom plnení

Uznesenie č. 14 
V tomto prípade mesto schválilo odkúpenie pozemkov pre výstavbu cyklotrasy 

Kežmarok – Spišská Belá podľa projektovej dokumentácie stavby Cyklotrasa Kežmarok 

– Spišská Belá – Strážky, ktorú vypracovala spoločnosť ISPO, s.r.o. Prešov, od 

vlastníkov pozemkov za cenu 3,30 eur/m2 . S vlastníkmi pozemkov pod navrhovanou 

trasou cyklotrasy mesto uzavrelo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a

ďalšie úkony, ašak z dôvodov na strane vlastníkov pozemkov sa doposiaľ nemohol dať 

zapísať geometrický plán. Na vec

Uznesenie č. 150 
MsZ schválilo bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN

417/2, KN-E 6603, KN-

vedenia na slúžiacich pozemkoch 

a.s. Košice. Mesto s VSD, a.s. Košice 

vecného bremena na základe čoho mohla VSD, a.s. Košice umiestniť elektro 

energetické zariadenie a

týchto prác mala VSD, a.s. Košice 

vecného bremena, pričom tento GP nebol ani na viaceré výzvy doposiaľ predložený 

a preto sa nemohla doposiaľ podpísať konečná zmluva o

ktorá sa zapisuje do katastra a

toto uznesenie považovať za splnené
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V Y H O D N O T E N I E 
Stavu plnenia uznesení  prijatých Mestským zastupiteľstvom

v Kežmarku ku dňu  02.10.2017 
______________________________________________________________________

priebežnom plnení zostáva 1 uznesenie: č. 23 

tomto prípade bola uznesenímMsZ schválená kúpa pozemku evidovaného v

Kežmarok na LV č. 204 do majetku mesta od vlastníka Poľnonákup Tatry a.s. 

Kežmarok. Vykonaniu právneho úkonu však bráni uznesenie o predbežnom opatrení  

Okresného súdu Kežmarok a Krajského súdu v Prešove spočívajú

scudzovania predmetu kúpy a to v dôsledku prebiehajúceho súdneho sporu. 

priebežnom plnení zostáva 1 uznesenie: č. 247 

dôvodu  majetkovoprávneho usporiadania pozemku schválený 

odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Kežmarok v k.ú. Malý Slavkov. Právny 

úkon je podmienený zmenou územného plánu obce Malý Slavkov, ktorá nebola 

priebežnom plnení zostávajú  3   uznesenia: č. 14, 150, 199

tomto prípade mesto schválilo odkúpenie pozemkov pre výstavbu cyklotrasy 

Spišská Belá podľa projektovej dokumentácie stavby Cyklotrasa Kežmarok 

Strážky, ktorú vypracovala spoločnosť ISPO, s.r.o. Prešov, od 

za cenu 3,30 eur/m2 . S vlastníkmi pozemkov pod navrhovanou 

trasou cyklotrasy mesto uzavrelo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a

dôvodov na strane vlastníkov pozemkov sa doposiaľ nemohol dať 

zapísať geometrický plán. Na veci sa stále pracuje.  

MsZ schválilo bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN

-E 6604, - k.ú. Kežmarok na uloženie podzemného elektrického 

vedenia na slúžiacich pozemkoch pre vlastníka stavby - Východoslo

SD, a.s. Košice podpísalo zmluvu o budúcej 

vecného bremena na základe čoho mohla VSD, a.s. Košice umiestniť elektro 

energetické zariadenie a jeho príslušenstvo na slúžiacich pozemkoch

týchto prác mala VSD, a.s. Košice podľa zmluvy doložiť  geometrický plán na zria

vecného bremena, pričom tento GP nebol ani na viaceré výzvy doposiaľ predložený 

nemohla doposiaľ podpísať konečná zmluva o zriadení vecného br

ktorá sa zapisuje do katastra a preto aj keď ide o formálne záležitosti, nemožno zatiaľ 

považovať za splnené.  

3/1 

K 

prijatých Mestským zastupiteľstvom 

______________________________________________________________________ 

schválená kúpa pozemku evidovaného v k.ú. 

Kežmarok na LV č. 204 do majetku mesta od vlastníka Poľnonákup Tatry a.s. 

predbežnom opatrení  

Prešove spočívajúce v zákaze 

dôsledku prebiehajúceho súdneho sporu.  

dôvodu  majetkovoprávneho usporiadania pozemku schválený 

k.ú. Malý Slavkov. Právny 

úkon je podmienený zmenou územného plánu obce Malý Slavkov, ktorá nebola 

199 

tomto prípade mesto schválilo odkúpenie pozemkov pre výstavbu cyklotrasy 

Spišská Belá podľa projektovej dokumentácie stavby Cyklotrasa Kežmarok 

Strážky, ktorú vypracovala spoločnosť ISPO, s.r.o. Prešov, od 

za cenu 3,30 eur/m2 . S vlastníkmi pozemkov pod navrhovanou 

trasou cyklotrasy mesto uzavrelo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a vykonali sa aj 

dôvodov na strane vlastníkov pozemkov sa doposiaľ nemohol dať 

MsZ schválilo bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-C 3232, KN-E 

podzemného elektrického 

Východoslovenská distribučná, 

budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena na základe čoho mohla VSD, a.s. Košice umiestniť elektro – 

lušenstvo na slúžiacich pozemkoch. Po realizácii 

oložiť  geometrický plán na zriadenie  

vecného bremena, pričom tento GP nebol ani na viaceré výzvy doposiaľ predložený 

zriadení vecného bremena, 

formálne záležitosti, nemožno zatiaľ 
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Uznesenie č. 199 

MsZ schválilo bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parcely KN-C 513/1 (KN-
E 71/3), k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia 
na slúžiacom pozemku - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice ( IČO 36 599 361 ). 
Mesto s VSD, a.s. Košice podpísalo zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena na základe čoho mohla VSD, a.s. Košice umiestniť elektro – energetické 
zariadenie a jeho príslušenstvo na slúžiacich pozemkoch. Po realizácii týchto prác mala 
VSD, a.s. Košice podľa zmluvy doložiť  geometrický plán na zriadenie vecného 
bremena, pričom tento GP nebol ani na viaceré výzvy doposiaľ predložený a preto sa 
nemohla doposiaľ podpísať konečná zmluva o zriadení vecného bremena. 
 
Rok 2014 : 

 Stav k 02.10.2017 : 
- V priebežnom plnení zostáva 1   uznesenie: č. 96   

Uznesenie č. 96  
Msz schválilo odpredaj pozemku, časť parcely KN-E 2381 diel „3“ o výmere 82 m2 
pričlenenej do novovytvorenej parcely KN-C 1995/184 záhrada o výmere 82 m2 , a časť 
parcely KN-E 2418/1 diel „4“ o výmere 57 m2 pričlenenej do novovytvorenej parcely 
KN-C 1995/185 záhrada o výmere 57 m2 , podľa geometrického plánu č.37/2014, 
k.ú.Ľubica, úradne overeného pod číslom : G1 146/14, pre Zlatu Brijovú, trvale bytom 
Pod lesom 25, Kežmarok za cenu 5,- eur/m2 . 
Kúpna zmluva nemohla byť doposiaľ podpísaná z dôvodu nesplnenia všetkých 
podmienok zo strany kupujúcej.  
Od posledného zasadnutia MsZ boli splnené 2 uznesenia – č. 209,  283. 
 
Rok 2015 : 
Stav k 02.10.2017 : 

- V priebežnom plnení zostáva  6   uznesení: č. 20,  172,173,174, 255, 357. 

Uzneseniami č. 20, 173, 174, 255, MsZ schválilo v zmysle zákona o energetike 
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel vo vlastníctve mesta  na 
umiestnenie podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch - 
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice. Mesto s VSD, a.s. Košice podpísalo zmluvu 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na základe čoho mohla VSD, a.s. Košice 
umiestniť elektro – energetické zariadenie a jeho príslušenstvo na slúžiacich 
pozemkoch. Po realizácii týchto prác mala VSD, a.s. Košice podľa zmluvy doložiť  
geometrický plán na zriadenie vecného bremena, pričom tento GP nebol ani na viaceré 
výzvy doposiaľ predložený a preto sa nemohla doposiaľ podpísať konečná zmluva 
o zriadení vecného bremena. 

 Uznesením č. 172, MsZ schválilo zriadenie vecného bremena, pričom oprávnený 
z vecného bremena musí podľa zmluvy doložiť  geometrický plán, pričom tento GP 
nebol zatiaľ z objektívnych dôvodov predložený a preto nemohla byť podpísaná zmluva 
o zriadení vecného bremena.   

Uznesením č. 357 MsZ schválilo odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta, ktoré 
z objektívnych príčin nebolo doposiaľ zrealizované.  
Od posledného zasadnutia MsZ boli splnené 3  uznesenia – č. 120, 253, 356. 
 

3/2 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

  
  

 
Rok 2016 : 

Stav k 02.10.2017 : 
- V priebežnom plnení zostáva  10   uznesení: č.  53, 54, 55, 58, 59, 60, 76, 83, 

303, 338.    

Od posledného zasadnutia MsZ bolo splnených 5 uznesení.   

Rok 2017 : 

Stav k 02.10.2017 : 
-          V priebežnom plnení zostáva  13  uznesení: č. 19, 21, 59, 94, 95, 132, 133, 157,   

           158, 159, 160, 174, 175.  
           Od posledného zasadnutia MsZ bolo splnených 6 uznesení.   

 

Priebežne plnenie uznesení MsZ je veľmi často podmienené objektívnymi 
okolnosťami ktoré musia nastať, aby mohli byť tieto uznesenia splnené. Jedná sa  
o uznesenia najmä oddelenia majetkoprávneho a správy majetku, oddelenia územného 
plánu, životného prostredia a stavebného poriadku, oddelenia projektov a verejného 
obstarávania a ekonomického oddelenia, ktoré sú často vzájomne podmienené a spolu 
súvisia,  ich plnenie závisí v mnohých prípadoch okrem iného aj od právoplatných 
rozhodnutí iných orgánov štátnej správy, ako aj iných subjektov a ich plnenie 
ovplyvňujú taktiež časté zmeny právnych predpisov a z toho vyplývajúce rôzne 
obmedzenia a povinnosti vyplývajúce z týchto zmien ktoré priamo súvisia s plnením 
prijatých uznesení.  

 
 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 

uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  02.10.2017,  za 

kontrolované obdobia roka 2017 a predchádzajúce obdobia. 

 

 

 

 

V Kežmarku, dňa 02.10.2017 
JUDr. Mgr. Ondrej Teraj  
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Materiál na zasadnutie 

Predkladá:   Oddelenie školstva, mládeže a
 

 

Na rokovanie dňa:   12.10.2017
 

 

K bodu programu:   4.
 

 

Názov materiálu:     Návrh VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku
a iných fyzických osôb
umeleckých škôl a
území
 

 

Obsah materiálu: 

1. Dôvodová 
2. Návrh na uznesenie
3. Návrh VZN

 

 

Potrebné k schváleniu:   trojpätinová väčšina prítomných poslancov
 

 

Počet strán materiálu:  2/4 

   

 

Prílohy k ZM:   návrh  VZN
 

 

Meno, funkcia  

a podpis predkladateľa:  Mgr. Silvia Oleníková
          vedúca oddele
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku 

 
 
 

Oddelenie školstva, mládeže a športu MsÚ Kežmarok

12.10.2017 

4. 
  

 

Návrh VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku
iných fyzických osôb na činnosť materských škôl, základných 

umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na 
území mesta Kežmarok. 

Dôvodová správa 
Návrh na uznesenie 
Návrh VZN  

trojpätinová väčšina prítomných poslancov  

 

návrh  VZN 

Mgr. Silvia Oleníková  
vedúca oddelenia 

 
__________________________________________________ 

Mestského zastupiteľstva 

športu MsÚ Kežmarok  

Návrh VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku rodičov 
na činnosť materských škôl, základných 

školských zariadení, ktoré sú zriadené na 
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__________________________________________________ 
 
 
Dôvodová správa:  Mesto Kežmarok na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 

68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa §6 ods.1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a podľa §28 ods.5, §49 ods.4, §114 ods.6, §116 ods.6 a §140 
ods.9 a ods.10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní    
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov určí všeobecne záväzným nariadením výšku 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s pobytom dieťaťa v materskej škole, so štúdiom v základnej 
umeleckej škole, s činnosťou školského klubu detí a centra 
voľného času a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 
Príprava prijatia nového VZN sa začala na podnet riaditeľky CVČ 
a to z dôvodu potreby zmeny poplatkov za členov záujmových 
útvarov s trvalým pobytom v inej obci (bez trvalého pobytu 
v meste Kežmarok), a tiež z dôvodu rozšírenia ponuky 
záujmových útvarov pre mládež a dospelých.   
Na základe vyššie uvedených ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme 
návrh VZN, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť 
materských škôl, základných umeleckých škôl a školských 
zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.   
Komisia školstva a mládeže sa dňa         uzniesla, že odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložené VZN schváliť.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení 
mesta Kežmarok č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských 
škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území 
mesta Kežmarok.   
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Návrh znenia  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.6/2017, ktorým sa 

určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných 

umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území 

mesta Kežmarok. 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 
Ústavy Slovenskej republiky a podľa §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a podľa §28 ods.5, §49 ods.4, §114 ods.6, §116 ods.6 a §140 
ods.9 a ods.10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení : 

                                       Čl. 1 Predmet úpravy 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN") určuje výšku mesačného 
príspevku, ktorý je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia 
súdu (ďalej len „zákonný zástupca") na jedno dieťa alebo jedného žiaka 
a) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole (ďalej len 

„MŠ"),  
b) na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole (ďalej 

len „ZUŠ"),  
c) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ďalej len 

„ŠKD"),  
d) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času (ďalej len 

„CVČ"),  
e) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (ďalej len „ŠJ").  
 
 

Čl. 2 Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
 

1) Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu 
výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa:  
a) vo veku do 3 rokov         50 eur 
b) vo veku od 3 rokov  

     - v celodennej výchovnej starostlivosti    13 eur  
     - v poldennej východnej starostlivosti    10 eur 

 
2) Príspevok podľa odseku 1, písm. a) uhrádza zákonný zástupca do konca mesiaca, 

v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky. 
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Čl. 3 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 
 

1) Na čiastočnú úradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom prispieva 
žiak alebo zákonný zástupca mesačne 
a) za žiaka vo veku od 3 do 25 rokov  

- v prípravnej individuálnej forme štúdia      3,5 eur  
- v individuálnej forme štúdia       6 eur  
- v individuálnej forme štúdia – 2. nástroj (obligátny)   3 eur  
- v prípravnej skupinovej forme štúdia      3,5 eur  
- v skupinovej forme štúdia        4,5 eur  

b)  za žiaka vo veku nad 25 rokov  
- v individuálnej forme štúdia       25 eur  
- v individuálnej forme štúdia – 2. nástroj (obligátny)    12,5eur  
- v skupinovej forme štúdia        25 eur  
 

2) Ak žiak odovzdá niektorému odboru ZUŠ vzdelávací poukaz, prispieva žiak alebo 
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v danom odbore 
ZUŠ zriadenej mestom mesačne za žiaka  
- v prípravnej individuálnej forme štúdia      0,5 eur  
- v individuálnej forme štúdia        3 eur  
- v prípravnej skupinovej forme štúdia      0,5 eur  
- v skupinovej forme štúdia        1,5 eur  
 
 

Čl. 4 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
 na činnosti školského klubu detí 

 
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD zriadeného mestom prispieva 

zákonný zástupca mesačne:   
- za žiaka 1. – 4. ročníka         10 eur  
- za žiaka 5. – 9. ročníka         13 eur  

 
 

Čl. 5 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
 na činnosti centra voľného času 

 
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ pri základnej škole 

zriadeného mestom prispieva zákonný zástupca alebo žiak mesačne  
- za žiaka materskej alebo základnej školy      2 eur  
- mládež s trvalým pobytom na území mesta Kežmarok    4 eur  
- mládež s trvalým pobytom mimo mesta Kežmarok      8 eur  
- dospelí            20 eur  
 

2)  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ zriadeného obcou prispieva 
zákonný zástupca alebo žiak mesačne.  
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- za žiaka materskej alebo základnej školy s trvalým pobytom na území mesta Kežmarok 
             2 eur  
- za žiaka materskej alebo základnej školy s trvalým pobytom mimo  mesta Kežmarok, 
ktorí navštevujú materskú alebo základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Kežmarok          4 eur  
- za žiaka materskej alebo základnej školy s trvalým pobytom mimo mesta Kežmarok, 
ktorí nenavštevujú materskú alebo základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Kežmarok          8 eur  
- mládež s trvalým pobytom na území mesta Kežmarok    4 eur  
- mládež s trvalým pobytom mimo mesta Kežmarok      8 eur  
- dospelí            8 eur  
 

3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva zákonný zástupca 
za žiaka materskej alebo základnej školy s trvalým pobytom v inej obci mesačne 2 eur, ak 
príslušná obec uzavrie s mestom Kežmarok dohodu o zabezpečení záujmového 
vzdelávania v CVČ.   
 

4) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva zákonný zástupca 
za žiaka materskej alebo základnej školy s trvalým pobytom v inej obci mesačne 8 eur, ak 
príslušná obec neuzavrie s mestom Kežmarok dohodu o zabezpečení záujmového 
vzdelávania v CVČ.   
 

  
Čl. 6 Výška mesačného príspevku na čiastočnú  

úhradu nákladov v školskej jedálni 
 
1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ uhrádza zákonný zástupca vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nádväznosti na 
odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR na internetovej stránke a prispieva na úhradu 
režijných nákladov podľa rozhodnutia riaditeľa školy:  
 

a) materská škola: stravníci od 2 – 6 rokov – najmenej 1,12 eur až najviac 1,34 eur 
b) základná škola: stravníci od 6 – 11 rokov – najmenej 0,95 eur až njaviac 1,16 eur 
c) základná škola: stravníci od 11 – 15 rokov – najmenej 1,01 eur až najviac 1,22 eur 
d) stredná škola: stravníci od 15 – 18/19 rokov – najmenej 1,12 eur až njaviac 1,33 eur 
e) na úhradu režijných nákladov v ŠJ pri materských školách paušálne čiastkou na 
jedného stravníka mesačne v rozpätí 0 eur až 2,00 eur 
f) na úhradu režijných nákladov v ŠJ pri základných školách paušálne čiastkou na 
jedného stravníka mesačne v rozpätí 0 eur až 2,00 eur. 

 
2) Dospelí stravníci uhrádzajú náklady na nákup potravín podľa odseku 1, písm. d).  
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3) V prípade zabezpečenia stravovania účastníkom jednorázových alebo príležitostných 

akcií, ktoré organizuje škola, sa príspevok podľa odseku 1, písm. e) a f) neuhrádza.  
 

 
Čl. 7 Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok o určení výšky príspevku na 
činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia č. 2/2008 v znení 
VZN č. 6/2009 a Dodatku č.1, ktorý bol schválený uznesením Metského zastupiteľstva 
v Kežmarku č. 193/2011, a Dodatku č.2, ktorý bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Kežmarku č. 106/2012, a Dodatku č.3, ktorý bol schválený uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 251/2012, a Dodatku č.4, ktorý bol schválený 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 28/2013 a Dodatku č.5, ktorý bol 
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 208/2013.  
 
 

Čl. 8 Záverečné ustanovenie 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 6/2017 bol vyvesený na úradnej 
tabuli a internetovej stránke mesta Kežmarok na pripomienkovanie dňa ............ a zvesený dňa 
............  
 
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta 
Kežmarok č. 6/2017 dňa ................. uznesením č. ....................  
 
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2017 bolo vyvesené na úradnej tabuli 
a internetovej stránke mesta Kežmarok dňa .............  
  
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2017 nadobúda účinnosť dňa ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ______________________ 
                 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
                    primátor mesta 
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 

 
 

 
 
Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2017 bol schválený 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 370/2016 
dňa 14. 12. 2016. Rozpočet mesta bol zmenený rozpočtovým 
opatrením č. 1-5/2017 – účelové zdroje, rozpočtovým 
opatrením č. 1/2017 - MsZ schváleným uznesením  
Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 11/2017, 
rozpočtovým opatrením č. 2/2017 - MsZ schváleným 
uzneseniami  Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 41-
46/2017, rozpočtovým opatrením č. 3/2017 – MsZ 
schváleným uzneseniami č. 66-73/2017, rozpočtovým 
opatrením č. 4/2017 – MsZ schváleným uzneseniami č. 97-
98/2017, rozpočtovým opatrením č. 5/2017 – MsZ 
schváleným uzneseniami č. 117-122/2017, rozpočtovým 
opatrením č. 6/2017 – MsZ schváleným uzneseniami č. 123-
124/2017, rozpočtovým opatrením č. 7/2017 schváleným 
uzneseniami č. 170-172/2017 a rozpočtovým opatrením č. 
8/2017 schváleným uzneseniami č. 186-192/2017.   

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Materiál  bol vypracovaný na základe podnetov z oddelení 
Mestského úradu Kežmarok. 
Cieľom je zabezpečiť zosúladenie rozpočtu s navrhovanými 
podnetmi. 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa. 
 
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

 
 
Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu  
v Kežmarku predložený materiál schváliť, nakoľko 
rozpočtové opatrenie zabezpečí zosúladenie rozpočtu mesta 
s navrhovanými podnetmi. 
 

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa. 
 
- Komisia  MsZ: 

 
Stanovisko komisie financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva: 

1) Komisia financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 
Kežmarku schváliť zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok 
pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 9/2017. 
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2) Komisia financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu  
v Kežmarku schváliť zvýšenie bežného príspevku pre 
Mestské kultúrne stredisko na rok 2017 o čiastku 360 
€. 

 
   
 
 
 
Vlastný návrh  materiálu: 
 

Návrh na rozpočtové opatrenie je spracovaný v súlade s § 14 ods. 2 zákona  
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov.  
 
Bližšia špecifikácia zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým 
opatrením č. 9/2017 je uvedená podľa požiadaviek jednotlivých subjektov 
rozpočtového hospodárenia mesta Kežmarok v prílohe.  

 
Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu celkový  
rozpočet mesta ostáva vyrovnaný vo výške 22 977 436 €.  
 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých podnetoch sa nachádzajú v tabuľkovej 
časti návrhu. 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/ 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
Návrh  na  uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok 

pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 9/2017 podľa predloženého návrhu. 

 

Návrh  na  uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zvýšenie schváleného príspevku pre 

Mestské kultúrne stredisko na rok 2017 o čiastku 360 €. 

 

Návrh  na  uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zvýšenie schváleného kapitálového 

príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na rok 2017  

o čiastku 18 000 €. 



údaje sú uvádzané v €

Schválený 

rozpočet 

bežných 

príjmov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 - 8

Zmena 

rozpočtu

č. 9

Bežné príjmy 

mesta po 

zmene 

rozpočtu

Bežné príjmy

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Bežné príjmy

mesta a RO

Schválený 

rozpočet 

bežných 

výdavkov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 - 8

Zmena 

rozpočtu

č. 9

Bežné výdavky 

mesta 

po zmene 

rozpočtu

Bežné výdavky

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Bežné 

výdavky

mesta a RO

 po zmene 

rozpočtu

Rozdiel

bežného

rozpočtu

13 392 190 -79 087 374 571 0 13 687 674 853 404 14 541 078 7 271 165 83 118 207 851 -6 335 7 555 799 6 512 273 14 068 072 473 006

Schválený 

rozpočet 

kapitálových 

príjmov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 - 8

Zmena 

rozpočtu

č. 9

Kapitálové 

príjmy mesta 

po zmene 

rozpočtu

Kapitálové 

príjmy

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Kapitálové 

príjmy

mesta a RO

 po zmene 

rozpočtu

Schválený 

rozpočet 

kapitálových 

výdavkov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 - 8

Zmena 

rozpočtu

č. 9

Kapitálové 

výdavky mesta 

po zmene 

rozpočtu

Kapitálové 

výdavky

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Kapitálové 

výdavky

mesta a RO

 po zmene 

rozpočtu

Rozdiel

kapitálového

rozpočtu

1 674 080 -3 700 -227 000 0 1 443 380 0 1 443 380 7 459 250 58 224 1 029 490 0 8 546 964 119 950 8 666 914 -7 223 534

Schválený 

rozpočet 

finančných 

príjmov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 - 8

Zmena 

rozpočtu

č. 9

Finančné 

príjmy mesta 

po zmene 

rozpočtu

Finančné 

príjmy

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Finančné 

príjmy

mesta a RO

 po zmene 

rozpočtu

Schválený 

rozpočet 

finančných 

výdavkov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 - 8

Zmena 

rozpočtu

č. 9

Finančné 

výdavky mesta 

po zmene 

rozpočtu

Finančné 

výdavky

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Finančné 

výdavky

mesta a RO

 po zmene 

rozpočtu

Rozdiel

rozpočtu

finančných 

operácií

5 584 630 201 928 1 206 420 0 6 992 978 0 6 992 978 219 000 30 000 -6 550 0 242 450 0 242 450 6 750 528

Schválený 

rozpočet 

príjmov mesta 

spolu

Zmeny 

rozpočtu v 

roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 - 8

Zmena 

rozpočtu

č. 9

Príjmy mesta 

po zmene 

rozpočtu

spolu 

Príjmy

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu spolu 

Príjmy

mesta a RO 

po zmene 

rozpočtu

Schválený 

rozpočet 

výdavkov mesta 

spolu

Zmeny 

rozpočtu v 

roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 - 8

Zmena 

rozpočtu

č. 9

Výdavky mesta 

po zmene 

rozpočtu

spolu 

Výdavky

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu spolu 

Výdavky

mesta a RO 

po zmene 

rozpočtu

Rozdiel

rozpočtu

celkom

20 650 900 119 141 1 353 991 0 22 124 032 853 404 22 977 436 14 949 415 171 342 1 230 791 -6 335 16 345 213 6 632 223 22 977 436 0

Kežmarok, 03. 10. 2017

Spracovali: Mgr. et Mgr. Marián Soliar  

R O Z P O Č T O V É   OPATRENIE č. 09 / 2017 - MsZ

 n á v r h   na rokovanie  MsZ



údaje sú uvádzané v €

Schválený rozpočet

bežných príjmov RO

Zmeny 

rozpočtu v roku 

2017 celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

 č. 1 - 8

Zmena 

rozpočtu

 č. 9

Bežné príjmy RO 

po zmene rozpočtu

Schválený rozpočet

bežných výdavkov RO

Zmeny 

rozpočtu v roku 

2017 celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

 č. 1 - 8

Zmena 

rozpočtu

 č. 9

Bežné výdavky RO 

po zmene rozpočtu

776 100 0 73 704 3 600 853 404 6 476 235 -52 201 78 304 9 935 6 512 273

Schválený rozpočet

kapitálových príjmov RO

Zmeny 

rozpočtu v roku 

2017 celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

 č. 1 - 8

Zmena 

rozpočtu

 č. 9

Kapitálové príjmy 

RO po zmene 

rozpočtu

Schválený rozpočet

kapitálových výdavkov 

RO

Zmeny 

rozpočtu v roku 

2017 celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

 č. 1 - 8

Zmena 

rozpočtu

 č. 9

Kapitálové výdavky 

RO po zmene 

rozpočtu

0 0 0 0 0 1 350 0 118 600 0 119 950

Schválený rozpočet 

príjmov RO spolu

Zmeny

rozpočtu v roku 

2017 celkom

- účelové

zdroje

Zmena

rozpočtu

č. 1 - 8

Zmena

rozpočtu

č. 9

Príjmy RO

po zmene

rozpočtu

Schválený rozpočet 

výdavkov RO spolu

Zmeny

rozpočtu v roku 

2017 celkom

- účelové

zdroje

Zmena

rozpočtu

č. 1 - 8

Zmena

rozpočtu

č. 9

Výdavky RO

po zmene

rozpočtu

776 100 0 73 704 3 600 853 404 6 477 585 -52 201 196 904 9 935 6 632 223

Kežmarok, 03. 10. 2017

Spracovali: Mgr. et Mgr. Marián Soliar

Rozpočtové organizácie

 -   n á v r h   na rokovanie MsZ



                                Rozpočtové opatrenie  č.  9 / 2017 v €

                                             -  n á v r h   na   rokovanie    

                Bežné príjmy

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

Spolu 0

                Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

223002 RO - MŠ, Nižná brána 8 0 3 600 3 600

Spolu 3 600

            Kapitálové príjmy

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

Spolu 0

            Bežné výdavky

Program Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 154 245 -6 335 147 910
10.4.5 Mestská športová hala 102 446 -1 860 100 586
11.3.6 Kultúrne stredisko 167 000 360 167 360

13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť 3 600 700 4 300
13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia 41 529 800 42 329

Spolu -6 335

            Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

9.2.3 RO - ZŠ, Nižná brána 8 1 218 316 9 935 1 228 251
z toho: RO - ZŠ, Nižná brána 8 1 008 276 0 1 008 276

RO - ŠKD, Nižná brána 8 40 770 0 40 770

RO - ŠJ, Nižná brána 8 127 270 0 127 270

RO - MŠ, Nižná brána 8 42 000 9 935 51 935

Spolu 9 935

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



                   Kapitálové  výdavky

Program Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

5.4.1 Rozširovanie VO 40 000 0 40 000
v tom Rozširovanie VO - výdavky mesta 40 000 -18 000 22 000
v tom Rozširovanie VO - príspevok príspevkovej organizácii 

Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok 0 18 000 18 000

Spolu 0

      Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií 

Program Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

SPOLU 0

                                 Príjmy finančných operácií

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

Spolu 0

                                     Výdavky finančných operácií

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

Spolu 0

Kežmarok, 03. 10. 2017

Spracovali: Mgr. et Mgr. Marián Soliar



Rozpočtové opatrenie  č. 9 / 2017 - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení

                                     -  n á v r h   n a   r o k o v a n i e 

Príjmy:

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

Spolu 0

Výdavky:

Program Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

5.4.1 Rozširovanie VO 40 000 0 40 000
v tom Rozširovanie VO - výdavky mesta 40 000 -18 000 22 000
v tom Rozširovanie VO - príspevok príspevkovej organizácii 

Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok 0 18 000 18 000
9.2.3 RO - ZŠ, Nižná brána 8 1 218 316 6 335 1 224 651
z toho: RO - ZŠ, Nižná brána 8 1 008 276 0 1 008 276

RO - ŠKD, Nižná brána 8 40 770 0 40 770

RO - ŠJ, Nižná brána 8 127 270 0 127 270

RO - MŠ, Nižná brána 8 42 000 6 335 48 335

9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 154 245 -6 335 147 910
10.4.5 Mestská športová hala 102 446 -1 860 100 586
11.3.6 Kultúrne stredisko 167 000 360 167 360
13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť 3 600 700 4 300
13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia 41 529 800 42 329

Spolu 0

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

223002 RO - MŠ, Nižná brána 8 0 3 600 3 600

Spolu 3 600

Program Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

9.2.3 RO - ZŠ, Nižná brána 8 1 224 651 3 600 1 228 251
z toho: RO - ZŠ, Nižná brána 8 1 008 276 0 1 008 276

RO - ŠKD, Nižná brána 8 40 770 0 40 770

RO - ŠJ, Nižná brána 8 127 270 0 127 270

RO - MŠ, Nižná brána 8 48 335 3 600 51 935

Spolu 3 600

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

a) Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a 
celkové výdavky:



Príjmy:

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

Spolu 0

Výdavky:

Program Názov položky

Rozpočet pred 

zmenou

Návrh zmeny 

rozpočtu

Rozpočet

po zmene

0

Spolu 0

Sumarizácia: 0

- príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-) 3 600
- výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-) 3 600

Kežmarok, 03.10. 2017
Spracovali: Mgr. et Mgr. Marián Soliar

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:



            MESTO  KEŽMAROK
                       Mestský úrad
                    oddelenie sociálne

           Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

Ekonomické oddelenie

VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 9/2017 - MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Bežné výdavky v €:

Kód prog. rozp. Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť 3 600 700 4 300
13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia 41 529 800 42 329

SPOLU 1 500

V Kežmarku 25.09.2017 JUDr. Jana Trautmanová
vedúca odd. sociálnych vecí

Rozpočet špeciálnych služieb prvku 13.2.1  - Starostlivosť o občanov bez prístrešia navrhujeme navýšiť 
vzhľadom k tomu, že mesto v tomto roku už financovalo dva sociálne pohreby občanov bez prístrešia a 
zvyšná  čiastka  už nepostačuje na pokrytie finančných výdavkov v súvislosti s prípadným sociálnym 
pohrebom  občana bez prístrešia. Nakoľko  v mesiaci septembri  2017 bolo  mestu doručených 30  žiadostí  o  
posúdenie, resp. preposúdenie  odkázanosti  fyzickej osoby na sociálnu službu, zvýšili  sa výdavky na externú 
zdravotnú posudkovú činnosť   prvok 13.1.6 - lekárska posudková činnosť)  podľa § 49 zákona o sociálnych 
službách v znení neskorších predpisov.



Mesto Kežmarok
ekonomické odd. MsÚ

VEC:
N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 9/2017 - MsZ

Odôvodnenie:

Bežné výdavky v €:

Kód prog. rozp. Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

11.3.6 Kultúrne stredisko 167 000 360 167 360

SPOLU 360

V Kežmarku, dňa 25. 09. 2017 Predkladá: Mgr. Elisa Joppová
riaditeľka

Mestské kultúrne stredisko
Starý trh 47, 060 01 Kežmarok

Žiadame o zmenu rozpočtu - výšky príspevku na bežnú činnosť pre príspevkovú organizácia na rok 2017 
vo výške 360,00 EUR. Požadované navýšenie bežného príspevku pre príspevkovú organizáciu súvisí s 
požiadavkou na priame prenosy z Mestských zastupiteľstiev mesta Kežmarok. Doterajšie výdavky na 
internetové pripojenie budovy boli vo výške 15,00 EUR mesačne vrátane DPH. Z dôvodu nutnosti zvýšenia 
prenosovej rýchlosti - internetového pripojenia sa zvyšuje aj cena za internetové pripojenie na 135,00 EUR 
mesačne. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o zvýšenie bežného príspevku pre príspevkovú organizáciu o 
360,00 EUR (120,00 EUR x 3 mesiace).



Oddelenie: Školstvo
VEC:
N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 9/2017 - MsZ

Odôvodnenie:

Úprava rozpočtu súvisí s: 
a) úpravou vlastných príjmov ZŠ s MŠ, Nižná brána spolu vo výške 3 600,-€  (ide o školné za 
 obdobie 9-12/2017),
b) s úpravou výdavkov ZŠ s MŠ, Nižná brána o nevyčerpané finančné prostriedky z rozpočtu MŠ, Severná 
vo výške 6 335,- € a školných poplatkov za obdobie 9-12/2017.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií v €:

Ekonom. Klas. Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

223002 RO - MŠ, Nižná brána 8 0 3 600 3 600

SPOLU           3 600

Bežné výdavky  v €:

Kód prog. rozp. Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo    OK 154 245 -6 335 147 910

SPOLU -6 335

Bežné výdavky  rozpočtových organizácií  v €:

Kód prog. rozp. Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

9.2.3 RO - ZŠ, Nižná brána 8 1 218 316 9 935 1 228 251
z toho: RO - ZŠ, Nižná brána 8 1 008 276 0 1 008 276

RO - ŠKD, Nižná brána 8 40 770 0 40 770

RO - ŠJ, Nižná brána 8 127 270 0 127 270

RO - MŠ, Nižná brána 8 42 000 9 935 51 935

SPOLU 9 935

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková 
V Kežmarku, dňa 25.09.2017 Predkladá: Mgr. Silvia Oleníková

                                                                 vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie školstva

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Oddelenie: Ekonomické
VEC:
N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 9/2017 - MsZ

Odôvodnenie:

Bežné výdavky v €:

Kód prog. rozp. Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

10.4.5 Mestská športová hala 102 446 -1 860 100 586

SPOLU           -1 860

Vypracoval: Ing. Pavol Fejerčák 
V Kežmarku, dňa 25. 09. 2017 Predkladá: Mgr. Silvia Oleniková

                                                                 vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie školstva, mládeže a športu

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

Z dôvodu úspory na bežných výdavkoch Mestskej športovej haly súhlasíme s presunom na pokrytie 
vzniknutých potrieb sociálneho oddelenia Mestského úradu v Kežmarku a príspevkovej organizácie Mestské 
kultúrne stredisko.



Ekonomické oddelenie
VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 9/2017 - MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Kapitálové výdavky:

Kód prog. rozp. Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

5.4.1 Rozširovanie VO 40 000 0 40 000
v tom Rozširovanie VO - výdavky mesta 40 000 -18 000 22 000
v tom Rozširovanie VO - príspevok príspevkovej 

organizácii Verejnoprospešné služby mesta 

Kežmarok 0 18 000 18 000

Spolu 0

Vypracoval: Ing. Roman Huťa
V Kežmarku, 03.10.2017

Ing.Eva Kelbelová

vedúca odd.ÚP, ŽP a SP

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie ÚPŽPSP

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

5.4.1 Finančné prostriedky sa použijú na rozšírenie verejného osvetlenia na ulici Južná a Lanškrounská. Na 
ulici Južná sa osadí 5 ks stožiarov so svietidielami okolo chodníka v úseku medzi ulicou K. Kuzmányho a 
križovatkou ku obchodu a škôlke. Na ulici Lanškrounská bude osadené 4 stožiare so svietidlami pri chodníku 
v úseku od križovatky s ulicou Petržalská po vcho Lanškrounská 6. Svietidlá budú LED, stožiare 
kompozitové.  





















































        Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

 
 

Predkladá:   Oddelenie projektov a

 

Na rokovanie dňa:  12

 

K bodu programu:  8.

 

Názov materiálu:  Návrh   na   
    žiadosti o
    p
    ako 
    OPKZP
    mov vyhodnocovania rizík a
    na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených 
    klímy v
 
    „Autonómny varovný systém s
    protipovodňovej ochrany pre mesto Kežmarok“

 
      
Obsah materiálu:  1. Dôvodová správa 

    2. Návrh na uznesenie 

Potrebné k schváleniu: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán materiálu:  4

 

 

 

Prílohy k ZM:   / 

Meno, funkcia a podpis   

predkladateľa:   Ing. Monika Rontová, vedúca oddelenia

 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

              v Kežmarku 

Oddelenie projektov a verejného obstarávania

12.10.2017 

8. 

Návrh   na   schválenie, spolufinancovania 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ na 
projekt v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra 
ako sprostredkovateľského orgánu pre OP KŽP
OPKZP-PO3- SC311-2017-24, Aktivita B: Budovanie 
mov vyhodnocovania rizík a včasného varovania 
na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených 
klímy v meste Kežmarok pre projekt (pracovný názov):

„Autonómny varovný systém s monitoringom
protipovodňovej ochrany pre mesto Kežmarok“

 
1. Dôvodová správa  

2. Návrh na uznesenie  

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

4 

/  

 

Ing. Monika Rontová, vedúca oddelenia  

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

verejného obstarávania  

vania a predloženia 
nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ na 

vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR,
ého orgánu pre OP KŽP, Kód výzvy 

24, Aktivita B: Budovanie systé-
včasného varovania a pripravenosti 

na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou 
Kežmarok pre projekt (pracovný názov): 

monitoringom a plánom 
protipovodňovej ochrany pre mesto Kežmarok“ 

 



M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

4/2 

 

 

Dôvodová správa 

a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný 
program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „sprostredkovateľský orgán „alebo „SO pre 
OP KŽP“) konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita 
životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh 
riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vyhlásilo výzvu na predkladanie ŽoNFP, 
Aktivita B: Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti 
na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy 

Kód výzvy:  OPKZP-PO3-SC311-2017-24 

Prioritná os:  3 – Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti 
   proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy 

Investičná priorita: 3.1 – Podpora investícii na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť  
   predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania 
katastrof 

Špecifický cieľ: 3.1.1 – Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych 
   udalostí ovplyvnených zmenou klímy 

Fond:   Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“)  

Financovanie:  EFRR + štátny rozpočet: 

                                   - zdroje OP KŽP  85 % z celkových oprávnených nákladov (ďalej len 
     „COV“) 

   - Štátny rozpočet  10 % z COV 

   - Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa 5 % z COV 

Termín podania 

ŽoNFP:  31.10.2017 

 

Pracovný názov projektu: 

„Autonómny varovný systém s monitoringom a plánom protipovodňovej ochrany pre 

mesto Kežmarok“ 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:  

Aktivita B: Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti 
na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy: 

V rámci uvedenej aktivity budú podporená tieto podaktivity:  

B1: Budovanie systémov vyhodnocovania rizík pre zabezpečenie včasnej dostupnosti 
a presnosti pre adresný systém včasného varovania, 
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B2: Budovanie systémov včasného vyrovnania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych 
udalostí ovplyvnených zmenou klímy, 

B3: Podpora informačného toku ako súčasť pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí 
ovplyvnených zmenou klímy 

 

Predpokladané oprávnené výdavky projektu: 

1. Softvér – nákup softvéru, vývoj aplikačného softvéru, modernizácia softvéru 

2. Oceniteľné práva – nákup licencií (výhradných a nevýhradných)   

3. Výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu 

4 Výdavky na publikovanie článkov o projekte 

5. Riadenie projektu – externé 

6. Rezerva na nepredvídané výdavky projektu 

 

Predpokladané COV projektu: * 

 

 

* (Pozn.: Konečné COV na uvedenú akciu budú definitívne uzavreté pri spracovávaní ŽoNFP a budú 
upresnené priamo na MsZ).  
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Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. ................ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

schvaľuje 

a) predloženie ŽoNFP  na SO na projekt: Aktivita B: Budovanie systémov vyhodnocovania 
rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených 
zmenou klímy, kód výzvy OPKZP-PO3-SC311-2017-24  
 

b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa uvedeného 
v EUR z celkových oprávnených výdavkov uvedených v EUR, ako aj výšku neoprávnených 
výdavkov o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov * 
 
 
 
 
 
 
* (Pozn.: Konečné COV na uvedenú akciu budú definitívne uzavreté pri spracovávaní ŽoNFP a budú 
upresnené priamo na MsZ a následne aj suma za spolufinancovanie). 
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   Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 

 

Predkladá   :  

 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 

 

Na rokovanie dňa: 12.10.2017  
 

K bodu programu: 9. 

 

Názov materiálu: Návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta za 

pozemky v spoluvlastníctve ZAMAZ s.r.o., Slavkovská 23, 

Kežmarok 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa 

2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu 

3. Návrhy na uznesenia   

 

  

 

Potrebné 

na schválenie: 

Trojpätinová väčšina všetkých poslancov 

 
 

Počet strán 

materiálu: 

5 

 

Prílohy  k ZM:  

 
 

Geometrický plán 

-  

 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

 

Ing. Agáta  Perignáthová  

 vedúca oddelenia 
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Dôvodová správa     
Súčasný stav: 
 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Varianty  1- popis: 
 
Pripomienky 

subjektov: 
 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar 
MsÚ: 
- právne  stanovisko: 
 
- Komisia MsZ 

Predložený návrh je v

 

Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy 
služieb
zámenou mestských pozemkov so spoločnosťou ZAMAZ 

s.r.o., Slavkovská 23, Kežmarok, ako bolo navrhované.
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Spoločnosť ZAMAZ s.r.o., Slavkovská 23, Kežmarok 

požiadala Mesto Kežmarok o zámenu pozemkov

objektom Zakopjanka na sídl.Juh v Kežmarku. 

 

 

Materiál je vypracovaný na základe žiadosti 

ZAMAZ s.r.o., Slavkovská 23, Kežmarok 

pozemkov parcely č. KN-E 1110/5, KN-E 1090, KN

a KN-C 670/39 vo vlastníctve Mesta Kežmarok za časti 

pozemkov KN-C 670/90, KN-E 1086, KN

vlastníctve žiadateľa. Na predmetných častiach pozemkov, 

ktoré sú vo vlatníctve mesta je vybudované parkovisko vo 

vlastníctve spoločnosti ZAMAZ s.r.o.. Na časti pozemkov 

v spoluvlastníctve žiadateľa sa nachádza miestn

komunikácia M14. Z uvedeného dôvodu má žiadateľ 

o majetkovoprávne usporiadanie predmetných častí 

pozemkov formou zámeny.    

 

Variantnosť nie je. 

 
 

 

Oddelenie majetkovoprávne  a  správy majetku  odporúča   

Mestskému zastupiteľstvu  v Kežmarku   materiál  schváliť. 

 

 

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou

 

Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy 
služieb: Komisia odporúča mestu Kežmarok, aby súhlasila so 

zámenou mestských pozemkov so spoločnosťou ZAMAZ 

s.r.o., Slavkovská 23, Kežmarok, ako bolo navrhované.

 

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku 
a lesného hospodárstva: Komisia odporúča MsZ 

v Kežmarku schváliť zámenu časti pozemkov KN

KN-E 1090, KN-E 1091 a KN-C 670/39 vo vlastníctve 

Mesta Kežmarok za časti pozemkov KN-C 670/90, KN

1086, KN-E 1087 v spoluvlastníctve spoločnosti ZAMAZ, 

spol. s.r.o., Kežmarok z dôvod. 
9/2 

K 

Spoločnosť ZAMAZ s.r.o., Slavkovská 23, Kežmarok 

zámenu pozemkov  pred 

Kežmarku.  

Materiál je vypracovaný na základe žiadosti spoločnosti 

ZAMAZ s.r.o., Slavkovská 23, Kežmarok o zámenu časti 

E 1090, KN-E 1091 

C 670/39 vo vlastníctve Mesta Kežmarok za časti 

E 1086, KN-E 1087 vo 

častiach pozemkov, 

ktoré sú vo vlatníctve mesta je vybudované parkovisko vo 

Na časti pozemkov 

adateľa sa nachádza miestna 

uvedeného dôvodu má žiadateľ záujem 

poriadanie predmetných častí 

správy majetku  odporúča   

Kežmarku   materiál  schváliť.  

platnou legislatívou 

Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a verejných 
mestu Kežmarok, aby súhlasila so 

zámenou mestských pozemkov so spoločnosťou ZAMAZ 

s.r.o., Slavkovská 23, Kežmarok, ako bolo navrhované. 

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku 
Komisia odporúča MsZ 

Kežmarku schváliť zámenu časti pozemkov KN-E 1110/5, 

C 670/39 vo vlastníctve 

C 670/90, KN-E 

spoločnosti ZAMAZ, 
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Vlastný návrh  materiálu:
 
V návrhu na uznesenie 

 
Pozmeňujúce návrhy  k
 
.............................................................................................................................
 
 
Návrh  na  uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v
 
r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v
pozemkov z parcely č. 
o výmere 12m2, KN-E 1091 diel „8“ o
o výmere 10m2, spolu o
(novovytvorená parcela KN
o výmere 11m2 a spoluvlastnícky pod
1086 diel „2“ o výmere 105m
o výmere 136m2 a diel „5“ o
spol. s.r.o., Slavkovská 23, Kežmarok 
670/125 a 670/147), k.ú.
že ide o majetkovoprácvne usporiadanie pozemkov zastavaného stavbou 
parkoviskom vo vlastníctve žiadateľa
mesta Kežmarok. S iným využi
mesto neuvažuje. 
  
s c h v a ľ u j e 
 
zámenu časti pozemkov 
1090 diel „7“ o výmere 12m
diel „9“ o výmere 10m2
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majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných

parkoviskom pred budovou Zakopjanka na ul. Tvaro

16 v Kežmarku, bez doplatenia rozdielu vo vecnej hodnote, 

podľa predloženého geometrického plánu. 

 
 

Vlastný návrh  materiálu: 

Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  

.............................................................................................................................

vo v Kežmarku  

zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že zámena časti 

parcely č. KN-E 1110/5 diel „6“ o výmere 106m2, KN
E 1091 diel „8“ o výmere 13m2 a KN-C 670/39 

spolu o výmere 141m2 vo vlastníctve m
(novovytvorená parcela KN-C 670/126), za časť pozemku KN-

spoluvlastnícky podiel vo výške 7/20 na časti pozemkov 
výmere 105m2 a diel „3“ o výmere 57m2, KN

diel „5“ o výmere 74m2 v spoluvlastníctve spoločnosti ZAMAZ, 
spol. s.r.o., Slavkovská 23, Kežmarok (novovytvorené parcely KN

k.ú. Kežmarok, je prípad hodný osobitného zreteľa z
majetkovoprácvne usporiadanie pozemkov zastavaného stavbou 

parkoviskom vo vlastníctve žiadateľa a časti miestnej komunikácie vo vlastníctve 
iným využitim časti pozemkov vzhľadom na tvar a

časti pozemkov z parcely č. KN-E 1110/5 diel „6“ o výmere 106m
výmere 12m2, KN-E 1091 diel „8“ o výmere 13m

2, spolu o výmere 141m2 vo vlastníctve mesta Kežmarok

9/3 

K 

majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných 

parkoviskom pred budovou Zakopjanka na ul. Tvarožnianska 

Kežmarku, bez doplatenia rozdielu vo vecnej hodnote, 

............................................................................................................................................. 

zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 
znení neskorších predpisov, že zámena časti 

, KN-E 1090 diel „7“ 
C 670/39 diel „9“ 
mesta Kežmarok 
-C 670/90 diel „1“ 

na časti pozemkov KN-E 
, KN-E 1087 diel „4“ 

spoločnosti ZAMAZ, 
novovytvorené parcely KN-C 670/124, 

je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, 
majetkovoprácvne usporiadanie pozemkov zastavaného stavbou – 

časti miestnej komunikácie vo vlastníctve 
časti pozemkov vzhľadom na tvar a výmery 

výmere 106m2, KN-E 
výmere 13m2 a KN-C 670/39 

esta Kežmarok 
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(novovytvorená parcela KN
o výmere 11m2, a spoluvlastnícky podiel vo výške 7/20 na časti pozemkov
1086 diel „2“ o výmere 105m
o výmere 136m2 a diel „5“ o
spol. s.r.o., Slavkovská 23, Kežmarok
670/125 a 670/147), k.ú. Kežmarok
vyhotovil Ing. Ján Maniak dňa 
hodnote. 
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novovytvorená parcela KN-C 670/126), za časť pozemku KN-
spoluvlastnícky podiel vo výške 7/20 na časti pozemkov

výmere 105m2 a diel „3“ o výmere 57m2, KN
diel „5“ o výmere 74m2 v spoluvlastníctve spoločnosti ZAMAZ, 

spol. s.r.o., Slavkovská 23, Kežmarok (novovytvorené parcely KN
, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 

vyhotovil Ing. Ján Maniak dňa 4.7.2017) bez doplatenia rozdielu vo vecnej 
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-C 670/90 diel „1“ 
spoluvlastnícky podiel vo výške 7/20 na časti pozemkov KN-E 

, KN-E 1087 diel „4“ 
spoločnosti ZAMAZ, 

(novovytvorené parcely KN-C 670/124, 
podľa geometrického plánu č. 117/2016 (GP 

doplatenia rozdielu vo vecnej 
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   Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

 

Predkladá   :  
 
 

Oddelenie majetkovoprávne a
 

 

Na rokovanie dňa:  12.10
 

K bodu programu: 10.

 

Názov materiálu: Prenájom  nebytových priestorov
 a/v

Kuzmányho 3, Poprad
 

 b/ v
  -
 - 
  

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu
3. Návrhy na uznesenia  
 

  

 

Potrebné 

na schválenie: 

Trojpätinová väčšina všetkých poslancov

Počet strán 
materiálu: 

6
 

Prílohy  k ZM:  
 
 
Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 
 

Ing. Agáta  Perignáthová 
 vedúca oddelenia
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku  
 

 

12.10.2017  
 

10. 

Prenájom  nebytových priestorov: 
a/v objekte Dr.Daniela Fischera 7 pre LSPP n.o., 
Kuzmányho 3, Poprad 
 
b/ v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27
- pre MOBILA s.r.o., Ivana Stodolu 15, Kežmarok
 pre JEDINMED, s.r.o., Rázusova 8, Poprad

 

1. Dôvodová   správa 
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu 
3. Návrhy na uznesenia   
 
 

 

Trojpätinová väčšina všetkých poslancov 
 
 

6 
 

-  

-  

 

Ing. Agáta  Perignáthová  
vedúca oddelenia 

K 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

správy majetku   

objekte Dr.Daniela Fischera 7 pre LSPP n.o., 

, Hviezdoslavova 27: 
MOBILA s.r.o., Ivana Stodolu 15, Kežmarok 

Poprad 
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

                                                                                              

 

LSPP n.o., Kuzmányho

službu prvej pomoci 

Fischra 7, Kežmarok, ktoré LSPP užíva na základe nájomnej 

zmluvy. Z

rozšírenie priestorov ambul

 

 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál je vypracovaný

Kuzmányho 5100/3, Poprad o

priestorov

Dr.Daniela Fischera 7, Kežmarok

v

ambul

Vzhľadom na 

nebytové priestor

prietory.

 
Varianty  1- popis: Variantnosť nie je.
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli 

 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar 
MsÚ: 
 

Oddelenie majetkovoprávne  a

Mestskému zastupiteľstvu  v

 

 

 

- právne  stanovisko: Predložený návrh je v

 

- Komisia  MsZ: Komisia financií, správy mestského majetku 
hospodárstva
nebytových priestorov v

Kežmarok, miestnosť č. 

73,36m

52,349

3
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LSPP n.o., Kuzmányho 5100/3, Poprad zabezpečuje 

službu prvej pomoci pre dospelých v objekte Dr.Daniela 

Fischra 7, Kežmarok, ktoré LSPP užíva na základe nájomnej 

zmluvy. Z prevádzkových dôvodov ma LSPP za potreby 

rozšírenie priestorov ambulancie o ďalšie miestnosti.

 

 

Materiál je vypracovaný na základe žiadosti LSPP n.o., 

Kuzmányho 5100/3, Poprad o prenájom nebytových 

priestorov miestnosť č. 4.22, č. 4.21, č.4.02 

Dr.Daniela Fischera 7, Kežmarok, ktoré sa nachádzajú 

v susedstve prenajatých priestorov LSPP, kde sa nachádza 

ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých.

Vzhľadom na prevádzkové  dôvody LSPP budú predmetné 

nebytové priestory slúžiť na rozšírenie ambul

prietory. 

 

Variantnosť nie je. 

 
 
 

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli 

  

Oddelenie majetkovoprávne  a  správy majetku  odporúča   

Mestskému zastupiteľstvu  v Kežmarku   materiál  schváliť. 

 

 

 

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou

 

Komisia financií, správy mestského majetku 
hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku schváliť 

nebytových priestorov v objekte Dr.Daniela Fischera 7, 

Kežmarok, miestnosť č. 4.22, č.4.21, č. 4.02

73,36m
2
 a podiel na spoločných priestoroch o

52,349m
2 

pre LSPP n.o., Kuzmányho 5100/3, Poprad

3 324,75 eur/ročne. 
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zabezpečuje lekársku 

pre dospelých v objekte Dr.Daniela 

Fischra 7, Kežmarok, ktoré LSPP užíva na základe nájomnej 

prevádzkových dôvodov ma LSPP za potreby 

ďalšie miestnosti. 

na základe žiadosti LSPP n.o., 

prenájom nebytových 

miestnosť č. 4.22, č. 4.21, č.4.02 v objekte 

, ktoré sa nachádzajú 

ch priestorov LSPP, kde sa nachádza 

ncia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých. 

dôvody LSPP budú predmetné 

ť na rozšírenie ambulancie o ďalšie 

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli  

správy majetku  odporúča   

Kežmarku   materiál  schváliť.  

platnou legislatívou 

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
Kežmarku schváliť prenájom 

objekte Dr.Daniela Fischera 7, 

4.22, č.4.21, č. 4.02 o výmere 

podiel na spoločných priestoroch o výmere 

Kuzmányho 5100/3, Poprad za cenu 
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Vlastný návrh  materiálu:
 
V návrhu na uznesenie
 
Pozmeňujúce návrhy  k
 
.............................................................................................................................
 

 

Návrh  na  uznesenie 
 
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
nebytových priestorov 
priestoroch spolu o výmere
pre  LSPP n.o., Kuzmányho 5100/3, Poprad, 
osobitného zreteľa. 
Odvovodnenie: LSPP, n.o. združuje všeobecných lekárov pre dospelých okresu 
Kežmarok, ktorí sú zo zákona povi
(LSPP). Cieľom združenia je zabezpečiť pre občanov mesta Kežmarok a
oblasti Kežmarok LSPP, resp. ambul
doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu. Nové nebytové priesto
na rozšírenie priestorov ambulancie 
 
 
s ch v a ľ u j e  
 
prenájom nebytových priestorov
spoločných priestoroch spolu o
Kežmarok, pre LSPP n.o., 
republika, IČO 50 587
hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok.
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Vlastný návrh  materiálu: 

návrhu na uznesenie 

Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  

.............................................................................................................................

Návrh  na  uznesenie  

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom 

nebytových priestorov – miestnosť č. 4.22, č.4.21, a č. 4.02 a podiel na spoločných 
výmere 125,709m2 v objekte Dr.Daniela Fischera 7 Kežmarok

LSPP n.o., Kuzmányho 5100/3, Poprad, IČO 50 587 536,

LSPP, n.o. združuje všeobecných lekárov pre dospelých okresu 
Kežmarok, ktorí sú zo zákona povinní zabezpečovať lekársku službu prvej pomoci 
(LSPP). Cieľom združenia je zabezpečiť pre občanov mesta Kežmarok a
oblasti Kežmarok LSPP, resp. ambulantnú pohotovostnú službu, prípadne 
doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu. Nové nebytové priesto
na rozšírenie priestorov ambulancie o ďalšie miestnosti.   

nebytových priestorov – miestnosť č. 4.22, č.4.21, a č. 4.02 a
spoločných priestoroch spolu o výmere 125,709m2 v objekte Dr.Daniela Fischera 

LSPP n.o., Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad, Slovenská 
587 536, na dobu neurčitú, za nájomné podľa platných Zásad 

majetkom mesta Kežmarok. 
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K 

............................................................................................................................................. 

zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. 
znení neskorších predpisov, že prenájom 

podiel na spoločných 
Dr.Daniela Fischera 7 Kežmarok,  

, je prípad hodný 

LSPP, n.o. združuje všeobecných lekárov pre dospelých okresu 
nní zabezpečovať lekársku službu prvej pomoci 

(LSPP). Cieľom združenia je zabezpečiť pre občanov mesta Kežmarok a spádovej 
ntnú pohotovostnú službu, prípadne 

doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu. Nové nebytové priestory budú slúžiť 

č. 4.02 a podiel na 
Dr.Daniela Fischera 7, 

Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad, Slovenská 
na dobu neurčitú, za nájomné podľa platných Zásad 



M E S
 

 

 

 

                                      

 

Dôvodová správa     
Súčasný stav: 
 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Varianty   - popis: 

 
Pripomienky 
subjektov: 

 
Návrhová časť 
Stanoviská 
k návrhu: 
-odborný  útvar 
MsÚ: 
 
-právne  stanovisko: 

-Komisia  MsZ: 

 
M E S T O    K E Ž M A R O K

 

Spoločnosť MOBILA s.r.o. so sídlom Ivana Stodolu 1938/15, 

Kežmarok, poskytuje zdravotné a rehabilitačné služby v

na 2.poschodí v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok, 

ktoré spoločnosť užíva na základe nájomnej zmluvy. Priestory, 

ktoré v súčasnosti spoločnosť užíva na uvedený účel sú už plne 

využité. 

 

 

Materiál je vypracovaný na základe žiadosti spoločnosti  MOBILA 

s.r.o. so sídlom Ivana Stodolu 1938/15, Kežmarok, o

nebytového priestoru - miestnosť č. 3.48, ktorý sa nachádza na 

2.poschodí v susedstve prenajatých nebytových priestoroch, kde sa 

nachádza rehabilitačná ambulancia a priestory na poskytovanie 

rehabilitačných procedúr. Nový nebytový priestor bude slúžiť pre 

žiadateľa ako sklad, ktorý v rámci nebytových priestorov nájomca 

nemá možnosť vytvoriť, vzhľadom na to, že prenajaté priestory plne

využíva na prevádzku rehabilitačných služiab. Ide o

nájomcu, ktorý si povinnosti nájomcu plní.  

 

Variantnosť nie je. 

 

 

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli 

 

 

Oddelenie majetkovoprávne  a  správy majetku  odporúča   

Mestskému zastupiteľstvu  v Kežmarku   materiál  schváliť. 

 

 

Nevyžaduje sa 

 

Komisia financií, správy mestského 
hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku schváliť prenájom 

nebytového priestoru v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27, 

Kežmarok, miestnosť č. 3.48 o výmere 15m

spoločných priestoroch o výmere 8,51, pre: MOBILA s.r.o. so 

sídlom Ivana Stodolu 1938/15, Kežmarok, spolu za cenu 444,67 

eur/ročne. 
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K 

Spoločnosť MOBILA s.r.o. so sídlom Ivana Stodolu 1938/15, 

rehabilitačné služby v priestoroch 

objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok, 

lade nájomnej zmluvy. Priestory, 

súčasnosti spoločnosť užíva na uvedený účel sú už plne 

Materiál je vypracovaný na základe žiadosti spoločnosti  MOBILA 

s.r.o. so sídlom Ivana Stodolu 1938/15, Kežmarok, o prenájom 

miestnosť č. 3.48, ktorý sa nachádza na 

susedstve prenajatých nebytových priestoroch, kde sa 

priestory na poskytovanie 

rehabilitačných procedúr. Nový nebytový priestor bude slúžiť pre 

rámci nebytových priestorov nájomca 

nemá možnosť vytvoriť, vzhľadom na to, že prenajaté priestory plne 

využíva na prevádzku rehabilitačných služiab. Ide o dlhodobého 

 

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli  

správy majetku  odporúča   

Kežmarku   materiál  schváliť.  

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
Kežmarku schváliť prenájom 

objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27, 

výmere 15m
2
  a podiel na 

výmere 8,51, pre: MOBILA s.r.o. so 

m Ivana Stodolu 1938/15, Kežmarok, spolu za cenu 444,67 



M E S
 

 

 

 
 
 
 

Vlastný návrh  materiálu:
 
V návrhu na uznesenie
 
Pozmeňujúce návrhy  k
.............................................................................................................................
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís. c)
v znení neskorších predpisov, že  prenájom nebytov
3.48 na 2.poschodí a podiel na spoločných priestoroch
v budove Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v
Stodolu 1938/15, 060 01 Kežmarok, IČO: 36480 291
zreteľa. 
Odôvodnenie: Predmetný nebytový priestor sa nachádza v
priestorov, ktoré žiadateľ užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, kde sa 
nachádza rehabilitačná ambulancia a
procedúr. Nový nebytový priestor bude slúžiť ako sklad, ktorý v
prenajatých priestorov nájomca nemá možnosť vytvoriť, vzhľadom na to, že 
prenajaté priestory plne využíva na p
o dlhodobého nájomcu, ktorý si povinnosti nájomcu plní.
 

 
schvaľuje 
 
prenájom nebytových priestorov 
spoločných priestoroch spolu o výmere 23,51m
Hviezdoslavova 27 v Kežmarku, pre: MOBILA s.r.o., Ivana Stodolu 1938/15, 060 
01 Kežmarok, IČO: 36 480 291 na dobu neurčitú, 
Zásad hospodárenia  s 
 
 

 

 
M E S T O    K E Ž M A R O K

 
 
 
 

 
Vlastný návrh  materiálu: 

návrhu na uznesenie 

Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  
.............................................................................................................................

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
znení neskorších predpisov, že  prenájom nebytového priestoru 

podiel na spoločných priestoroch spolu o 
Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku, pre: MOBIL

Stodolu 1938/15, 060 01 Kežmarok, IČO: 36480 291, je prípad hodný

Predmetný nebytový priestor sa nachádza v susedstve nebytových 
priestorov, ktoré žiadateľ užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, kde sa 

chádza rehabilitačná ambulancia a priestory na poskytovanie rehabilitačných 
procedúr. Nový nebytový priestor bude slúžiť ako sklad, ktorý v
prenajatých priestorov nájomca nemá možnosť vytvoriť, vzhľadom na to, že 
prenajaté priestory plne využíva na prevádzku rehabilitačných služieb. Ide 

dlhodobého nájomcu, ktorý si povinnosti nájomcu plní. 

ých priestorov miestnosť č. 3.48 na 2.poschodí a 
spoločných priestoroch spolu o výmere 23,51m2 v budove Polikliniky, 

Kežmarku, pre: MOBILA s.r.o., Ivana Stodolu 1938/15, 060 
01 Kežmarok, IČO: 36 480 291 na dobu neurčitú, za nájomné podľa platných 

 majetkom mesta Kežmarok. 
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K 

............................................................................................................................................. 

zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
ého priestoru – miestnosť č. 

spolu o výmere 23,51m2 

MOBILA s.r.o., Ivana 
je prípad hodný osobitného 

susedstve nebytových 
priestorov, ktoré žiadateľ užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, kde sa 

priestory na poskytovanie rehabilitačných 
procedúr. Nový nebytový priestor bude slúžiť ako sklad, ktorý v rámci 
prenajatých priestorov nájomca nemá možnosť vytvoriť, vzhľadom na to, že 

revádzku rehabilitačných služieb. Ide 

3.48 na 2.poschodí a podiel na 
budove Polikliniky, 

Kežmarku, pre: MOBILA s.r.o., Ivana Stodolu 1938/15, 060 
za nájomné podľa platných 



M E S
 

 

 

  

Dôvodová správa    
Súčasný stav: 
 
 

JEDINMED. s.r.o. so sídlom Rázusova 2677/8, Poprad 

v

nájomnej zmluvy nebytové priestory v

Fischera 7 v

v

o

pacientov k

plánovanej zmeny ordinačných hodín vyplývajúcej z

právnych predpisov, vzhľadom na to, že terajšie nebytové 

p

 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál je vypracovaný na základe žiadosti spoločnosti 

JEDINMED s.r.o., Rázusova 8, Poprad o

nebytových priestorov v

miestnosť č. 2.02, č.2.04 a

priestoroch bude spoločnosť aj naďalej 

starostlivosť v

 
Varianty  1- popis: Variantnosť nie je.
Varianty  2- popis:  
Varianty  3- popis:  
 
Pripomienky 

subjektov: 

 

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli 

 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar 
MsÚ: 

Oddelenie majetkovoprávne  a

Mestskému zastupiteľstvu  v

 

 

- právne  stanovisko: Predložený návrh je v

 

-Komisia  MsZ: Komisia financií, správy mestského majetku a
hospodárstva 
nebytového priestoru v

27, Kežmarok, miestnosť č. 

56,6

pre: 

spolu za cenu 

 

 

 
 

 
M E S T O    K E Ž M A R O K

 
 

JEDINMED. s.r.o. so sídlom Rázusova 2677/8, Poprad 

v zastúpení MUDr. Jánom Jedinákom užíva na základe 

nájomnej zmluvy nebytové priestory v objekte Dr.Daniela 

Fischera 7 v ktorých poskytuje zdravotnú starostlivosť 

v ambulancii praktického lekára. Spoločnosť požiadala 

o väčšie nebytové priestory z dôvodu lepšej dostupnosti 

pacientov k ambulanciám lekárom špecialistom a

plánovanej zmeny ordinačných hodín vyplývajúcej z

právnych predpisov, vzhľadom na to, že terajšie nebytové 

priestory nie sú postačujúce. 

 

Materiál je vypracovaný na základe žiadosti spoločnosti 

JEDINMED s.r.o., Rázusova 8, Poprad o

nebytových priestorov v budove Polikliniky na 1.poschodí 

miestnosť č. 2.02, č.2.04 a č. 2.05. V nových nebytových 

priestoroch bude spoločnosť aj naďalej poskytovať zdravotnú 

starostlivosť v ambulancii praktického lekára pre dospelých. 

 

Variantnosť nie je. 

 
 
 

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli 

 

Oddelenie majetkovoprávne  a  správy majetku  odporúča   

Mestskému zastupiteľstvu  v Kežmarku   materiál  schváliť. 

 

 

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou

 

Komisia financií, správy mestského majetku a
hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku schváliť prenájom 

nebytového priestoru v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 

27, Kežmarok, miestnosť č. 2.02, 2.04, č.2.05

56,6m
2
  a podiel na spoločných priestoroch o

pre: JEDINMED, s.r.o.so sídlom Rázusova 2677/8, Poprad

spolu za cenu 2 049,89eur/ročne. 
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K 

JEDINMED. s.r.o. so sídlom Rázusova 2677/8, Poprad 

zastúpení MUDr. Jánom Jedinákom užíva na základe 

objekte Dr.Daniela 

ktorých poskytuje zdravotnú starostlivosť 

kára. Spoločnosť požiadala 

väčšie nebytové priestory z dôvodu lepšej dostupnosti 

ambulanciám lekárom špecialistom a z hľadiska 

plánovanej zmeny ordinačných hodín vyplývajúcej z nových 

právnych predpisov, vzhľadom na to, že terajšie nebytové 

Materiál je vypracovaný na základe žiadosti spoločnosti 

JEDINMED s.r.o., Rázusova 8, Poprad o prenájom 

budove Polikliniky na 1.poschodí 

nových nebytových 

poskytovať zdravotnú 

ambulancii praktického lekára pre dospelých.  

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli  

správy majetku  odporúča   

Kežmarku   materiál  schváliť.  

platnou legislatívou 

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
Kežmarku schváliť prenájom 

objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 

2.02, 2.04, č.2.05 o výmere 

podiel na spoločných priestoroch o výmere 10,078, 

Rázusova 2677/8, Poprad, 



M E S
 

 

 

 

 
 

Vlastný návrh  materiálu:
 
V návrhu na uznesenie
 
Pozmeňujúce návrhy  k
.............................................................................................................................
 
 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís. c) zákona č.138/1991 Zb. o
v znení neskorších predpisov, že  prenájom nebytov
2.02, č.2.04, č. 2.05 na 1.poschodí 
o výmere 66,678m2 v budove 
JEDINMED, s.r.o., Rázusova 2677/8, 058 01 Poprad IČO: 47
hodný osobitného zreteľa
Odôvodnenie: Ide o žiadateľa, ktorý na základe platnej nájomnej zmluvy užíva 
nebytové priestory v 
zdravotnej starostlivosti v
Existujúce nebytové priestory z
vyplývajúcej z nových právnych predpisov nie sú postačujúce.
  
 
 
Schvaľuje 
 
prenájom nebytových priestových priestorov miestnosť č. 2.02, č. 2.04, č. 2.05 na 
1.poschodí a podiel na spoločných priestoroch spolu o
Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v
2677/8, 058 01 Poprad IČO: 47
platných Zásad hospodárenia  s
 
 

 

 
M E S T O    K E Ž M A R O K

 

 
 

 
Vlastný návrh  materiálu: 

návrhu na uznesenie 

Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  
.............................................................................................................................

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 

ustanovenia § 9a ods.9 pís. c) zákona č.138/1991 Zb. o
znení neskorších predpisov, že  prenájom nebytových priestorov 

2.02, č.2.04, č. 2.05 na 1.poschodí a podiel na spoločných priestoroch
budove Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v

JEDINMED, s.r.o., Rázusova 2677/8, 058 01 Poprad IČO: 47 877 553
osobitného zreteľa. 

žiadateľa, ktorý na základe platnej nájomnej zmluvy užíva 
 objekte na ul. Dr.Daniela Fischera 7 na poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti v ambulancii praktického lekára pre dospelých. 
Existujúce nebytové priestory z hľadiska plánovanej zmeny ordinačných hodín 

nových právnych predpisov nie sú postačujúce. 

prenájom nebytových priestových priestorov miestnosť č. 2.02, č. 2.04, č. 2.05 na 
podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 66,678m

Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku, pre: JEDINMED, s.r.o., Rázusova 
2677/8, 058 01 Poprad IČO: 47 877 553 na dobu neurčitú, za nájomné podľa 
platných Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 
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K 

............................................................................................................................................. 

ustanovenia § 9a ods.9 pís. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
ých priestorov – miestnosť č. 

podiel na spoločných priestoroch spolu 
kliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku, pre: 

877 553, je prípad 

žiadateľa, ktorý na základe platnej nájomnej zmluvy užíva 
l. Dr.Daniela Fischera 7 na poskytovanie 

ambulancii praktického lekára pre dospelých. 
hľadiska plánovanej zmeny ordinačných hodín 

prenájom nebytových priestových priestorov miestnosť č. 2.02, č. 2.04, č. 2.05 na 
výmere 66,678m2 v budove 

Kežmarku, pre: JEDINMED, s.r.o., Rázusova 
za nájomné podľa 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

 

 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
Predkladá   :  
 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku 
 
 

Na rokovanie dňa: 14.10.2017  
 
 

K bodu programu: 11 

 
Názov materiálu: 

 

Návrh na nájom bytu č.  7,  Košická 2224/12 

                                                                             

 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 

2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu. 

3. Návrhy na uznesenia.   

 

  
 
 

Potrebné k schváleniu: trojpätinová väčšina všetkých  poslancov 
 
 

Počet strán materiálu: 3 

 

Prílohy  k ZM:  
 

 

žiadne 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta Perignáthová 
 vedúca oddelenia 
                                                                                              
                  
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

                                     
 

Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 

 

 

                                                                                               
Beáta Slodičáková, trvale bytom Slovenská Ves č. 304 požiadala 
mesto Kežmarok o prenájom dvojizbového nájomného bytu. Ide 
o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva 
dlhodobo v Kežmarku v podnájmoch, čo je finančne veľmi náročné 
a vlastné bývanie si pre nedostatok financií nemôžu vyriešiť. 
 

 
 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Materiál  bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Beáty 
Slodičákovej o prenájom dvojizbového nájomného bytu. 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
  

  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa 
  
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 

 

 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku materiál schváliť.   
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou. 
 

 
- Komisia  MsZ: 

 
Komisia sociálna a bytová 25.9.2017 : Komisia po prerokovaní  
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom 
bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku na dobu 
troch rokov pre Beátu Slodičákovú, trvale bytom Slovenská Ves č. 
304 z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným 
dieťaťom, ktorá býva dlhodobo v Kežmarku v podnájmoch, čo je 
finančne veľmi náročné a vlastné bývanie si pre nedostatok financií 
nemôžu vyriešiť. 
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MESTO KEŽMAROK 

 

 

 
Vlastný návrh  materiálu: 

 
  V návrhu na uznesenie.  
 
 
 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
Návrh  na  uznesenie . 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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

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

Beáte Slodičákovej, trvale bytom Slovenská Ves č. 304 je prípadom hodným osobitného 

zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva 

dlhodobo v Kežmarku v podnájmoch, čo je finančne veľmi náročné a vlastné bývanie si pre 

nedostatok financií nemôžu vyriešiť. 

 

  

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok Beáte Slodičákovej, trvale 

bytom Slovenská Ves č. 304 na dobu troch rokov. 
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MESTO KEŽMAROK 

 

 

 

 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 

Predkladá   :  
 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 
 

Na rokovanie dňa: 12.10.2017  
 
 

K bodu programu:  12 
 

Názov materiálu: Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14 
                                                              Weilburská 2550/13 
                                                               
 
 
 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 
2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu. 
3. Návrhy na uznesenia.   
 

  
 

Potrebné k schváleniu: trojpätinová väčšina všetkých  poslancov 
 

 
Počet strán materiálu: 5 

 

Prílohy  k ZM:  
 

 

žiadne 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta Perignáthová  
 vedúca oddelenia                                                                                          
                      
 
                        
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

                            
 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 

 

          
Dňa 31.10.2017  končí nájomná zmluva na dobu určitú 
nájomcovi bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14. 
Dňa 30.11.2017 končí nájomná zmluva na dobu určitú 
nájomcom bytov č. 2,13,17,21 v bytovom dome Gen. Štefánika 
1049/14 a nájomcovi bytu č. 24 v bytovom dome Weilburská 
2550/13.  
Podľa zákona č. 443/2010 Z. z. §12, ods. 3 má nájomca  právo 
na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri 
dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a zákone č. 
443/2010 Z. z.. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní v platnom znení  (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) 
 
Gen. Štefánika 1049/14         č. bytu                      nedoplatok                                        
Eva Martonová                           6                          0 
Gustáv Gábor      2                 0  
Marcela Gáborová                    13                          0 
Iveta Dolláková                        17                          0 
Martina Škovranová                 21                          0 
 
Weilburská  2550/13 
Anton Hric                                24                          0 

 
Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

 
Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti nájomcov 
o opakovaný nájom. 
 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je  
  

  

 

Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa 
 
  

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 

 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča  
Mestskému zastupiteľstvu  v Kežmarku   predložený materiál 
schváliť.  
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou. 
 
- Komisia  MsZ: 

 
Komisia sociálna a bytová 25.9.2017 : Komisia po prerokovaní 
odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť 
opakovaný  nájom nájomcom bytov v bytovom dome Gen. 
Štefánika 1049/14 a nájomcovi bytu č. 24 v bytovom dome 
Weilburská 2550/13 v Kežmarku na dobu jedného roka. 
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MESTO KEŽMAROK 

 

 

 
Vlastný návrh  materiálu: 
 
 V návrhu na uznesenie. 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  
............................................................................................................................................. 
1. 

Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Eve 
Martonovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eve 
Martonovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
 
2. 
 
Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 
Gustávovi Gáborovi s manželkou Janou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok 
je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 2 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Gustávovi 
Gáborovi s manželkou Janou,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu 
jedného roka. 
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MESTO KEŽMAROK 

 

 
 
3. 
 

Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 13 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Marcele 
Gáborovej s manželom Dušanom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 13 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Marcele Gáborovej 
s manželom Dušanom,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného 
roka. 
 
 
 
4. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Ivete 
Dollákovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 17 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ivete 
Dollákovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
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MESTO KEŽMAROK 

 

 
 

 

5. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Martine 
Škovranovej s manželom Petrom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Martine 
Škovranovej s manželom Petrom,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na 
dobu jedného roka. 
 
 
 
6. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 24 v bytovom dome Weilburská 2550/13 Antonovi 
Hricovi s manželkou Magdalénou, trvale bytom Weilburská 2550/13, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 24 v bytovom dome Weilburská 2550/13 v Kežmarku nájomcovi Antonovi 
Hricovi s manželkou Magdalénou,  trvale bytom  Weilburská 2550/13, Kežmarok  na dobu 
jedného roka. 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 

 
 
Predkladá :  
 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 
 

Na rokovanie dňa: 12.10.2017  
 
 

K bodu programu: 13 

Názov materiálu: Návrh na predĺženie nájmu bytu  Priekopa 2322/59A 
                                                           
                                                          
                                                      

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 
3. Návrhy na uznesenia.   
 

  
Potrebné k schváleniu: trojpätinová väčšina všetkých  poslancov 

 
 

Počet strán materiálu: 3 

 

Prílohy  k ZM:  
 

 

Žiadne 
 
 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta Perignáthová 
 vedúca oddelenia 
                                                                                              
              
                      
 
 
 
                                    



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

                                  
 

 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 

 

                                                    
Dňa 31.10.2017 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi bytu 
Priekopa 2322/59A v Kežmarku.  
                 

                                                                         Nedoplatok: 
Priekopa 2322/59A 
Vladimír Oračko                                         0 
 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Materiál bol vypracovaný na základe  žiadosti nájomcu o predĺženie 
nájmu.  
 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je. 
  

Pripomienky 

subjektov: 
Neboli vznesené počas lehoty vyvesenia 
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 

 

 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Kežmarku predložený materiál schváliť.   
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou. 
 

- Komisia  MsZ: Komisia sociálna a bytová  25.9.2017 : Komisia po prerokovaní  
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť predĺženie 
nájmu doterajšiemu nájomcovi Priekopa 2322/59A v Kežmarku 
Vladimírovi Oračkovi s manželkou Marcelou, trvale bytom Priekopa 
2322/59A, Kežmarok z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným 
dieťaťom a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú otázku inak.                     
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MESTO KEŽMAROK 

 

 

                                

  

Vlastný návrh  materiálu: 
 
 V návrhu na uznesenie. 
  

 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 

Návrh  na  uznesenie  
 
 
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 Priekopa 2322/59A Vladimírovi Oračkovi 
s manželkou Marcelou, trvale bytom Priekopa 2322/59A, Kežmarok je prípadom  hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom a nie je 
v ich možnostiach riešiť bytovú otázku situáciu inak. 
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu Priekopa 2322/59A, Kežmarok nájomcovi Vladimírovi Oračkovi s manželkou 
Marcelou, trvale bytom Priekopa 2322/59A, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
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M E S
 

                             

                                                

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

 
 

Predkladá   :  
 

 

Oddelenie majetkovoprávne a
 
 

Na rokovanie dňa: 12
 
 

K bodu programu:  14
 

Názov materiálu: Návrh  na zmenu

VPS mesta Kežmarok  

                                                              

                                                              
                                                         

 
 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa.

2. Návrhová  časť  prerokovaného 

3. Návrhy na uznesenia.  

 

  
 

Potrebné k schváleniu: Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
 

Počet strán materiálu: 3 

 

Prílohy  k ZM:  
 

 

žiadne

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta Perignáthová 

 vedúca
                     
 
 
 
 
 

M E S T O    K E Ž M A R O K 

                              

                                                 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku  

2.10.2017  

14 

Návrh  na zmenu  uznesenia č. 81/2017  o zverení  do správy 

VPS mesta Kežmarok  - miestne komunikácie 

                                                               

                                                                                                                    
                                                          

1. Dôvodová   správa. 

2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu.

3. Návrhy na uznesenia.   

Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

žiadne 

Ing. Agáta Perignáthová  

vedúca oddelenia                                                                                          
                      

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

správy majetku   

zverení  do správy 

miestne komunikácie  

                                                      

materiálu. 

                                                                                         



M E S
 

                                           
 

 

 

                        

 

Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 

 

 

                                                                                              
Uznesením Mestského zastupiteľstva v
zo dňa 27.4.2017 bolo schválené zverenie miestnych 
komunikácií do správy
Kežmarok

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

V návrhu na uznesenie  bola v
IBV Kamenná baňa I. etapa (časť miestne komunikácie) a
bode 11 IBV Kamenná baňa skleníky (časť miestne 
komunikácie)  omylom uvedená o
v ich celkovej výške. Správne mala byť v
obstarávacia cena stavieb iba za časť miestne komunikácie, čo 
je v prípade bodu 10 IBV Kamenná baňa I. cena 206
eur a v
37 533
zastupiteľstvu uznesenie č.81/2017 upraviť.
 

Varianty  - popis: Variantnosť nie je.
  

  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Neboli vznesené.

 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

  
 

 
-odborný  útvar MsÚ: 
 

 
 
 
 
 
 
Oddelenie majetkovoprávne  a
Mestskému zastupiteľstvu  v
 
 

 
- právne  stanovisko: 

 
Predložený návrh je v
 
 
 
 

  

M E S T O    K E Ž M A R O K 

                                            

                         

                                                                                              
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 81/2017 
zo dňa 27.4.2017 bolo schválené zverenie miestnych 
komunikácií do správy príspevkovej organizácie VPS Mes
Kežmarok. 

V návrhu na uznesenie  bola v zozname majetku v
IBV Kamenná baňa I. etapa (časť miestne komunikácie) a
bode 11 IBV Kamenná baňa skleníky (časť miestne 
komunikácie)  omylom uvedená obstarávacia cena

ich celkovej výške. Správne mala byť v návrhu uvedená 
obstarávacia cena stavieb iba za časť miestne komunikácie, čo 

prípade bodu 10 IBV Kamenná baňa I. cena 206
v prípade bodu 11 IBV Kamenná baňa skleníky cena

533,73 eur. Z uvedeného dôvodu navrhujeme mestskému 
zastupiteľstvu uznesenie č.81/2017 upraviť. 

Variantnosť nie je. 

Neboli vznesené. 

ddelenie majetkovoprávne  a  správy majetku  odporúča   
Mestskému zastupiteľstvu  v Kežmarku   materiál  schváliť. 

Predložený návrh je v súlade s platnou legislatívou.
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Kežmarku č. 81/2017 

zo dňa 27.4.2017 bolo schválené zverenie miestnych 
VPS Mesta 

zozname majetku v bode 10 
IBV Kamenná baňa I. etapa (časť miestne komunikácie) a v 
bode 11 IBV Kamenná baňa skleníky (časť miestne 

cena stavieb 
návrhu uvedená 

obstarávacia cena stavieb iba za časť miestne komunikácie, čo 
prípade bodu 10 IBV Kamenná baňa I. cena 206 479,48 

prípade bodu 11 IBV Kamenná baňa skleníky cena 
uvedeného dôvodu navrhujeme mestskému 

správy majetku  odporúča   
Kežmarku   materiál  schváliť.  

platnou legislatívou. 



M E S
 

Vlastný návrh  materiálu: 

 
V návrhu na uznesenie 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: 
 
.............................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e 

opravu chyby v písaní v uznesení č. 81/2017 

 
slová  
10  IBV Kamenná baňa I.(časť miestne komunikácie) 
11  IBV Kamenná baňa skleníky (časť miestne komunikácie) 
 
sa nahrádzajú slovami 
10  IBV Kamenná baňa I. časť 
11  IBV Kamenná baňa skkleníky (časť miestne komunikácie)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 

 
 
 

 
 
 

materiálu  počas  MsZ:  

.............................................................................................................................

Kežmarku 

opravu chyby v písaní v uznesení č. 81/2017 zo dňa 27.4.2017 takto:  

IBV Kamenná baňa I.(časť miestne komunikácie)    637 298,38 
IBV Kamenná baňa skleníky (časť miestne komunikácie)      

ná baňa I. časť  (časť miestne komunikácie)  206
IBV Kamenná baňa skkleníky (časť miestne komunikácie)    
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............................................................................................................................................. 

637 298,38  
  87 166,96 

206 479,48 

  37 533,73 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
 
Predkladá   :  

 
 
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   

 
 
Na rokovanie dňa: 

 
 
12.10.2017   
 

 
K bodu programu : 

 
15 

 
 
Názov materiálu: 

 
 
Návrh na zriadenie vecného bremena: 

 
A) Východoslovenská distribučná, a.s. Košice 

 
- stavba „Kežmarok – západný koniec – úprava NN    

                          siete, demontáž trafostanice TS14“ 
- stavba „Kežmarok, Pod lesom – výstavba TS“ 

 
B) Centroglob – Kežmarok s.r.o., Slavkovská 65, 

Kežmarok   
 

 
Obsah materiálu: 

 
1. Dôvodová   správa. 
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 
3. Návrh na uznesenie.   
 

 

Potrebné na schválenie: 

 
Viac ako 1/2 prítomných poslancov 
   

 
Počet strán materiálu: 

 
7 

 
Prílohy  k ZM:  
 

 
4 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 
 
 

    
 Ing. Agáta  Perignáthová   
 vedúca oddelenia                                  
 

 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 

 
 

Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

A) Východoslovenská distribučná a.s. Košice pripravuje stavbu 
„Kežmarok – západný koniec – úprava NN siete, demontáž 
trafostanice TS14“ 
 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

V súčasnosti ENERPRO, a.s., Košice pre Východoslovenskú 
distribučnú, a.s. Košice spracováva projektovú dokumentáciu 
vyššie uvedenej stavby. K uvedenej stavbe ENERPRO, a.s. 
žiadala mesto Kežmarok o súhlas ako vlastníka dotknutých 
pozemkov a na základe uznesenia MsZ č. 59/2017 zo dňa 
16.03.2017 bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena č. 213/2017/OM. Nakoľko však došlo k zmene 
v projektovej dokumentácii, stavba sa bude dotýkať ešte ďalších 
pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok a to parcely E-KN č. 
4992, C-KN č. 3152 a C-KN č. 3138 k.ú. Kežmarok, VSD a.s., 
Košice žiadajú o uzatvorenie dodatku k zmluve o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena č. 213/2017/OM.   Presná trasa bude 
zrejmá po realizácii stavby a vypracovaní geometrického plánu 
na zriadenie vecného bremena. 
  

 
Varianty  1- popis: 

 
Variantnosť nie je.  

  
  
Pripomienky subjektov: Nevyvesuje sa  
Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný útvar MsÚ: 

 
Oddelenia územného plánovania, ŽP a SP 
Totožné so stanoviskom komisie.                                           - 
 
Oddelenie  majetkovoprávne a správy majetku odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku  materiál schváliť.   
 

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa   
 

- Komisia  MsZ: Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy 
a verejných služieb: 27.09.2017 Komisia odporúča Mestu 
Kežmarok, aby súhlasilo s umiestnením stavby pre Enerpro, 
s.r.o., Košice, pre uvedené parcely ako žiadali v žiadosti o súhlas.     
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva: 25.09.2017 Komisia odporúča MsZ v Kežmarku 
schváliť bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel 
KN-E č. 4992, KN-C č. 3152 a KN č. 3138 k.ú. Kežmarok 
v prospech vlastníka NN káblového vedenia na slúžiacich 
pozemkoch VSD, a.s. Košice.       
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MESTO KEŽMAROK 

 
 

                                                                 
 
Vlastný návrh  materiálu: 
 
V návrhu na uznesenie 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  
.......................................................................................................................................................  
      
Návrh  na  uznesenie 
 

 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
 
s c h v a ľ u j e 
 
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel E-KN č. 4992, C-KN č. 3152 a C-
KN č. 3138 - k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického 
vedenia na slúžiacich pozemkoch: Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice v 
súvislosti so stavbou „ Kežmarok  -  západný koniec – úprava NN siete, demontáž 
trafostanice TS 14“  s povinnosťou  povinného mesta Kežmarok  : 
 

- trpieť umiestnenie elektro - energetického zariadenia na slúžiacich  pozemkoch, 
tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného 
bremena,   

 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiacich  pozemkoch, cez slúžiace 

pozemky, pri  umiestnení,  prevádzke ,  údržbe a  opravách stavby podzemného 
elektrického vedenia  a jeho príslušenstva, 

 
 
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia,  jeho ochranným pásmom na 
slúžiacich pozemkoch. 
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MESTO KEŽMAROK 

 
 

 
 

Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 

 Stavba : „Kežmarok, Pod lesom – výstavba TS“                 
 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku uznesením č. 60/2016 zo dňa 
21.03.2016 schválilo bezplatné zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta Kežmarok v rámci stavby 
„Kežmarok, Pod lesom – výstavba TS“. Vzhľadom na to, že sa 
menil projekt stavby, trasa je naprojektovaná aj na ďalších 
mestských pozemkoch.  
Zriadením novej trafostanice TS les dôjde k zlepšeniu parametrov 
v NN sieti, k zvýšeniu spoľahlivosti a bezpečnosti dodávky 
elektrickej energie. Trasa novej zemnej VN prípojky pri 
elektrickej stanici na Michalskej ul., pokračuje pozdĺž štátnej 
cesty, po odbočení do poľa prekrižuje železničnú trať Poprad - 
Tatry a za železnicou pokračuje vzdušná VN prípojka k novej 
trafostanici. Presná trasa VN zemného vedenia a osadenia 
jednostĺpovej trafostanice bude zrejmé po realizácii stavby 
a vypracovaní geometrického plánu na zriadenie vecného 
bremena. 

 
Varianty  1- popis: 

 
Variantnosť nie je.  

  
Pripomienky subjektov: Nevyvesuje sa  
Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný útvar MsÚ: 

 
Oddelenia územného plánovania, ŽP a SP 
Totožné so stanoviskom komisie.                                           - 
 
Oddelenie  majetkovoprávne a správy majetku odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku  materiál schváliť.   
 

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa   
 

- Komisia  MsZ: Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy 
a verejných služieb:       
 
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva:      
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MESTO KEŽMAROK 

 
 

                                                                
 
Vlastný návrh  materiálu: 
 
V návrhu na uznesenie 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  
.......................................................................................................................................................  
1)      
 

Návrh  na  uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
 
z r u š u j e    
uznesenie č. 60/2016 zo dňa 21.03.2016  / VSD Košice – „Kežmarok, Pod lesom – 
výstavba TS“ 
 
2) 
 
s c h v a ľ u j e 
 
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel E-KN č. 6681/1 a KN-C č. 8811 
k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia 
a jednostĺpovej trafostanice na slúžiacich pozemkoch: Východoslovenská  distribučná,  
a.s. Košice v súvislosti so stavbou “Kežmarok, Pod lesom – výstavba TS“ s  povinnosťou 
povinného  Mesta Kežmarok  : 
 

- trpieť umiestnenie elektro - energetického zariadenia na slúžiacom pozemku, tak 
ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,  

 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiacich  pozemkoch, cez slúžiace 

pozemky, pri  umiestnení,  prevádzke ,  údržbe a  opravách stavby podzemného 
elektrického vedenia  a jeho príslušenstva, 

  
 
 Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po 
ukončení stavby  VN prípojky , jednostĺpovej trafostanice , ako aj dĺžkou podzemného 
elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch.                                                
 

 
 
 
 
 
 
 

15/6 
 



 
MESTO KEŽMAROK 
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MESTO KEŽMAROK 

 
 

 
 
 

Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

B) Centroglob – Kežmarok, s.r.o., Slavkovská 65, Kežmarok 
spracováva projektovú dokumentáciu stavby „Rekonštrukcia 
elektrickej prípojky NN a zmena MRK“  

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Spoločnosť Centroglob – Kežmarok, Slavkovská 65, Kežmarok, 
požiadala mesto Kežmarok v súvislosti s vyššie uvedenou 
stavbou o zriadenie vecného bremena na mestských pozemkoch 
C-KN č. 1728, E-KN č. 5287/2, E-KN č. 5287/3, E-KN č. 
5286/2, E-KN č. 5285/1 a E-KN č. 6729 k.ú. Kežmarok,  kadiaľ 
povedie trasa elektrickej prípojky NN. Presná trasa bude zrejmá 
po realizácii stavby a vypracovaní geometrického plánu na 
zriadenie vecného bremena. 
     

 
Varianty  1- popis: 

 
Variantnosť nie je.  

  
  
Pripomienky subjektov: Nevyvesuje sa  
Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný útvar MsÚ: 

 
Oddelenia územného plánovania, ŽP a SP 
Totožné so stanoviskom komisie.                                           - 
 
Oddelenie  majetkovoprávne a správy majetku odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku  materiál schváliť.   
 

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa   
 

- Komisia  MsZ: Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy 
a verejných služieb: 27.09.2017 Komisia odporúča Mestu 
Kežmarok, aby súhlasilo so zriadením vecného bremena na 
uloženie el. kábla pre žiadateľa, na pozemkoch mesta Kežmarok. 
 
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva:   25.09.2017 Komisia odporúča MsZ v Kežmarku 
schváliť zriadenie vecného bremena na časti parciel pre 
Centroglob - Kežmarok s.r.o.. Jednorazová odplata za zriadenie 
vecného bremena bude vo výške 3,- eur/m/dĺžky.   
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Vlastný návrh  materiálu: 
 
V návrhu na uznesenie 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  
.......................................................................................................................................................  
      
Návrh  na  uznesenie 
 

 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
 
s c h v a ľ u j e 
 
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel E-KN č. 5285/1, E-KN č. 5286/2, 
E-KN č. 5287/3 a E-KN č. 6729 - k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby 
podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch: CENTROGLOB – 
KEŽMAROK, Slavkovská 65, Kežmarok v súvislosti so stavbou „ Rekonštrukcia 
elektrickej prípojky NN a zmena MRK“  s povinnosťou  povinného mesta Kežmarok  : 
 

- trpieť umiestnenie elektro - energetického zariadenia na slúžiacich  pozemkoch, 
tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného 
bremena,   

 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiacich  pozemkoch, cez slúžiace 

pozemky, pri  umiestnení,  prevádzke ,  údržbe a  opravách stavby podzemného 
elektrického vedenia  a jeho príslušenstva, 

 
 
 Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po 
ukončení stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch. 
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M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku 

Primátor 

0.2017  

Návrh  na  voľbu člena  Správnej rady  neziskovej 

organizácie   Nemocnica Dr. Alexandra Kežmarok

. Dôvodová   správa. 

Návrh na uznesenie. 

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 
  

 žiadne 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
Primátor mesta  Kežmarok 

                                                                                 

                       

 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

člena  Správnej rady  neziskovej 

organizácie   Nemocnica Dr. Alexandra Kežmarok. 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

 

Dôvodová správa: 
 

 

Mesto Kežmarok je  zakladateľom  neziskovej organizácie  poskytujúcej  všeobecne prospešné služby  

Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Zakladacou listinou  zo dňa 27.02.2004.  

Uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 3.11.2016  č. 341/2016  bola schválená zmena štatútu   

neziskovej organizácie  Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.  ktorá  ustanovila počet 

členov správnej rady  na 6  s pomerom zastúpenia   4 členovia  za Mesto Kežmarok  ktorých volí 

Mestské zastupiteľstvo  na  návrh  primátora alebo poslancov MsZ  a 2 členovia  za  neziskovú 

organizáciu, ktorých volí  MsZ  na  návrh  Nemocnice.  Uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 

3.11.2016  č. 343/2016  bol do Správnej Rady  zvolený   za Mesto Kežmarok  poslanec  Ladislav 

Jendrejčák.  Dňa 22.06.2017  sa p. Jendrejčák z osobných dôvodov vzdal členstva  v správnej rade.  

Z dôvodu kompletnosti  je potrebné  namiesto p. Jendrejčáka zvoliť  do správnej rady Nemocnice          

Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.  člena  za Mesto Kežmarok.   

 

Na návrh primátora Mesta Kežmarok v súlade s platným štatútom  navrhujeme  zvoliť  za člena 

Správnej Rady  Nemocnice Dr. Alexandra  MUDr  Petra Slovíka. 

  
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

b e r i e    n a     v e d o m i e   vzdanie sa funkcie  člena  správnej rady  Nemocnice Dr. 

Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.  p. Ladislava Jendrejčáka  dňa 22.06.2017. 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l  í      za  člena  správnej rady  Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.   

p.   MUDr. Petra Slovíka. 
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