
 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

 

 

Predkladá   :  

 
 

Primátor 
 

 

Na rokovanie dňa: 16.03.2017  
 

 

K bodu programu: 2.  

Názov materiálu: Určenie  návrhovej a volebnej komisie, overovateľov 

zápisnice a zapisovateľky a schválenie programu 

Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 

2. Návrh na uznesenie. 

 

  
Potrebné k schváleniu: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

  

Počet strán materiálu:   3 

 
Prílohy  k ZM:  

 
 

- žiadne 

 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

Primátor mesta  Kežmarok 

 

 
 
                                                                                 

                       

 

 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

 
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. poslanca  Ladislava Jendrejčáka   

 p. poslankyňu  Miroslavu Muncnerovú   

 

v o l í  do volebnej komisie 

 p. poslankyňu Martu Sabolovú  za  predsedu  komisie 

 p. poslanca Vojtecha Wagnera za  člena  komisie 

 p. poslanca Andreja Zreľaka  za  člena  komisie 

 

b e r i e     n a      v e d o m i e     

-  primátorom  určených  overovateľov  zápisnice 

 p. poslanca  Jána Holovu 

 p. poslanca  Jána Hencela 

 

-  primátorom  určenú  zapisovateľku 

 p. Veroniku Klukošovskú 
 

 

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

a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 

3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

4. Správa o výsledku kontroly v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku 

5. Návrh  VZN č . / 2017, ktorým sa schvaľuje „ prevádzkový poriadok pre pohrebiská 

v meste Kežmarok“ 

6. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 

2/2017 – MsZ 

7. Správa o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2016. 

8. Návrh na rozdelenie  ostatných  dotácií  pre športové kluby  a športové  podujatia. 

9. Návrh na rozdelenie  ostatných  dotácií  pre kultúrne kluby  a kultúrne  podujatia. 

10. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok zo zdrojov EÚ na projekt 
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11. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme bytu č. 21 v Dome s opatrovateľskou službou na ul. 

Baštová 1588/8 v Kežmarku. 

12. Návrh odkúpenie pozemku EKN 4460/9, k.ú. Kežmarok 

- MUDr. Ján Bartko, Ondrej Bartko 

13. Návrh na zverenie majetku do správy VPS Kežmarok - Cintoríny, Letné kúpalisko, 

Skladovacia plocha ÚMK, Parkovisko pri administratívnej budove 

14. Návrh na nájom bytu č. 9, Lanškrounská 2501/1  a  bytu č. 16, Lanškrounská 2527/1C 

15. Návrh na prenájom nebytových priestorov 

a) Kolis, s.r.o. – NP v objekte Dr. Fischera 5 Kežmarok 

b) LSPP, n.o. – NP v objekte Dr.Fischera 7 Kežmarok 

c) Nemocnica Poprad, a.s.- NP v objekte Hviezdoslavova 27 

d) Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku,  n.o. 

16. Návrh na opakovaný nájom bytov - Gen. Štefánika 1049/14 

17. Návrh na súhlas so zaradením a odpisovaním technického zhodnotenia 

- Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. 

18. Návrh na zriadenie vecného bremena a) Múzeum v Kežmarku 

b) VSD, a.s. Košice 

19. Návrh na  urovnanie vlastníckych vzťahov – sídlisko Juh 

20. Rôzne 

21. Interpelácie 

22. Záver 
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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  03.03.2017 

______________________________________________________________________ 

  

Rok 2009 : 

 Stav k 03.03.2017 : 

- V priebežnom plnení zostáva 1 uznesenie: č. 23 

V tomto prípade bola uznesenímMsZ schválená kúpa pozemku evidovaného v k.ú. 

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 spočívajúce v zákaze scudzovania predmetu 

kúpy a to v dôsledku prebiehajúceho súdneho sporu.  

 

Rok 2010 : 

Stav k 03.03.2017 : 

- V priebežnom plnení zostáva 1 uznesenie: č. 247 

V tomto prípade bol z 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 doposiaľ 

ukončená.  

 

Rok 2013 : 

Stav k 03.03.2017 : 

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

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 vykonali sa aj ďalšie 

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

geometrický plán. Na veci sa stále pracuje.  

 

Uznesenie č. 150 

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

417/2, KN-E 6603, KN-E 6604, - k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby 

podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch - Východoslovenská 

distribučná, a.s. Košice, pričom VSD, a.s. Košice musí podľa zmluvy doložiť  

geometrický plán na zriedenie vecného bremena, pričom tento GP nebol ani na viaceré 

výzvy doposiaľ predložený a preto sa toto uznesenie nemohlo zrealizovať.  
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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 ), 

pričom VSD, a.s. Košice musí podľa zmluvy doložiť  geometrický plán na zriedenie 

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

a preto sa toto uznesenie nemohlo zrealizovať.  

 

Rok 2014 : 

 Stav k 25.01.2017 : 

- V priebežnom plnení zostáva  6   uznesení: č. 96 , 206, 207, 208, 209,  283,  

 

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 . 

Uznesenie doposiaľ nesplnené z dôvodu nesplnenia podmienok zo strany kupujúcej.  

 

Uznesenie č. 206 

MsZ schválilo odpredaj pozemku, časť parcely KN-C 623 ostatná plocha o výmere 10 

m2 a časti parcely KN-E 116/1 zastavaná plocha o výmere 10 m2 k.ú. Kežmarok pre 

Východoslovenskú distribučnú a.s., Mlynská 31 , Košice ( IČO 36599361), pričom 

pričom VSD, a.s. Košice musí podľa zmluvy doložiť  geometrický plán na odčlenenú 

časť pozemku, pričom tento GP nebol ani na viaceré výzvy doposiaľ predložený a preto 

sa toto uznesenie nemohlo zrealizovať.  

 

Uznesenie č. 207 

MsZ v Kežmarku schválilo  bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-C 

623, KN-C 3219, KN-C 3296/6 KN-E 1161/1, KN-E 6777/5, KN-E 6576/3. KN-E 

1383/2, KN-E 6641/1, KN-E 1176/2, KN-E 1172/3, - k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka 

stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch - Východoslovenská 

distribučná, a.s. Košice, 

 

Uznesenie č. 208 

MsZ v Kežmarku schválilo bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-C 

3296/6, KN-E 6641/1, KN-E 1199, KN-E 6641/2, KN-E 1200, KN-E 2381 k.ú. 

Kežmarok a k.ú. Ľubica v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia 

na slúžiacich pozemkoch - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, 
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Uznesenie č. 209 

Msz v Kežmarku schválolo  bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-E 

1850/1, KN-E 6761/1, KN-E 6545/2, KN-E 6740/101, KN-E 6740/301, KN-E 6548/2, 

KN-E 6548/1, KN-E 6552/203, KN-E 6751/401, KN-E 6552/202,KN-E 6552/101, KN-

E 2020/2 k.ú. Tatranská Lomnica v prospech vlastníka stavby na slúžiacich pozemkoch -

Mesto Vysoké Tatry,  

Vo všetkých troch prípadoch musí oprávnený  podľa zmluvy doložiť  geometrický plán 

na zriedenie vecného bremena, pričom tieto  GP neboli ani na viaceré výzvy doposiaľ 

predložené a preto sa tieto  uznesenia nemohli zrealizovať.  

 

Uznesenie č. 283 

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena na časti parcely KN-E 6727/2 ostatná plocha, 

k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby STL.rozvodu plynu na slúžiacom pozemku , 

Jozef Galica bytom Spišské Hanušovce 175, v súvislosti so stavbou : „Krematórium 

Kežmarok, ul. Slavkovská „ s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok.  

Predmetné uznesenie nebolo doposiaľ možné splniť pretože vec je stále v štádiu 

stavebného konania. 

  

Rok 2015 : 

Stav k 03.03.2017 : 

- V priebežnom plnení zostáva  13   uznesení: č.  19,20,119,120, 

172,173,174,175, 253, 255, 308, 356, 357. 

 

Uzneseniami č. 20, 119, 173, 174, 175, 255, MsZ schválilo v zmysle zákona 

o energetike bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel vo vlastníctve mesta  

v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch 

- Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, pričom VSD, a.s. Košice musí podľa 

zmluvy doložiť  geometrický plán na zriedenie vecného bremena, pričom tieto GP neboli 

ani na viaceré výzvy doposiaľ predložené a preto sa tieto  uznesenia nemohli doposiaľ 

zrealizovať.  

 

Uzneseniami č. 19, 120, 172, 253, 308, MsZ schválilo zriadenie vecného bremena 

iným súbjektom, ktoré musia podľa zmluvy doložiť  geometrický plán, pričom tieto GP 

neboli ani na viaceré výzvy doposiaľ predložené.  

 

Uzneseniami č. 356, 357 MsZ schválilo odpredaje časti pozemkov vo vlastníctve 

mesta, ktoré z objektívnych príčin neboli doposiaľ zrealizované.  

Od posledného zasadnutia MsZ bolo splnené 1 uznesenie.   

 

Rok 2016 : 

Stav k 03.03.2017 : 

- V priebežnom plnení zostáva  21   uzneseni: č. 39, 41,  53, 54, 55, 58, 59, 60, 

76, 83, 85, 111, 144, 184, 202, 204, 268, 303, 338, 381, 397.   

Od posledného zasadnutia MsZ bolo splnených 10 uznesení.   
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Rok 2017 : 

Stav k 03.03.2017 : 

V priebežnom plnení zostáva  6  uzneseni: č. 15, 18, 19, 20, 21, 22,  

 

Od posledného zasadnutia MsZ boli splnené 11 skôr prijatých uznesení, v priebežnom 

plnení ostáva aj časť uznesení prijatých na poslednom zasadnutí MsZ.   

 

Aj priebežne plnenie ostatných uznesení MsZ od roku 2011 je 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  03.03.2017,  za 

kontrolované obdobia roka 2017 a predchádzajúce obdobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kežmarku, dňa 03.03.2017 

JUDr. Mgr. Ondrej Teraj  
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Správa  o výsledku kontroly  

 

 
V zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov,  predkladám na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta 

Kežmarok správu o výsledku kontroly v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra, n.o 

v Kežmarku.  

 

V súlade s ustanovením § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení, na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Kežmarok na 2. polrok 2016, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku č. 138/2016 zo dňa 21.6.2016, doplneného na základe 

schváleného  uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 352/2016 zo dňa 

23.11.2016,  ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola dňa 29.11.2016 započatá kontrola 

v právnickej osobe v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok  - neziskovej 

organizácii Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o., so sídlom Huncovská 

42, 060 01 Kežmarok, IČO 37 886 436.  

 

Kontrola bola vykdonaná v rozsahu podľa § 18d ods. 1/ zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení v právnickej osobe v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti s cieľom preveriť zmluvné vzťahy organizácie, výsledky ukončeného 

reštrukturalizačného konania a posúdenie súčasnej ekonomickej a finančnej situácie 

kontrolovaného subjektu, ktoré majú priamu súvislosť a finančný dopad  na dodržiavanie 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti využívania vloženého majetku mesta 

Kežmarok do kontrolovaného subjektu za obdobie od vstupu obchodnej spoločnosti  PP 

PARTNERSHIP s.r.o., Bratislava do obchodného vzťahu s kontrolovaným subjektom do 

02.11.2016.  

 

Mesto Kežmarok ako jediný zakladateľ po predchádzajúcom súhlase Mestského 

zastupiteľstva v Kežmarku zo dňa 27.01.2004 ( ďalej len „ MsZ“ ), založilo Zakladacou 

listinou zo dňa 27.02.2004 neziskovú organizáciu s názvom „Nemocnica Dr. Vojtecha 

Alexandra v Kežmarku, n.o.“ ,  /ďalej len „nezisková organizácia“/ v zmysle zákona č. 

213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby , 

vedené snahou o udržanie a skvalitnenie zdravotníckych služieb, ktorá slúži obyvateľom 

mesta ako aj širokej spádovej oblasti s viac ako 70 tisíc obyvateľmi okresu Kežmarok 

a okolitého regiónu. Mesto Kežmarok  za tým účelom do neziskovej organizácie 

bezodplatne previedlo hmotný a finančný  majetok v sume 13,5 milióna Sk ( cca 448 tisíc 

€ ) a na základe zmluvy o prenájme prenajalo neziskovej organizácii nehnuteľný majetok 

mesta tvoriaci pozemky a budovy nemocnice. 

 

4/2 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

  

  

Obsah materiálu : 

I.   Zmluvné  vzťahy 

II.   Reštrukturalizácia 

III. Základné ekonomické skutočnosti 

 

 

ÚVODNÁ ČASŤ 

 

1. Úloha  :  

       Na základe podkladov  majetkovej, právnej, personálnej, ekonomickej a účtovnej  

agendy organizácie posúdiť ekonomickú,  finančnú situáciu a hospodárenie 

kontrolovaného subjektu za obdobie rokov 2011 až 2016 s dôrazom na obdobie po 

reštrukturalizácii so zameraním na : 

 

➢ Zmluvné vzťahy  

➢ Výsledky ukončeného reštrukturalizačného konania  

➢ Finančné hospodárenie a predpoklad ďalšieho rozvoja  

 

2. Účel posúdenia : 

      Posúdenie ekonomickej a finančnej situácie nemocnice v hlavných  okruhoch  

➢ zmluvné vzťahy organizácie 

➢ finančné zdravie nemocnice 

ako predpokladu pre tvorbu plánu činnosti na rok 2017 a programu ďalšieho rozvoja 

nemocnice.  

 

3. Podklady na vypracovanie správy : 

 

▪ Dokumentácia účtovníctva nemocnice  za roky 2011 až  2016 : 

▪ Účtovná závierka nemocnice k 31.12.2011 až k 31.12.2015 a k 31.10.2016, 

▪ Obratová súpiska, 

▪ Výročná správa za roky 2011 až 2015, 

▪ Správa o hospodárení za roky 2012, 2014,  

▪ Prehľad zmlúv,  

▪ Dokumentácia k reštrukturalizácii, 

▪ Vnútroorganizačné smernice 
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1.    Zmluvné  vzťahy 

1.1 V prvom rade je potrebné zamerať pozornosť na nižšie uvedené obchodné spoločnosti 

:    

 

➢ PP PARTNERSHIP s.r.o., so sídlom Mudrochova 2, Bratislava ( od 

16.10.2009 do 29.6.2016) , ( od 30.6.2016  Bratislava, Rustaveliho 4 ), IČO 

35 891 696, ktorá bola založená dňa 11.05.2004,  

 

➢ CARELINE s.r.o.,  so sídlom Mudrochova 2, Bratislava ( od 17.10.2009 do 

29.6.2016 ) , ( od 30.6.2016  Bratislava, Rustaveliho 4 ), IČO 45 236 712, ktorá 

bola založená dňa 01.10.2009,   

 

➢ MEDLINE s.r.o.,  so sídlom Vyšehradská  2, Bratislava ( od 06.10.2010 do 

28.6.2016 ) , ( od 29.6.2016  Bratislava, Rustaveliho 4 ), IČO 45 866 031, ktorá 

bola založená dňa 16.09.2010,   

 

Zo súboru zmluvných vzťahov, boli ako hlavné vybrané zmluvy a dodatky k  zmluvám 

s vyššie uvedenými tromi obchodnými spoločnosťami a to z nasledujúcich dôvodov :  

a/ Vo všetkých spoločnostiach je jediným spoločníkom Ing. Tomáš Tvarůžek, MBA, 

teda sa jedná o personálne prepojené obchodné spoločnosti s jediným spoločníkom,  

ktorý bol zároveň aj členom a predsedom správnej rady neziskovej organizácie,  

 

b/ Vo všetkých spoločnostiach bol štatutárnym orgánom po ich založení Ing. Tomáš 

Tvarůžek, MBA do 30.9.2011 a od 20.10.2015 a Juraj Majer od 01.10.2011 do 

19.10.2015, 

 

c/ Spoločnosti nemali žiadnych zamestnancov, ani neúčtovali o mzdových nákladoch,  

 

d/ Predsedom Správnej rady  Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra n.o. v Kežmarku bol 

od roku 2011 Ing. Tomáš Tvarůžek, MBA, 

 

 Zmluvy za nemocnicu boli podpisované štatutárnymi zástupcami nemocnice 

ktorými boli  a to od roku 2005 MVDr. Klíma, od 19.11.2009 až do 10.12.2012 MUDr. 

Štefan Volák, od 11.12.2012 do 06.11.2016 MUDr. Martin Magera, všetci  ako riaditelia 

nemocnice.  

     Zmluvy za jednotlivé vyššie uvedené obchodné spoločnosti podpisovali štatutárni 

zástupcovia jednotlivých spoločností v čase ich uzatvorenia a to buď  Ing. Tomáš 

Tvarůžek, MBA, alebo Juraj Majer.  

 

    Rozhodujúce vecné a finančné dopady pre nemocnicu sú zo zmlúv uzatvorených 

v rokoch 2009 až 2013. Predmetné zmluvy neboli kontrolovaným subjektom 

zverejňované.  
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         V evidencii nemocnice sú dokumentované zmluvy s obchodnými spoločnosťami 

PP PARTNERSHIP s.r.o., MEDLINE s.r.o., CARELINE s.r.o. : 

Por.číslo: Názov firmy: Názov zmluvy: Hlavný predmet zmluvy: 

Platnosť 

od: 

213/05 

PP 

PARTNERSHIP  Zmluva o dielo strategická analýza 9.11.2005 

125/09 

PP 

PARTNERSHIP  

Dodatok č. 1 k Dohode o 

reštrukturalizácii záväzku 

celkový záväzok a fixný zmluvny 

úrok 9.11.2009 

149/09 CARELINE  Zmluva o sprostredkovaní  dohoda o urovnaní so VZP 1.11.2009 

40/10 CARELINE  Zmluva o dielo strategická analýza 3.1.2010 

92/10 

PP 

PARTNERSHIP  Mandátna zmluva poskytovanie mandát. činností 4.1.2010 

97/10 CARELINE  Nájomná zmluva nájom osobného vozidla 1.7.2010 

145/10 MEDLINE  Zmluva o dielo analýza konkurencie 11.10.2010 

92/11 

PP 

PARTNERSHIP  

Zmluva o postúpení časti 

práv a povinností 

vyplývajúcich z Mandátnej 

zmluvy 

postúpenie časti práv medzi NKK a 

PPP,CARELINE,MEDLINE 4.4.2011 

162/11 MEDLINE  Zmluva o dielo analýza RTG pracoviska 1.3.2011 

173/11 MEDLINE  Kúpna  zmluva kúpa  CT Phillips Neuviz 16-slice 1.12.2011 

191/11 CARELINE 

Zmluva o poskytnutí 

služieb 

úspešné ukončenie 

reštrukturalizačného konania 28.12.2011 

42/12 

PP 

PARTNERSHIP  

Dodatok č. 1 k Mandátnej 

zmluve zo dňa 4.1.2010 značná námaha – odmena  50% 3.2.2012 

132/12 MEDLINE  

Odstúpenie od Kúpnej 

zmluvy č. 173/11 

porušenie zmluvy o kúpe CT        

Phillips Neuviz 16-slice 14.9.2012 

135/12 

PP 

PARTNERSHIP  

Dohoda  k zmluve č. 92/11 

medzi  PPP a MEDLINE 

 dohoda o vzorci pre výpočet 

odmeny medzi  PPP a MEDLINE 3.12.2012 

74/13 

PP 

PARTNERSHIP  

Dohoda o zmene splatnosti 

odmeny z Mandátnej 

zmluvy zo dňa 4.1.2010 

 nárokovanie odmeny za rok 2012 

až v období po r. 2015 27.5.2013 

29/14 CARELINE  Darovacia zmluva 

finančný dar 150,00 € na zlepšenie 

poskytovania  ZS 14.3.2014 

82/14 CARELINE  

Zmluva o poskytnutí 

služieb 

príprava odborných komentárov 

pre Asociáciu sloven. nemocníc 1.4.2014 

83/14 

PP 

PARTNERSHIP  

Dohoda o vzájomnom 

vysporiadaní  pohľadávok 

 nefinančné vyrovnanie záväzkov 

a pohľadávok k 5.11.2014  

104/16 Ing. Tvarůžek  

Zmluva o nájme 

dopravného prostriedku  nájom osobného auta 14.7.2016 

 

PP 

PARTNERSCHIP 

BIORTG –dohoda 

o postúpení pohľadávky Zápočet za postúpenú pohľadávku 29.9.2009 
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      Predmetom posúdenia boli vybrané zmluvy  podľa dostupného zoznamu zmlúv 

nemocnice s hlavným cieľom najmä : 

➢ zistiť podmienky uzatvárania vybraných zmlúv a predmet ich plnenia, 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

  

  

➢ overiť spôsob fakturácie a úhrady vyplývajúce zo zmlúv, ktoré majú priamy vplyv 

a dopad na budúcu činnosť a stav nemocnice. 

 

1.3.  Z hľadiska obsahu predmetu zmlúv: 

 

Predmetom plnenia zo strany vyššie obchodných spoločností Ing. Tomáša Tvarůžeka, 

MBA zo zmlúv uzavretých s nemocnicou bolo najmä : poskytnutie know-how, 

sprostredkovanie obchodných vzťahov, spracovanie štúdií a analýz, príprava odborných 

podkladov, dodávka služieb, nájom a usporiadanie finančných vzťahov, sprostredkovanie 

finančných vzťahov, ale predovšetkým „provízia za priaznivé výsledky“ v procese 

reštrukturalizácie. 

Zistené skutočnosti :  Plnenie zmluvných vzťahov v minulých obdobiach bolo a javí sa 

ako vecne,  časovo nejasné a nepreukázateľné, a to najmä : nejasný predmet  plnenia, 

neexistencia výstupov, fakturácia vecne nešpecifikovaných  prác, pravdepodobne 

špekulatívne zmeny  v obsahu podmienok plnenia a obdobia splatnosti  „nárokov“ na 

odmenu. V priebehu kontroly sa nepodarilo objektívne zistiť či jednotlivé plnenia boli aj 

skutočne uskutočnené vzhľadom na neexistenciu písomných podkladov.   

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam som toho názoru, že pokračovanie 

zmluvných vzťahov s týmito obchodnými spoločnosťami v ďalšom období  je vecne 

a organizačné nedôvodné a neopodstatnené. 

 

1.4.   Z  hľadiska účtovania a úhrady zmlúv: 

Z trojstranného párovania : zmluva – faktúra – platba vyplývajú fakturované 

a uhradené čiastky jednotlivým spoločnostiam : 

 

PP PARTNERSHIP s.r.o. : 

a) Uhradené – vyrovnané : 

➢ Zmluva č. 213/05 z 9.11.2005 - strategická analýza - 2 370 €,  

➢ Dohoda o reštrukturalizácii záväzku č. 125/09 z 9.11.2009 – 

26 185,04 €,  

➢ Dohoda o zápočte pohľadávky –v sume 26 030,99 € – vyrovnané 

9.11.2009 

➢ Faktúry za rok 2010 podľa „mandátnej zmluvy“ – 57 120 € 

➢ Faktúry za rok 2011 podľa“ mandátnej zmluvy“ – 57 600 € 

➢ Faktúry za rok 2012 podľa „mandátnej zmluvy“ – 57 600 € 

➢ Faktúry za rok 2013 podľa „mandátnej zmluvy“ – 57 600 € 

➢ Faktúry za rok 2014 podľa „mandátnej zmluvy“ – 57 600 € 

➢ Faktúry za rok 2015 podľa „mandátnej zmluvy“ – 57 600 € 

➢ Faktúry za rok 2016 podľa „mandátnej zmluvy“ – 48 000 € 

➢ Faktúra č. NF110228 z 10.3.2011podľa „mandátnej zmluvy“  – 

32 434,80 € 

➢ Faktúra č. NF151053 z 15.10.2015 podľa „mandátnej zmluvy“ – 

2 582,66 € 
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b) Neuhradené : 

➢ Ďalšie neuhradené faktúry nie sú evidované. 
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c) Nárokované : 

➢ Podľa “mandátnej zmluvy“ by teoreticky mohli pokračovať faktúry mesačne á 

4 800 €, ,  resp. 4 000 € (bez DPH). 

➢ Predstava mandatára podľa  „Dohody o zmene splatnosti odmeny“ zo dňa 

27.5.2013,  „uplatňuje  nárok na vyplatenie finančnej odmeny za rok 2012 vo 

výške 1 235 979 € bez DPH, ktorá zatiaľ vyplatená nebola.  

➢ Predstava mandatára, že podľa „Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve“ z 3.2.2012 –  

má nárok v prípade zániku mandátnej zmluvy na odmenu 50 % z rozdielu medzi 

pohľadávkami nemocnice ku dňu 31.12.2011 a pohľadávkami, ktoré budú 

skutočne vyplatené vo výške podľa súdom potvrdeného reštrukturalizačného 

plánu , t. j. v € :768 437 – 243 799 =524 638 : 2 = 262 319 €.    

 

Záver : Zo zmluvného vzťahu nemocnice s PP PARTNERSHIP s.r.o. bolo : 

 

➢ uhradených celkom 482 723,49 €, z toho preukázateľne za roky 2009 až 2016 

suma 474 485,92 €, 

➢  „predstava mandatára“ o nároku na 1 235 979 € bez DPH. 

 

MEDLINE s.r.o. : 

 

a) Uhradené – vyrovnané : 

➢ Zmluva č. 145/101 z 10.2010 - analýza konkurencie – 10 000 €,,  

➢ Zmluva č. 162/11 z 1.3.2011- analýza a stratégia RTG – 35 000 €,,  

➢ Faktúra č. NF130774 z 1.8.2013  za dodávku Sonda UST 5524  – 5 000 €, 

➢ Faktúra č. NF141377 z 30.12.2014 – „Odmena za zlepšenie finančného toku za 

rok 2013 podľa MZ“ so zmenenou splatnosťou do 31,12,2016 – 95 386,58 €, 

➢ Zmluva č. 92/11 z 4.4.2011 a „mandátna zmluva“ – „odmena za zlepšenie 

finančného toku za rok 2015 podľa mandátnej zmluvy“ – 105 384,21 €,  

➢ Kúpna zmluva  č. 173/11 z 1.12.2011(faktúra č. 2011003)  za predaj prístroja CT 

v sume 750 000 € zanikla Odstúpením od zmluvy  zo dňa 14.9.2012. Túto 

pohľadávku si  v reštrukturalizačnom konaní uplatnila MEDELINE s.r.o. 

v hodnote 500 000 € a CARELINE s.r.o.  v hodnote 268 487,87 €.  

 

b) Neuhradené : 

➢ Ďalšie neuhradené faktúry nie sú evidované. 

➢ Ďalšie faktúry boli prihlásené do reštrukturalizácie, resp. prevedené do 

CARELINE s.r.o., resp. odpísané v reštrukturalizačnom konaní ( celkom cca 

785 163,24 €).  
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➢ „Predstava mandatára“ o možnom ďalšom nároku zo „Zmluvy o postúpení časti 

práv a povinností vyplývajúcich z Mandátnej zmluvy“ č. 92/11 z 4.4.2011- 

odmena za finančný tok 2016 – odhad cca 70 000 €. 

➢ Ďalšie nároky zo zmlúv nevyplývajú. 

 

Záver  : Zo zmluvného vzťahu nemocnice s MEDLINE s.r.o. bolo : 

 

➢ uhradených celkom preukázateľne za roky 2010 až 2016 suma 250 770,79 €, 

➢ nie sú neuhradené faktúry, 

➢ „predstava mandatára“ o ďalšom nároku za rok 2016 cca 70 000 €. 

 

CARELINE s.r.o. : 

a) Uhradené – vyrovnané : 

➢ Zmluva č. 40/10 z 3.1.2010 – strategická analýza na navýšenie limitu finančného 

objemu zdravotnej starostlivosti – 44 000 € (Poznámka: dielo odovzdané 

15.1.2010, Príkaz na úhradu podpísaný Ing. Tvarůžkom – predsedom správnej 

rady  dňa 24.3.2010),  

➢ Nájomná zmluva č. 97/10 z 1.7.2010 –nájom osobného auta – 

7 036,34 €,  

➢ Zmluva o poskytnutí služieb č.82/14 z 1.4.2014 - faktúra č. NF140718 z 4.7.2014 

v znení „Na základe  zmluvy o spolupráci Vám fakturujeme služby spojené 

s prípravou a kompletáciou podkladov pre Asociáciu slovenských nemocníc“ -  9 

500 €, 

➢ Zmluva č. 191/11 z 28.12.2011- faktúra č. NF120631 z 2.7.2012 – za 14% zo sumy 

pohľadávok v reštrukturalizácii – 392 518 €, 

➢ Zmluva o sprostredkovaní č. 149/09 z 1.11.2009 – sprostredkovanie urovnania so 

VZP – účtovaná provízia 34 000 €, t.j. 35 % z čiastky vyrovnania. 

 

b) Neuhradené : 

➢ Ďalšie neuhradené faktúry nie sú evidované. 

➢ Ďalšie faktúry boli prihlásené do reštrukturalizácie, resp. prevzaté z 

MEDELIN s.r.o., resp. odpísané v reštrukturalizačnom konaní ( celkom cca 

266 287,67 €).  

 

c) Nárokované : 

„Predstava mandatára“ o ďalšom nároku podľa „Zmluvy o postúpení časti práv 

a povinností vyplývajúcich z Mandátnej zmluvy“ č. 92/11 z 4.4.2011 je 

zohľadnený v MEDLINE s.r.o.   

 

Záver : Zo zmluvného vzťahu nemocnice s CARELINE s.r.o. bolo : 

➢ uhradených celkom preukázateľne za roky 2010 až 2016 suma 487 719,39 €, 

➢ nie sú neuhradené faktúry alebo známe ďalšie nároky. 
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2.  Reštrukturalizačné konanie – priebeh :  

 

➢ Správna rada Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra n.o. v Kežmarku v roku 2011 

ktorej predsedom bol Ing. Tomáš Tvarůžek, MBA, poverila riaditeľa nemocnice 

MUDr. Štefana Voláka a predsedu správnej rady nemocnice, aby pri riešení 

starých dlhov postupovali v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 

a reštrukturalizácii a v zmysle obchodného zákonníka.   

➢ Následne Okresný súd v Prešove, Uznesením č. 3R/10/2011-117 zo dňa 

17.01.2012 (zverejneným v OV č 15/2012 dňa 23.01.2012) povolil 

reštrukturalizáciu a ustanovil do funkcie správcu JUDr.Vladimíra Šatníka 

a vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky. 

➢ „Reštrukturalizačný posudok“ z 30.11.2011 vypracoval správca JUDr. Šatník. 

➢ „Reštrukturalizačný plán“  z 19.4.2012 vypracovala Nemocnica Dr. Vojtecha 

Alexandra, n. o. Kežmarok.  

➢ Okresný súd Prešov Uznesením č. 3R/10/2011 zo dňa 13.6.2012 potvrdil 

reštrukturalizačný plán a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka.  

➢ Posledné vyrovnanie záväzkov z reštrukturalizácie voči veriteľom bolo 

nemocnicou uskutočnené v mesiaci jún 2016. 

 

Z priebehu a výsledkov reštrukturalizácie vyplynuli tieto hlavné skutočnosti : 

a/ Do reštrukturalizácie boli prihlásené pohľadávky veriteľov (27-ich organizácií) v sume 

3 047 496,71.-€, z toho MEDLINE s.r.o, .500 000.-€ a CARELINE s.r.o.,  268 487,87.-€.  

b/ Pohľadávky veriteľov (t. j. záväzky nemocnice) v rámci reštrukturalizácie boli 

odpísané v hodnote 2 803 696,97.-€ a uhradené v sume 243 799,74.-€. 

Z porovnania vyplýva výsledok: 

➢ v reštrukturalizácii odpísaný záväzok nemocnice v hodnote 3 047 496,71.-€ 

➢ nemocnica uhradila v procese reštrukturalizácie : 

- veriteľom 8 % hodnoty záväzku, t.j. 243 799,74.-€ 

- odmenu správcovi JUDr.Vladimírovi Šatníkovi  113 898.-€ 

- sumu priamo súvisiacu s procesom reštrukturalizácie za roky 2011 - 2016 

obchodným spoločnostiam : 

• PP PARTENSHIP, s.r.o.  vo výške 438 130,46.-€ 

• MEDLINE s.r.o.  vo výške 200 770,79.-€ 

• CARELINE s.r.o.  vo výške 392 518.-€, t. j. spolu 1 031 419,25.-€    

 

Zhrnutie : V procese reštrukturalizácie nemocnica : 

➢ „odpísala" v účtovníctve celkový záväzok nemocnice v hodnote 3 047 497 € (v tom 

voči MEDLINE s.r.o. a CARELINE s.r.o. spolu 768 487 €). 

➢ nemocnica v procese reštrukturalizácie uhradila hotovosť v sume 1 389 117 €  

(z toho spoločnostiam PP PARTENSHIP s.r.o. , MEDLINE s.r.o., CARELINE 

s.r.o.  spolu sumu 1 031 419,25.-€    
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3. Základné ekonomické skutočnosti  

Ekonomická a finančná situácia nemocnice je vyjadrená prehľadom za obdobie 

2011 až 2016: 

- stavu a štruktúry majetku a zdrojov krytia majetku, 

- stavu a vývoja výnosov a nákladov nemocnice, 

- stavu a vývoja hotovosti 

- finančného hospodárenia stredísk nemocnice   

 

3.1 Štruktúra majetku a zdrojov krytia majetku  nemocnice za rok  2011  až 2016: 

     a)  Základný  prehľad o stave a vývoji majetku poskytujú údaje z výkazu Súvaha : 

AKTÍVA  -  majetok  v Eur 2011 2012 2013 2014 2015 10/2016 2016 – x) 

SPOLU MAJETOK 2 112 928 1 570 794 1 918 244 1 915 966 1 881 904 2 069 824 1 917 384 

NEOBEŽNÝ MAJETOK  1 150 518 498 828  825 892 835 726 693 506 846 688 861 410 

DLHODOBÝ NEHM. MAJETOK  1 799 8 808 10 867 12 538 14 432 12 861 25 423 

DLHODOBÝ HMOT. MAJETOK  1 148 719 490 020 815 025 823 187 679 074 833 828 679 073 

OBEŽNÝ MAJETOK  934 520 1 032 610 1 056 857 1 063 005 1 150 170 1 214 338 1 044 771 

ZÁSOBY  99 286 82 841 85 783 80 304 71 112 99 148 82 198 

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY  768 437 859 182 904 980 891 191 1 035 294 1 094 751 880 0685 

FINANČNÉ ÚČTY  66 797 90 587 66 094 91 511 43 764 20 440 81 888 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  27 890 39 356 35 495 17 235 38 228 8 797 11 203 

x) údaje z predbežnej účtovnej závierky 

 

b) Základný  prehľad o stave  a vývoji vlastných zdrojov krytia majetku a záväzkov 

nemocnice poskytujú údaje  z výkazu Súvaha : 

x) údaje z predbežnej účtovnej závierky 
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PASÍVA  - zdroje krytia 

majetku v Eur 2011 2012  2013  2014 2015 10/2016 2016-x) 
SPOLU VLASTNÉ 

A CUDZIE ZDROJE 2 112 928 1 570 794  1 918 244  1 915 966 1 881 904 2 069 824 1 917 384 
VLASTNÉ ZDROJE 

KRYTIA MAJETKU   -1 544631 254 186  398 863  609 941 715 404 1 072 652 729 166 

Základné imanie 641 622 632 328  632 328  632 328 632 328 632 328 632 328 

Fondy tvorené zo zisku        45 620 45 620 

VH minulých rokov -1 718075 -2 379744  -350 609  -233 465 -22 387 18 780 - . 

VH bežné účtovné obdobie -468 178 2 001 602  117 144  211 078 105 463 375 924 161 379 

Záväzky 3 583 378  1 253 786  1 471 183  1 276 773 1 157 846 991 223 1 174 142 

Rezervy 82 220 106 450  232 942  139 376 264 578 139 063 322 764 

Dlhodobé záväzky 43 354 166 052  433 486  329 877 246 703 267 277 237 165 

Krátkodobé záväzky 3 457 804 981 284  804 755  807 520 646 565 584 882 614 193 

Bankové úvery a pôžičky 0 0  0  0 0 

                 

0 

                 

0 

Časové rozlíšenie 74 181 62 822  48 198  29 252 8 654 5 949 14 0769 
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3.2 Vývoj nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za roky 2011  až 2016 

 

a) Vývoj nákladov za roky 2011  až  2016 

 

 P o l o ž k a 2011 2012 2013 2014 2015 10/2016 2016-x) 

NÁKLADY  SPOLU 5 256 933 6 448 065 5 374 461 5 326 704 5 683 258 5 065 062 6 187 049 

Spotreba materiálu 837 997 1 071 848 878 863 851 722 888 265 799 321 976 116 

Spotreba energie 213 002 239 388 232 007 199 590 187 875 148 187 190 298 

Predaný tovar     318 8 054 9 294 

Opravy a udržiavanie 95 326 83 651 91 908 84 394 83 253 83 477 98 502 

Cestovné 5 367 3 965 6 008 3 395 6 237 5 971 7 658 

Náklady na reprezentáciu 821 765 616 905 1 087 1 009 1 251 

Ostatné služby 305 932 878 744 354 872 291 740 447 394 284 369 320 528 

Mzdové náklady 2 257 570 2 336 181 2 547 439 2 580 047 2 728 156 2 561 702 3 122 574 

Zákonné SP a ZP 722 376 762 983 872 744 888 627 907 319 849 906 1 038 223 

Zákonné sociálne náklady 51 486 50 807 74 544 84 848 84 099 73 691 114 998 

Ostatné sociálne náklady 9 600 9 600 9 400  0 0 0 0 

Daň z motorových vozidiel 1 958 2 181 2 044 2 247 2 018 1 545 2 178 

Ostatné dane a poplatky 3 931 12 014 16 346 14 966 13 999 11 591 15 109 

Zmluvné pokuty 126 821 293 5 16 50 1 0 

Ostatné pokuty a penále 333 168 10 543 4 100 1 767 1 300 476 476 

Odpísanie pohľadávky 32 987 0 264 12 430 2 0 0 

Úroky 446 0 468 4 608 4 798 3 064 3 713 

Manká a škody 12 879 695 417 1 919 183 39 60 16 

Iné ostatné náklady 80 670 83 267 118 016 77 209 76 455 64 544 75 810 

Odpisy 197 534 176 037 150 650 171 008 192 879 168 095 207 638 

ZC predaného HM    37 417 57 395 0 0 

Opravné položky       -32 938 30 343 12 430 19 570 57 395 0 0 

ZC predaného HM    37 417   0 

x) údaje z predbežnej účtovnej závierky 

b) Vývoj výnosov za roky 2011  až  2016 

 

 P o l o ž k a 2011 2012 2013 2014 2015 10/2016 2016-x) 

VÝNOSY  SPOLU 4 788 755 8 449 667 5 491 605 5 537 782 5 788 721 5 443 593 6 348 429 

Tržby z predaja služieb 4 524 735 5 230 955 5 412 415 5 419 208 5 703 691 5 703 591 6 247 606 

Tržby za predaný tovar     438 10 950 12 627 

Úroky 64 80 69 134 33 11 12 

Kurzové zisky   7     

Prijaté dary 4 308 200 229 0 1 801 11 394 11 394 

Iné ostatné výnosy 61 032 3 184 695 23 859 21 561 21 981 6 542 25 063 

Tržby z predaja DHM 10 116 33 32 417 0 801 801 

Aktivácia vnútroorg. Služieb  20 136 21 007 25 548 42 671 39 907 35 141 41 382 

Výnosy z nájmu majetku 5 747 0 640 3 271 5 568 6 198 6 198 

Prijaté príspevky 0 610 4 132 1 462 3 453 1 181 1 397 

Dodacie 172 723 12 004 24 673 12 058 11 949 1 624 1 950 

Výsledok hospodárenia -468 178 2 001 602 117 144 211 078 105 463 375 924 161 379 

x) údaje z predbežnej účtovnej závierky 
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a) Vývoj výsledku hospodárenia  za roky 2011  až  2016 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 10/2016 2016-x) 

Výnosy 4 788 755 8 449 667 5 491 605 5 537 782 5 788 721 5 443 593 6 348 429 

        

Náklady 5 256 933 6 448 065 5 374 461 5 326 704 5 683 258 5 065 062 6 187 049 

        

Výsledok hospodárenia - 468 178 2 001 602 117 144 211 078 105 463 375 924 161 379 

      x) údaje z predbežnej účtovnej závierky 

 

 

 

Komentár k hlavným položkám i v rokoch 2011 - 2016: 

 

➢ v nemocnici nedošlo k významnej zmene štruktúry majetku a hodnoty majetku 

(nedošlo k významnému obstaraniu nového majetku, došlo k výraznému zníženiu 

hodnoty pohľadávok), 

➢ hodnota vlastného imania v sledovanom období výrazne vzrástla, najmä z titulu 

dosahovaného výsledku hospodárenia, 

➢ nemocnica mala dostatok prostriedkov na úhradu svojich záväzkov,  

➢ stav finančných účtov (banka a pokladnica) boli významne ovplyvňované 

odčerpávaním hotovosti za služby, 

➢ nemocnica hospodárila bez bankových úverov (okrem enviromentálneho úveru), 

➢ nemocnica dosahovala tržby z hlavnej činnosti, ktoré  kryli základný chod 

nemocnice,  

➢ nemocnica vykazovala v celom sledovanom období kladný výsledok hospodárenia, 

➢ výsledok hospodárenia v jednotlivých rokoch bol výrazne ovplyvnený zúčtovaním 

výsledku reštrukturalizácie a neúčtovaním položiek, ktoré by znížili vykazovaný 

výsledok hospodárenia sledovaného obdobia (rezervy na spory, odchodné, ale najmä 

neúčtované či odložené splatnosti služieb), 

➢ v casch flow nemocnice v budúcom období sa významne negatívne prejavia „možné 

nároky“ zo zmlúv predchádzajúceho obdobia; významné odčerpania hotovosti 

v roku 2016 a dopad revízie inkasovaných výkonov z minulých období. 

 

 

3.3. Súčasná finančná situácia 

 

Všeobecne by sa mala dobrá finančná kondícia nemocnice prejavovať v  dlhodobej kvalite 

poskytovaných služieb,  v spokojnosti pacientov a zamestnancov nemocnice. 

 

Nemocnica  Dr. Vojtecha Alexandra, n. o. za obdobie rokov  2011 až 2016 : 

 

a) Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n. o., prešla procesom reštrukturalizácie, ktorý 

bol ukončený v júni 2016  a pre nemocnicu znamenal oddlženie, ale aj významné 

odčerpanie hotovosti,  
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b) Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n. o., vykazovala v celom sledovanom období 

kladný výsledok hospodárenia, ktorý bol výrazne ovplyvnený zúčtovaním výsledku 

reštrukturalizácie a neúčtovaním položiek, ktoré by znížili vykazovaný výsledok 

hospodárenia sledovaného obdobia (rezervy na spory, odchodné, ale najmä 

neúčtované či zmluvne odložené splatnosti služieb), čo predstavuje finančnú záťaž 

v budúcich obdobiach, 

 

c) všeobecne rešpektované kritériá finančne zdravej nemocnice plní Nemocnica  Dr. 

Vojtecha Alexandra, n. o. nasledovne : 

 

➢ má dostatok prostriedkov na úhradu svojich záväzkov -   hradí svoje záväzky 

operatívne bez vytvorenia akejkoľvek rezervy hotovosti pre finančné krytie 

budúcej činnosti,  

➢ nie je predlžená -  (vlastné imanie je kladné a za sledované obdobie sa 

zvyšovalo),  

➢ hradí svoje záväzky v primeranom čase -  hradí svoje záväzky včas, ale s 

vysokým  rizikom nedostatku hotovosti pre budúce obdobie,  

➢ financuje dlhodobý majetok z dlhodobých zdrojov a ďalej:  

➢ investuje do svojho majetku a je vybavená dlhodobým majetkom umožňujúcim  

poskytovať kvalitnú zdravotnú  starostlivosť)     

➢  Dlhodobý hmotný majetok  (hnuteľné veci) je na 75 % odpísaný. Prejavuje sa 

doterajšie  nedostatočné  investovanie do  opráv a údržby majetkových zložiek 

a v ďalšom období je nevyhnutné investovanie do modernizácie základného 

vybavenia nemocnice. 

➢ dokáže adekvátne odmeniť svoj personál  -  Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, 

n. o. vykazovala medziročný nárast  mzdových  nákladov o 395  tis. € , keď  za 

rok 2016 boli v sume 3 122 574 € a v roku  2015 boli 2 728 156 €. Z minulých 

období je prenesená požiadavka  riešiť mzdy v súvislosti s vývojom miezd 

v zdravotníctve. 

 

 

 

 

Zhrnutie :   

 

V doteraz vykazovanej situácii Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n. o. má  znaky 

finančne zdravej nemocnice. Tieto zdanlivo priaznivé parametre treba korigovať  

z pohľadu „neusporiadaných  nárokov“ minulých období  a významne posudzovať 

z pohľadu budúcich požiadaviek  na cash flow a investícií do rozvoja. 
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IV. NÁVRH  OPATRENÍ  

 

Z výsledkov vykonanej kontroly a čiastkového posúdenia finančnej situácie Nemocnice 

Dr. Vojtecha Alexandra, n. o.  vyplývajú opatrenia , najmä : 

1. usporiadať (ukončiť) zmluvné vzťahy z minulého obdobia na poradenské služby, 

vrátane možnosti sporu, 

 

2. prehodnotiť všetky obchodné vzťahy na dodávky jednotlivých komodít a služieb, 

 

3. usporiadať účtovne a finančne položky, ktoré môžu ovplyvniť výsledok 

hospodárenia, napr. daňový záväzok nemocnice z reštrukturalizácie, korektnú 

výšku odchodného, vytvorenie rezervy na súdne spory, zníženie výnosov po revízii 

fakturovaných a inkasovaných výkonov z minulých období,  

 

4. prijať procesné úkony na reálne vykazovanie výkonov, vrátane preukaznej 

dokumentácie, 

 

5. analyzovať a vyhodnotiť vnútornú ekonomiku jednotlivých stredísk, vrátane 

reálnosti vykazovaných výkonov a požadovaných potrieb, 

 

6. zmeniť audítorskú spoločnosť s požiadavkou na sprísnený režim overovania  

režijných nákladov a ekonomiky vnútroorganizačných útvarov( toto opatrenie bolo 

už v priebehu kontroly zrealizované ) 

 

7. usporiadať (spresniť a prehodnotiť) vnútorné normy riadenia nemocnice, vrátane 

smernice pre vedenie vnútroorganizačného účtovníctva, 

 

8. prerokovať vzťahy so zdravotnými poisťovňami a nadväzne s peňažnými ústavmi 

na zabezpečenie plynulého čerpania hotovosti, 

 

9. uchádzať sa o centrálne zdroje financovania rozvoja nemocnice , v tej súvislosti 

spracovať „Transformačný plán nemocnice“, 

 

10. spracovať komplexný zámer rozvoja nemocnice, vrátane prípadnej možnej 

transformácie nemocnice na inú vhodnú právnu formu ako je nezisková organizácia 

a taktiež vypracovania podmienok pre možný vstup strategického partnera tak, ako 

to už v roku 2014 presadzoval vtedajší predseda správnej rady Ing. Tomáš 

Tvarůžek, MBA, viď zápisnica z rokovania MsZ v Kežmarku dňa 21.08.2014. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o výsledku kontroly 

v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra, n.o v Kežmarku.  
 

V Kežmarku, dňa 28.02.2017 

JUDr. Mgr. Ondrej Teraj 

4/14 

 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         



M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

                                                    

 
 

 

 

 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

 

Predkladá:  

 
Oddelenie  Územného plánu, životného prostredia 

a stavebného poriadku    
 

 

Na rokovanie dňa: 16.3.2017  
 

 

K bodu programu:   
 

Názov materiálu: VZN č . / 2017, ktorým sa schvaľuje „ prevádzkový 

poriadok pre pohrebiská v meste Kežmarok“ 
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Potrebné 

na schválenie: 
 

Trojpätinová väčšina prítomných poslancov 

 

Počet strán materiálu: 2  

 
Prílohy  k ZM:  

 
1 

 
Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

 Ing. Eva Kelbelová  

 vedúca oddelenia  

          



 

Dôvodová správa     
Súčasný stav: 

 
 

                                                                                               

 

V záujme zosúladenia právneho stavu súvisiaceho  so zmenou 

prevádzkovateľa  pohrebísk na území mesta Kežmarok 

z Technických služieb s.r.o. Kežmarok na Verejnoprospešné 

služby mesta Kežmarok  je potrebné pôvodné VZN č.13/2011, 

ktorým sa schválil prevádzkový poriadok pre pohrebiská 

v meste Kežmarok  zrušiť a nahradiť ho novým.Rozsah 

a obsah prevádzkového poriadku, okrem zmeny 

prevádzkovateľa , ostáva v pôvodnom rozsahu. Prevádzkový 

poriadok tvorí prílohu tohto materiálu. 

 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Zosúladenie s právnym stavom. 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je navrhovaná. 

  
  
Pripomienky 

subjektov: 

 

Nevyvesuje sa . 

 

 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 

 
 
 

Oddelenie ÚPŽPSP MsÚ Kežmarok odporúča sa VZN schváliť 

 

-právne  stanovisko: 

 

-  návrh VZN prerokovaný s právnym oddelením 

 

- Komisia  MsZ: 

 

- Komisia urbanistiky, výstavby , životného  prostredia , 

dopravy a verejných služieb  pri MsZ v Kežmarku  odporúča 

schváliť 

 

 

Vlastný návrh  materiálu: 

- V návrhu na  uznesenie.  

 

Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto  podal a či prešiel/ 

 

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

 

 

Návrh  na  uznesenie: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Kežmarok č. / 2017, ktorým sa schvaľuje „Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste 

Kežmarok“ 

 

 



Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č.  /2017 , 

ktorým sa  schvaľuje v súlade  s § 18 ods.2 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve 

„ Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Kežmarok“ 

 

 

Mestské  zastupiteľstvo  mesta Kežmarok v súvislosti  s predložením prevádzkového poriadku 

pre pohrebiská  v meste Kežmarok  prevádzkovateľom pohrebísk  Verejnoprospešnými 

službami mesta Kežmarok, Poľná 1, Kežmarok  v súlade s § 17  ods.5, písm. a zák. č. 

131/2010 o pohrebníctve  , vydáva  všeobecne záväzné nariadenie č.   /2017  ,ktorým v súlade 

§ 18 odst.2  zák. č.  131/2010 Z.z   schvaľuje „Prevádzkový poriadok pre pohrebiská 

v meste Kežmarok“  
 

 

Mestské zastupiteľstvo  podľa § 6 odst.1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  a §30  ods.1 písm. a zák.č. 131/2010  vydáva  všeobecne záväzné 

nariadenie  mesta následovne : 

ČI. I 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok schvaľuje „ Prevádzkový poriadok pre 

pohrebiská v meste Kežmarok“ , ktorý tvorí prílohu tohto VZN. 

 

 

 

ČI. II 

 

„ Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Kežmarok“  bude uložený  na: 

- Mestskom úrade v Kežmarku 

- Verejnoprospešných službách mesta  Kežmarok 

-  Vyvesený na prístupnom mieste na pohrebiskách -  Starý cintorín ulica Toporcerova,   

- Nový cintorín ulica Kamenná baňa  

 

 

ČI. III. 

 

1. Toto VZN č. / 2017 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa .................. 

uznesením č. ...................  

 

2. Týmto VZN sa ruší a nahrádza všeobecne záväzné nariadenie mesta  č. 13/2011 zo dňa 

30.6.2011. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia. 

 

 

 

V  Kežmarku 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. 1/2017 – účelové zdroje  a rozpočtovým 

opatrením č. 1/2017 - MsZ schváleným uznesením  

Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 11/2017. 

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. 2/2017. 

2) Komisia financií, správy majetku a lesného 

hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 

Kežmarku schváliť zvýšenie príspevku pre 

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na rok 

2017 o čiastku 15 000 €. 

3) Komisia financií, správy majetku a lesného 

hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 

Kežmarku schváliť zníženie dotácie na podporu 

telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok – na 

úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na 

úhradu prevádzkových nákladov pre Mestský športový 
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klub na rok 2017 o čiastku 900 €. 

4) Komisia financií, správy majetku a lesného 

hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 

Kežmarku schváliť dotáciu na podporu kultúrnej 

činnosti, záujmovej spoločenskej činnosti 

a udržiavania tradícií, kultúrneho a historického 

dedičstva na území mesta Kežmarok – na úhradu za 

nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu 

prevádzkových nákladov pre Klub priateľov Magury 

na rok 2017 vo výške 900 €. 

5) Komisia financií, správy majetku a lesného 

hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 

Kežmarku schváliť vecné použitie finančných 

prostriedkov z rezervného fondu mesta Kežmarok v 

roku 2017 na finančné krytie kapitálových výdavkov  

rekonštrukcie zadného traktu ZŠ Nižná brána 

v Kežmarku za účelom vytvorenia priestorov pre 

materskú školu. 

6) Komisia financií, správy majetku a lesného 

hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 

Kežmarku schváliť vecné použitie finančných 

prostriedkov z rezervného fondu mesta Kežmarok v 

roku 2017 na finančné krytie splátok úverov 

poskytnutých zo ŠFRB. 

 

   

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. 2/2017 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 20 664 968 €.  

 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých podnetoch sa nachádzajú v tabuľkovej 

časti návrhu. 

 

Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto  podal a či prešiel/ 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

Návrh  na  uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok 

pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 podľa predloženého návrhu. 

 

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

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na rok 2017 o čiastku 15 000 €. 

 

Návrh  na  uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zníženie dotácie na podporu telový-

chovy a športu na území mesta Kežmarok – na úhradu za nájom a služby spojené 

s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov pre Mestský športový klub na 

rok 2017 o čiastku 900 €. 

 

Návrh  na  uznesenie. 
Mestské   zastupiteľstvo  v  Kežmarku  schvaľuje  dotáciu  na  podporu  kultúrnej 

činnosti, záujmovej spoločenskej činnosti a udržiavania tradícií, kultúrneho 

a historického dedičstva na území mesta Kežmarok – na úhradu za nájom a služby 

spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov pre Klub priateľov 

Magury na rok 2017 vo výške 900 €. 

 

Návrh  na  uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných 

prostriedkov z rezervného fondu mesta Kežmarok v roku 2017 na finančné krytie 

kapitálových výdavkov rekonštrukcie zadného traktu ZŠ Nižná brána v Kežmarku 

za účelom vytvorenia priestorov pre materskú školu. 

 

Návrh  na  uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných 

prostriedkov z rezervného fondu mesta Kežmarok v roku 2017 na finančné krytie  

splátok úverov poskytnutých zo ŠFRB. 

 



údaje sú uvádzané v €

Schválený 

rozpočet 

bežných 

príjmov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

Zmena 

rozpočtu

č. 2

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

Zmena 

rozpočtu

č. 2

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 0 0 0 13 392 190 776 100 14 168 290 7 271 165 35 929 3 000 1 250 7 311 344 6 550 310 13 861 654 306 636

Schválený 

rozpočet 

kapitálových 

príjmov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

Zmena 

rozpočtu

č. 2

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

Zmena 

rozpočtu

č. 2

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 0 0 0 1 674 080 0 1 674 080 7 459 250 61 924 -936 960 -80 900 6 503 314 87 550 6 590 864 -4 916 784

Schválený 

rozpočet 

finančných 

príjmov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

Zmena 

rozpočtu

č. 2

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

Zmena 

rozpočtu

č. 2

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

5 584 630 171 928 -933 960 0 4 822 598 0 4 822 598 219 000 0 0 -6 550 212 450 0 212 450 4 610 148

Schválený 

rozpočet 

príjmov mesta 

spolu

Zmeny 

rozpočtu v 

roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

Zmena 

rozpočtu

č. 2

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

Zmena 

rozpočtu

č. 2

Výdavky mesta 

po zmene 

rozpočtu

spolu 

Výdavky

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu spolu 

Výdavky

mesta a RO 

po zmene 

rozpočtu

Rozdiel

rozpočtu

celkom

20 650 900 171 928 -933 960 0 19 888 868 776 100 20 664 968 14 949 415 97 853 -933 960 -86 200 14 027 108 6 637 860 20 664 968 0

Kežmarok, 07. 03. 2017

Spracovali: Ing.Adriana Sedláková,  Blažena Semanová

R O Z P O Č T O V É   OPATRENIE č. 02 / 2017

 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

Zmena 

rozpočtu

 č. 2

Bežné príjmy RO 

po zmene rozpočtu

Schválený rozpočet

bežných výdavkov RO

Zmeny 

rozpočtu v roku 

2017 celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

 č. 1

Zmena 

rozpočtu

 č. 2

Bežné výdavky RO 

po zmene rozpočtu

776 100 0 0 0 776 100 6 476 235 74 075 0 0 6 550 310

Schválený rozpočet

kapitálových príjmov RO

Zmeny 

rozpočtu v roku 

2017 celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

 č. 1

Zmena 

rozpočtu

 č. 2

Kapitálové príjmy 

RO po zmene 

rozpočtu

Schválený rozpočet

kapitálových výdavkov 

RO

Zmeny 

rozpočtu v roku 

2017 celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

 č. 1

Zmena 

rozpočtu

 č. 2

Kapitálové 

výdavky RO po 

zmene rozpočtu

0 0 0 0 0 1 350 0 0 86 200 87 550

Schválený rozpočet 

príjmov RO spolu

Zmeny

rozpočtu v roku 

2017 celkom

- účelové

zdroje

Zmena

rozpočtu

č. 1

Zmena

rozpočtu

č. 2

Príjmy RO

po zmene

rozpočtu

Schválený rozpočet 

výdavkov RO spolu

Zmeny

rozpočtu v roku 

2017 celkom

- účelové

zdroje

Zmena

rozpočtu

č. 1

Zmena

rozpočtu

č. 2

Výdavky RO

po zmene

rozpočtu

776 100 0 0 0 776 100 6 477 585 74 075 0 86 200 6 637 860

Kežmarok, 07. 03. 2017

Spracovali: Ing.Adriana Sedláková,  Blažena Semanová

Rozpočtové organizácie

 -   n á v r h   na rokovanie MsZ



                                Rozpočtové opatrenie  č.  2 / 2017 - MsZ

                                             -  n á v r h   na   rokovanie    

                Bežné príjmy v €

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

Spolu 0

       Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

Spolu 0

            Kapitálové príjmy

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

Spolu 0

            Bežné výdavky

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

2.2.2. Kežmarská televízia 75 800 1 250 77 050

10.3 Dotácia pre Mestský športový klub OZ 190 000 -900 189 100
v tom: Mestský šport klub OZ - nájomné 49 000 -900 48 100

10.4.9 Kúpalisko 30 000 0 30 000

v tom prevádzkové výdavky 30 000 -15 000 15 000

v tom Kúpalisko - príspevok príspevkovej organizácií VPS 0 15 000 15 000

11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby 11 000 900 11 900
v tom: Dotácia pre Klub priateľov Magury- nájomné 0 900 900

Spolu 1 250

            Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

Spolu 0

MESTO  KEŽMAROK

Mestský úrad

ekonomické oddelenie 

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



                   Kapitálové  výdavky

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov 12 000 5 000 17 000

9.10. Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 245 000 -86 200 158 800

14.1 Výstavba nájomných bytov 1 682 140 300 1 682 440

v tom Bytový dom Weilburská 9, 11, 13 672 640 300 672 940

Spolu -80 900

      Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií 

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

09.2 RO - ZŠ, Nižná brána 0 86 200 86 200

SPOLU 86 200

                              Výdavky finančných operácií

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

14.1 Výstavba nájomných bytov 218 400 -6 550 211 850

v tom Bytový dom Weilburská 9, 11, 13 25 000 -6 550 18 450

Spolu -6 550

Kežmarok, 07. 03. 2017

Spracovali: Ing.Adriana Sedláková,  Blažena Semanová



Rozpočtové opatrenie  č. 2 / 2017- MsZ   - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení

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

v €

Príjmy:

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

Spolu 0

Výdavky:

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

1.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových 

zámerov                                                                        KV 12 000 5 000 17 000

2.2.2 Kežmarská televízia 75 800 1 250 77 050

9.2.3 RO - ZŠ, Nižná brána 8                                                  KV 0 86 200 86 200

9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo                          KV 245 000 -86 200 158 800

10.3 Dotácia pre Mestský športový klub OZ 190 000 -900 189 100
v tom: Mestský šport klub OZ - nájomné 49 000 -900 48 100

10.4.9 Kúpalisko 30 000 0 30 000

v tom prevádzkové výdavky 30 000 -15 000 15 000

v tom Kúpalisko - príspevok príspevkovej organizácií VPS 0 15 000 15 000

11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby 11 000 900 11 900
v tom: Dotácia pre Klub priateľov Magury- nájomné 0 900 900

14.1 Výstavba nájomných bytov                                             KV 1 682 140 300 1 682 440

v tom Bytový dom Weilburská 9, 11, 13                                                  KV 672 640 300 672 940

14.1 Výstavba nájomných bytov                                           FOV 218 400 -6 550 211 850
v tom Bytový dom Weilburská 2, 4                                                         FOV 25 000 -6 550 18 450

Spolu 0

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

Spolu 0

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:

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:



Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

Spolu 0

Príjmy:

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

Spolu 0

Výdavky:

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

Spolu 0

Sumarizácia: 0

- príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-) 0

- výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-) 0

Kežmarok, 07. 03. 2017

Spracovali: Ing.Adriana Sedláková,  Blažena Semanová

;

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:



Ekonomické oddelenie

VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu č.  2/2017 - MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Kapitálové výdavky

Kód prog. rozp. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie 12 000 5 000 17 000

projektových zámerov

Spolu 5 000

Vypracoval: Ing. Monika Rontová 

V Kežmarku dňa 22.02.2017

                                    Ing. Monika Rontová

                                       vedúca odd. projektov a VO

MESTO  KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie PaVO

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

Mesto Kežmarok má vypracovaný dokument s názvom " Koncepcia rozvoja mesta Kežmarok v tepelnej 

energetike" z roku 2007. V zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších 

predpisov v § 31 písm. b) má obec s počtom obyvateľov nad 2 500  spracovanú koncepciu aktualizovať 

aspoň raz za päť rokov.                                                                                                                                                                                           

Dňa 14.12.2016 MsZ na svojom zasadnutí schválilo rozpočet Mesta Kežmarok na roky 2017 - 2019. V rámci 

rozpočtu bežných výdavkov v prvku 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových 

zámerov boli schválené aj finančné prostriedky na vypracovanie štúdie "Budovanie stanovíšť podzemných 

kontajnerov v meste  Kežmarok".  V rámci investičnej prípravy podkladov pre vypracovanie štúdie bolo 

vyhodnotené, že nie je potrebné vyhotovenie štúdie, keďže mesto v rámci zabezpečovania odvozu odpadov 

vie určiť lokality kde by bolo vhodné riešiť podzemné kontajnery.                                                                                                                  

Bežné výdavky, ktoré v schválenom rozpočte uvedeného prvku boli určené na vypracovanie štúdie 

"Budovanie stanovíšť podzemných kontajnerov v meste  Kežmarok" budú použité na aktualizáciu "Koncepcie 

rozvoja mesta Kežmarok v tepelnej energetike".   

Na základe uvedeného žiadame o zvýšenie kapitálových výdavkov v rámci Prvku 1.2.3 (Príprava žiadostí o 

dotácie a spolufinancovanie) vo výške 5 000 €  z dôvodu vyhotovenia prípravnej a projektovej dokumentácie 

akcie "Budovanie stanovíšť podzemných kontajnerov v meste  Kežmarok".                                                                                                                                           



VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu č.2/2017 - MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Požadujeme zvýšenie rozpočtu mesta v prvku 2.2.2. Kežmarská televízia o 1 250 €.

Dôvodom zvýšenia rozpočtu je možnosť zrealizovania priameho prenosu omší v tomto roku.

Minulý rok sa priame prenosy omší nerealizovali, preto sa v rozpočte na rok 2017 s týmto výdavkom 

nepočítalo. Jedná sa o 5 prenosov v sume 250 € za jeden prenos.

Bežné výdavky

Kód prog. rozp. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

2.2.2 Kežmarská televízia 75 800 1 250 77 050

Spolu 1 250

V Kežmarku: 5.3.2017

Vypracovala a predkladá: Ing. Zuzana Šlosárová, komunikačný manažér

MESTO  KEŽMAROK

Mestský úrad

odd. komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Oddelenie: Školstva, mládeže a športu

VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu č. 02/2017 - MsZ

Odôvodnenie:

Úprava rozpočtu súvisí s: 

a ) s rekonštrukciou zadného traktu ZŠ Nižná brána v Kežmarku za účelom vytvorenia priestorov pre MŠ, 

vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie.

Kapitálové výdavky v €

Kód prog. rozp. Názov položky Pred úpravou Návrh úpravy Upravený rozp.

09.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 245 000 -86 200 158 800

SPOLU -86 200

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v €

Kód prog. rozp. Názov položky Pred úpravou Návrh úpravy Upravený rozp.

9.2.3 RO - ZŠ, Nižná brána 8 0 86 200 86 200

SPOLU           86 200

V Kežmarku, dňa 23.02.2016

Vypracoval: Mgr.Iveta Kušmíreková Predkladá: Ing. Karol Gurka

oddelenie školstva, mládeže a športu poverený vedením odd.

školstva, mládeže a športu

MESTO  KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie školstva

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Oddelenie: Školstva, mládeže a športu

VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu č. 02/2017 - MsZ

Odôvodnenie:

Úprava rozpočtu je z dôvodu prevodu správy majetku z mesta Kežmarok na príspevkovú organizáciu VPS.

Finančné prostriedky sú potrebné na bežnú prevádzku kúpaliska.

Bežné výdavky v €:

Kód prog. rozp. Názov položky Pred úpravou Návrh úpravy Upravený rozp.

10.4.9 Kúpalisko 30 000 0 30 000

v tom prevádzkové výdavky 30 000 -15 000 15 000

v tom Kúpalisko - príspevok príspevkovej organizácií VPS 0 15 000 15 000

SPOLU 0

V Kežmarku, dňa 24.02.2017

Vypracoval: Ing. Pavol Fejerčák Predkladá: Ing. Karol Gurka

oddelenie školstva, mládeže a športu poverený vedením odd.

školstva, mládeže a športu

MESTO  KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie školstva

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Oddelenie: Školstva, mládeže a športu

VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu č. 02/2017 - MsZ

Odôvodnenie:

Zmenu rozpočtu navrhujeme z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na úhradu prenájmu

priestorov v MŠH pre Klub priateľov Magury.

Bežné výdavky v €:

Kód prog. rozp. Názov položky Pred úpravou Návrh úpravy Upravený rozp.

10.3 Dotácia pre Mestský športový klub OZ 190 000 -900 189 100
v tom: Mestský šport klub OZ - nájomné 49 000 -900 48 100

SPOLU -900

Bežné výdavky v €:

Kód prog. rozp. Názov položky Pred úpravou Návrh úpravy Upravený rozp.

11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby 11 000 900 11 900
v tom: Dotácia pre Klub priateľov Magury- nájomné 0 900 900

SPOLU           900

Vypracoval: Helena Ščurková Predkladá: Ing. Karol Gurka

oddelenie školstva, mládeže a športu poverený vedením odd.

školstva, mládeže a športu

V Kežmarku, dňa 03.03.2017

MESTO  KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie školstva

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Oddelenie: Ekonomické

VEC:
N á v r h  na zmenu rozpočtu č. 2/2017 - MsZ

Kapitálové výdavky  v €:

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

14.1 Výstavba nájomných bytov 1 682 140 300 1 682 440

v tom Bytový dom Weilburská 9, 11, 13 672 640 300 672 940

SPOLU 300

                          Výdavky finančných operácií

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

14.1 Výstavba nájomných bytov 218 400 -6 550 211 850
v tom Bytový dom Weilburská 2, 4 25 000 -6 550 18 450

Spolu -6 550

Vypracoval: Ing. Štefan Zima

V Kežmarku, dňa 06. 03. 2017 Predkladá: Ing. Eva Kelbelová

 vedúca oddelenia územného plánu,

životného prostredia a stavebného poriadku

MESTO  KEŽMAROK

Mestský úrad

                                    oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

Zmena rozpočtu mesta súvisí s kúpou bytového domu Weiburská 9, 11, 13 v roku 2016 a so zvýšením rozpočtu 

kapitálových výdavkov, v roku 2017 boli do prevádzky uvedené kotlíky ÚK  v 6 bytoch. V rozpočte mesta na rok 

2017 sme s úhradou za za uvedenie kotlíkov UK do prevádzky už nepočítali, nakoľko sme predpokladali, že 

ukončenie procesu odovzdávania nájomných bytov do užívania prebehne ešte v roku 2016.  Z tohto dôvodu 

navrhujeme v rozpočte mesta vyčleniť finančné prostriedky vo výške 300 € za činnosť spojenú s uvedením kotlíkov 

do prevádzky.  

Uvedenú čiastku vo výške 300 €, čiastku vo výške 5 000 € na zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe 

1.2.3 - Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov a zvýšenie rozpočtu výdavkov prvku 

2.2.2 - Kežmarská televízia   navrhujeme kryť znížením výdavkov finančných operácií v celkovej čiastke 5 300 € 

určenej na splátky úveru na bytový dom Weilburská 2,4, ktoré boli rozpočtované na celý rok 2017.
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

 

 

Predkladá   :  

 
 

Náčelník Mestskej polície Kežmarok   
 

 

Na rokovanie dňa: 16. 03. 2017  
 

 

K bodu programu: 7  
 

Názov materiálu: Správa o činnosti  Mestskej polície Kežmarok za rok 2016 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 

2. Návrh na uznesenie. 

 

  
Potrebné k schváleniu: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

  

Počet strán materiálu:    

 
Prílohy  k ZM:  

 
 

- žiadne 

 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

plk. JUDr. Jozef Marhefka  

náčelník mestskej polície  
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Dôvodová správa.     
Súčasný stav: 

 
 

                                                                                               

 

Mestská polícia Kežmarok plní úlohy v zmysle zákona  SNR 

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších 

predpisov, ktorý jej ukladá základné úlohy. Základné úlohy  

sú rozpracované ďalšími právnymi predpismi – najmä 

zákonmi, vyhláškami, všeobecne záväznými nariadeniami 

Mesta Kežmarok, internými normatívnymi aktami. Mestská 

polícia Kežmarok plní svoje úlohy v súlade s právnymi 

predpismi. 

 
 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Plnenie zákona o obecnej polícií  Mestskou  políciou 

Kežmarok a informovanie poslancov MsZ a občianku  

verejnosť o plnení úloh mestskou políciou, informovanie o jej 

činnosti za rok 2016 a informovanie o stanovení cieľov na rok 

2017. 

 
 

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

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
 

 

Nevyvesuje sa. 

   

 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 
 -odborný  útvar MsÚ: 

 
 

 
 
    

Nevyžaduje sa. 

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa. 
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Vlastný návrh  materiálu: 

 

Vzhľadom na vyššie  uvedené skutočnosti  predkladá náčelník mestskej polície 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Kežmarok  „Správu o činnosti  Mestskej polície 

Kežmarok za rok 2016“ na prerokovanie.   

    

 
 

Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto  podal a či prešiel/ 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Návrh  na  uznesenia . 
 

1) Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku  na svojom zasadnutí dňa 16. 03. 2017 

prerokovalo „Správu o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2016“, 

ktorú berie na vedomie – (  viď príloha  č. 1) 
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                                        Príloha č. 1              

 
Správa 

o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 
2016 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracoval a predkladá :               plk. JUDr. Jozef Marhefka 
                              náčelník Mestskej polície Kežmarok 
 
 

Predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva  Kežmarok 
dňa    16.   marca  2017 
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SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE KEŽMAROK ZA  
ROK  2016 

 
V zmysle harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva a v 

súlade s ustanoveniami  zákona SNR č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj zákon o obecnej polícii) predkladám „Správu 
o činnosti Mestskej polície Kežmarok  za rok 2016“. 
 
 
1/  Organizácia a systém práce útvaru mestskej polície : 
 

Mestská polícia Kežmarok je poriadkový útvar pôsobiaci  pri zabezpečovaní 

mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení 

úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení 

mestského zastupiteľstva a z  rozhodnutí primátora mesta.  Základné úlohy 

Mestskej polície Kežmarok,  jej organizácia, práva a povinnosti príslušníkov 

mestskej polície  sú zakotvené v Zákone SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v 

znení neskorších predpisov. 

 

 Mestskú políciu Kežmarok (ďalej v texte aj MsP) zriadilo Mesto Kežmarok 

všeobecne záväzným nariadením číslo 3/1991 o zriadení mestskej polície na 

svojom zasadnutí dňa  25 . júna 1991.  

 

 Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník.  Náčelníka Mestskej polície 

Kežmarok  plk. JUDr. Jozefa Marhefku na základe  výberového konania na návrh 

primátora mesta  do funkcie vymenovalo Mestské zastupiteľstvo dňa 26. 03. 2015 

a schválilo uznesením č. 79/2015.  

 

 Náčelníka zastupuje stály zástupca náčelníka pplk. Milan Kušnirák. Funkciu 

stáleho zástupcu náčelníka schválilo Mestské zastupiteľstvo dňa 24. 10. 2006, 

uznesením č. 250/2006. 

  

 Podrobnejšiu úpravu mestskej polície, jej úlohy, postavenie, povinnosti 

pracovníkov a iné špecifiká bližšie upravuje Štatút Mestskej polície mesta 

Kežmarok  schválený uznesením MsZ v Kežmarku č. 3/2016 dňa 15.03.2016 a 

Organizačný poriadok Mestskej polície  schválený uznesením MsZ v Kežmarku č. 

134/2016 dňa 22. 06. 2016.  

 

 Na Mestskej  polícii  Kežmarok je  zamestnaných celkom 18 príslušníkov 

MsP vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka.   Od 01. 09. 2016 bolo zriadené miesto 

administratívno-technického pracovníka mestskej polície. Za účelom skvalitnenia 

práce príslušníkov MsP vydal náčelník MsP v roku 2016 „Pokyny náčelníka“ : 
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- číslo  1/2016 zo dňa 15. 03. 2016, ktorým sa určuje postup pri manipulácii 

s nájdenými stratenými vecami príslušníkmi MsP Kežmarok. 

- číslo  2/2016 zo dňa 05. 05. 2016, ktorým sa rozdeľujú vybrané úlohy mestskej 

polície a zabezpečuje sa ich plnenie príslušníkmi Mestskej polície Kežmarok. 

Z roku 2015 ostal  platný  Pokyn náčelníka MsP Kežmarok č. 2/2015 zo dňa 08. 

12. 2015,  ktorým sa upravuje postup pri objasňovaní a prejednávaní priestupkov 

príslušníkmi Mestskej polície Kežmarok. 

  

Výkon služieb je zabezpečený v nepretržitom režime, v 12-hodinových 

zmenách, pričom sú stále v službe minimálne traja príslušníci mestskej polície. 

Telefónna linka 159  je v prevádzke  nepretržite.  (V roku 2016 bolo celkom 

prijatých 3668 telefonických oznámení a podaní.  Osobných oznámení občanov 

bolo príslušníkmi MsP  prijatých 648). Okrem uvedeného nepretržitého režimu 

služieb sú  realizované  bezpečnostné akcie  (nasadenie väčšieho počtu policajtov 

ad hoc – napríklad počas EĽRO, na krátkodobé podujatia organizované v meste  

akými sú rôzne spoločenské,  kultúrne podujatia, vystúpenia skupín, požiadavky 

mesta na zabezpečenie verejného poriadku) a bezpečnostné opatrenia ( jedná sa o 

dlhodobé zameranie sa na špecifickú činnosť – napríklad  sprevádzkovanie 

parkovacieho systému, ktoré je realizované od  roku 2015, opatrenia v súvislosti 

s teroristickými útokmi v Paríži)  v meste Kežmarok najmä na zabezpečenie 

kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a mimoriadnych situácií  je 

realizované zvýšené nasadenie policajtov do preventívnych opatrení (napríklad 

pešie hliadkovanie na cintorínoch počas Sviatku všetkých svätých a v jesennom 

období vo večerných hodinách, vo vianočnom období hliadkovanie v okolí  

nákupných stredísk).  

 

2/  Základné úlohy mestskej  polície:   

sú zakotvené v § 3 zákona o obecnej polícii.  Plnenie   základných úloh mestskou  

políciu  v roku 2016 bolo zabezpečené nasledovne: 

 

a/  Zabezpečenie verejného poriadku v meste, spolupôsobenie pri ochrane 

jej obyvateľov pred ohrozením ich života a zdravia: 

 

 V roku 2016 bol verejný poriadok v meste Kežmarok zabezpečený na 

požadovanej úrovni.  K závažným narušeniam verejného poriadku nedošlo.  Bežné 

prípady sa riešili priebežne počas celého kalendárneho roka. V prílohe č. 1  tejto 

správy je rozpracovaný prehľad o dokumentovaní a riešení  priestupkov 

v kalendárnom roku 2016.   V prílohe č.  2 je grafické znázornenie počtu páchaných 

priestupkov a analýzy. Pod úsek verejného poriadku zaraďujeme najmä priestupky 

podľa § 47, 49, 50 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

právnych predpisov a porušenia VZN mesta Kežmarok. Celkom bolo v roku 2016  

na tomto úseku realizovaných  240 priestupkov. 
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 V priebehu roka 2016 boli mestskou políciou  zabezpečované viaceré 

významné spoločenské a kultúrne podujatia v meste Kežmarok. Za najdôležitejšie 

môžeme považovať Európske podujatie - EĽRO 2016,  zabezpečenie verejného 

poriadku po teroristických útokoch v Paríži,  zabezpečenie návštev  významných 

štátnych a politických predstaviteľov v meste Kežmarok a významných miestnych 

podujatí,  akými boli   napríklad oslavy Mikuláša, oslavy príchodu Nového roku, 

Lesnícke dni, Poľovnícke dni, SNP, zabezpečovanie kultúrnych vystúpení počas 

Kežmarského kultúrneho leta a zabezpečovanie trhových dní v meste. 

Z najvýznamnejších športových podujatí sme zabezpečovali cyklistické preteky, 

podujatie, hokejbalový turnaj, volejbalové turnaje a iné menšie  športové podujatia, 

nočný beh mestom a mnoho iných.  Za najvýznamnejšiu spoločensko-politickú 

udalosť roka 2016 považujeme Zasadnutie vlády SR  v meste Kežmarok v mesiaci 

február 2016.  Túto významnú udalosť na úseku verejného poriadku a cestnej 

premávky spoločne s ďalšími bezpečnostnými zložkami zabezpečovala aj mestská 

polícia.  Za príkladné plnenie úloh obdŕžala mestská polícia ďakovný list od pána 

primátora mesta.  
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Príslušníci mestskej polície v roku 2016 predviedli na útvar mestskej polície 

celkom 13 osôb.  

 

 Nepretržite je vykonávaný monitoring verejného poriadku kamerovým 

systémom. Monitoringom bolo zistených 23  porušení iných zákonov a všeobecne 

záväzných právnych predpisov (okrem porušenia pravidiel  cestnej premávky),  

ktoré boli okamžite realizované hliadkou MsP.  

 

 

b/  Spolupôsobenie s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane 

majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred 

poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím i s využitím ústrední 

zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty 

centralizovanej ochrany). 

 

V rámci spolupráce s Policajným zborom vykonali príslušníci mestskej 

polície celkom 18 preventívno-bezpečnostných akcií zameraných na kontrolu 

požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok maloletými 

a mladistvými osobami, pričom zistili v jedenástich prípadoch podávanie 

alkoholických nápojov tejto kategórie osôb (6-krát u chlapcov a 5-krát u dievčat). 

Počas týchto akcií príslušníci vstúpili  do prevádzok pohostinských 

a reštauračných zariadení 150-krát,  pričom skontrolovali 103 osôb. Počet 

vykonaných dychových skúšok u kontrolovaných osôb bol v 37-mich prípadoch. 

Touto činnosťou sme preventívne a profylakticky  pôsobili na úseku nadmerného 

požívania alkoholických  nápojov mladistvými a maloletými osobami, ktorých 

ďalšie konanie po požití alkoholických nápojov často vedie k vandalizmu 

a poškodzovaniu majetku občanov.   

 

V spolupráci s Policajným zborom mestská polícia zabezpečovala Výjazdové 

zasadnutie vlády SR v Kežmarku v mesiaci február 2016. 

 

Príslušníkmi mestskej polície alebo občanmi  bolo v roku 2016 nájdených 

celkom 127 vecí. Tie boli následne odovzdané  a zaevidované na útvare mestskej 

polície.  Následne bolo 96  vecí  stotožnených a vrátených  vlastníkom. Ostatných 

nájdených vecí bolo 31, ak sa nezistí ich majiteľ, budú v najbližšom období 

odovzdané Okresnému  úradu,  Oddelenie majetkovo - právne Prešov. 

 

Ochranu majetku občanov a organizácií  zabezpečujeme formou pultu 

centrálnej ochrany.  Na tento systém, ktorý prevádzkuje mestská polícia je 

pripojených celkom 85 užívateľov a v roku 2016  sme na ochranu týchto objektov 

po prieniku signálu zasahovali celkom 588-krát. Išlo o preventívne výjazdy, 

vzhľadom na to, že ani v jednom prípade nebol objekt narušený páchateľom.  
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Tento ukazovateľ je veľmi priaznivý, nakoľko napojenie  objektu na pult 

centrálnej ochrany mestskej polície  vo veľkej miere pôsobí preventívne a odrádza 

páchateľov od možného  narušenia objektu - vlámania sa do objektu.  

 

Počas výkonu hliadkových služieb vykonali príslušníci mestskej polície 

v roku 2015 celkom 15.652  kontrol vytypovaných objektov, ktoré sa nachádzajú 

prevažne v zónach so zvýšeným hliadkovaním. Medzi zóny so zvýšeným 

hliadkovaním máme zaradené ihriská, okolia škôl, okolia nákupných centier, 

stanice hromadnej prepravy osôb, cintoríny, pamiatkové zóny  a ďalšie ad hoc 

určené miesta (napríklad miesta konania kultúrnych podujatí, diskotéky, zábavy 

a pod.). 

 

 

c/  Úsek ochrany životného prostredia v obci: 

 

 Príslušníci mestskej polície na tomto úseku zabezpečujú najmä odchyt 

túlavých zvierat, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Kežmarok. V 

roku 2016 bolo celkovo odchytených  82  psov a mačiek, z ktorých bola väčšina 

umiestnená v útulku, s ktorým je každoročne  spracovaná zmluva o spolupráci.  

 

Porušenie zákona, ktorý spresňuje podmienky chovu a držania psov č. 

282/2002 Z .z.  bolo  zistené v 58 prípadoch a majiteľom týchto psov boli uložené 

pokuty v blokovom konaní vo výške 355 €.  Porušenie zákona o ochrane 

nefajčiarov bolo zistené v 10 prípadoch a páchateľom týchto priestupkov  boli 

uložené pokuty v blokovom konaní vo výške 105 €.   

 

 Každodenne je vykonávané monitorovanie životného prostredia 

príslušníkmi mestskej polície  počas hliadkových  služieb. Zistené nedostatky sú 

neodkladne odovzdávané príslušným pracoviskám mestského úradu a o prípadoch 

ohrozenia životného prostredia je upovedomený aj odbor životného prostredia 

Okresného úradu Kežmarok.  Taktiež je zaznamenaná veľmi dobrá spolupráca 

s VPS a TS mesta Kežmarok.  Zistenie  takýchto udalostí  je  zaznamenané 

v hláseniach zo služieb za bežný operačný deň. Celkom bolo v roku 2016 

zaznamenaných 65 takýchto udalostí – zistených nedostatkov.  

 

 

d/ Úsek dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných 

priestranstvách  a verejne prístupných miestach.   

 

 Tomuto úseku je denne venovaná pozornosť a denne je vykonávaný 

monitoring najmä u osôb sociálne vylúčených skupín, prevažne bez domova,  

 

7/8 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

kontrola venčenia psov, monitorovanie nelegálnych skládok, kontrola 

dodržiavania zákazu fajčenia na verejne prístupných miestach. Zistené priestupky 

na tomto úseku  sú spravidla  vybavené v blokovom konaní.    

 

e/  Na úseku vykonávania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení 

mestského zastupiteľstva a rozhodnutiu primátora mesta   

 

Hliadkovou službou  je  denne kontrolované dodržiavanie  VZN, ktoré spadá  do 

 pôsobnosti mestskej polície. Celkom bolo v roku 2016 zistených 65  porušení 

všeobecne záväzných nariadení Mesta Kežmarok.  Uznesenia Mestského 

zastupiteľstva sú priebežne plnené a aktuálne sú splnené a sú priebežne plnené 

rozhodnutia a pokyny primátora mesta.  

 

f/  Na úseku odhaľovania priestupkov boli plnené úlohy počas celého 

kalendárneho roka.  Celkom bolo v roku 2016 vybavených 1802 priestupkov. 

Štatistika páchania priestupkov  je uvedená v prílohe č. 1. a  grafické znázornenie 

počtu spáchaných priestupkov je rozpracované v prílohe č. 2 tejto správy. 

 

g/  Na úseku oznamovania porušenia právnych predpisov príslušným 

orgánom, ktoré boli mestskou políciou zistené pri plnení jej úloh a nepatria do jej  

pôsobnosti bolo celkom oznámených na Odbor Všeobecnej vnútornej správy 

Okresného úradu Kežmarok 19 vecí.  Na OO PZ Kežmarok bolo postúpených 7 vecí, 

z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu.  Do správneho konania bolo  

postúpených sedem prípadov.  Celkom bolo postúpených iných orgánom 33 

prípadov.  

 

h/  Príslušníkmi mestskej polície bolo v roku 2016 zistených celkom 11 

prípadov požívania alkoholických nápojov osobami maloletými 

a mladistvými, ktoré boli  oznámené obci. Prípad  zákazu predaja alkoholických 

nápojov osobám mladším ako 18 rokov v roku 2016 zistený nebol.  

 

i/  Na úseku prevencie bol kladený dôraz najmä na vykonávanie prednášok 

príslušníkmi MsP žiakom a študentom proti užívaniu drog a iných návykových 

látok, ktorých bolo vykonaných celkom 8 a zúčastnilo sa na nich  146  žiakov.  

Ďalšou cieľovou skupinou preventívnych aktivít mestskej polície sú seniori.  

Príslušníci MsP  spoločne s pracovníčkami oddelenia sociálnych vecí Mesta 

Kežmarok dobrovoľne v jarnom a letnom období vypomáhali pri výstavbe 

športoviska pre seniorov Denného centra v Kežmarku, spojenú s prednáškami 

a osvetou pre seniorov zameranou proti „šmejdom“, viktimnému správaniu sa 

seniorov a prevenciou proti trestnej činnosti páchanej na senioroch .   Za uvedenú 

preventívnu aktivitu bol mestskej polícii udelený Ďakovný list.   
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Vedúca oddelenia sociálnych vecí Mesta Kežmarok následne prihlásila 

predmetnú aktivitu do celoslovenskej súťaže.  V celoslovenskej súťaží sme získali 

ocenenie „Senior Friendly 2016“,  ktorú prevzal za Mesto Kežmarok pán 

viceprimátor.  
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Mestská polícia Kežmarok  v zastúpení náčelníkom MsP s podporou pána 

primátora mesta Kežmarok  PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka,  podľa dostupných 

informácií ako jediná MsP na Slovensku, pomáhala metodicky zabezpečovať 

konferenciu European EOD Netvork počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ.  

Za  predmetnú spoluprácu  boli   primátorovi mesta a náčelníkovi MsP doručené 

ďakovné listy.  

 

 
 

 

 
7/11 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

3/ Organizácia mestskej polície: 

 

Je upravená organizačným poriadkom.  Objem mzdových prostriedkov určuje 

mestské zastupiteľstvo v rozpočte na príslušný kalendárny rok. Rozsah 

technických prostriedkov určilo  mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 

10. 09. 2015 prijatím uznesenia č. 210/2015. V roku 2016 boli technické 

prostriedky MsP doplnené o nové záznamové zariadenie hovorov, o dva nové 

monitory kamerového systému a 5 nových kamier v meste,  o novú narkotizačnú 

pušku na odchyt psov značky  Atomvet A13 ( o dva   digitálne fotoaparáty zn. 

CoolpixS7000, o dve  nepriestrelné  vesty  a o dve balistické prilby,  počítač na 

operačné stredisko, jeden kus rádiostanice, malokalibrová pištoľ Grand Power 

K22XTrim,  Plynová pištoľ Record mod. GP IS na výcvik služobného psa.  

 

 

4/ Plnenie základných povinností príslušníkmi mestskej polície: 

 

 Príslušníci mestskej polície sú povinní dodržiavať zákony, všeobecne 

záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka a prípadne 

pokynmi primátora mesta. V roku 2016 porušenie týchto povinností príslušníkmi 

MsP zistené nebolo. Taktiež zásahy do práv a slobôd občanov boli vykonané 

v súlade so zákonom.  

 

 V roku 2016 príslušníci MsP vykonali 47  zákrokov.  Predviedli 11 osôb.  

Osobnú slobodu  v zmysle Trestného  poriadku obmedzili dvom osobám. 

V prípade, ak bolo zistené podozrenie z trestného činu,  vec  neodkladne  oznámili 

Policajnému zboru (dva prípady).   

 

Porušenie plnenia základných povinností príslušníkmi MsP zistené nebolo. 

 

Sťažnosti na policajtov v roku 2016 zaznamenané neboli.  

 

 

5/ Výstrojné súčiastky príslušníkov mestskej polície 

 

V roku 2015 bolo mestským zastupiteľstvom schválené VZN č. 24/2015 

o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov MsP Kežmarok uznesením č. 

209/2015 zo dňa  10. 09. 2015. V priebehu roku 2016 prebiehala výmena 

výstrojných súčiastok mestskej polície v súlade s predmetným VZN, výstroj bola 

doplnená výstrojom pre cyklohliadky, taktiež bola vykonávaná obmena 

poškodených výstrojných súčiastok po dobe použitia, boli zakúpené reflexné vesty 

a šiltovky pre dobrovoľných ochrancov verejného poriadku.    
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V roku 2016 bola po dôkladnej príprave zavedená  do praxe nová  

„slávnostná“  uniforma mestskej polície  (viď obrazová príloha č. 3 k tejto správe).   

 

 

6/ Donucovacie prostriedky  

 

Príslušníci MsP sú vystrojení donucovacími prostriedkami v súlade 

s ustanoveniami § 13 zákona o obecnej polícii.  Celkom boli donucovacie 

prostriedky v roku 2016 použité 8-krát. 

 

 

7/ Najdôležitejšie aspekty z činností MsP v roku 2016 

 
a/  spracovanie a realizácia projektu „ Ochrana verejného poriadku ochrancami   
       verejného poriadku“, 
b/  zakúpenie „maskotov“ mestskej polície,   
c/   zvýšenie počtu odpracovaných hodín v pešej (5563  plus  469  so  psom)   
       a cyklohliadkovej (143) službe, 
d/  zlepšenie pracovného prostredia MsP, 
e/  zlepšenie technického vybavenia MsP a výstroje MsP, 
f/   zmena organizačného poriadku a spracovávanie aktualizovaných VZN  
       a interných predpisov, 
g/  zvýšený dôraz na preventívne a výchovné opatrenia. 
 

 

 

8/  Základné plány v činnosti MsP  na rok 2017  

 
a/  pokračovanie v realizácii  projektu „ Ochrana verejného poriadku ochrancami   
      verejného poriadku“, 
b/  rozšírenie kamerového systému o 16 kamier,,   
c/   preloženie operačného strediska do inej miestnosti MsP, 
d/  zlepšenie pracovného prostredia MsP, 
e/  priebežná obmena technického vybavenia MsP a výstroje mestských policajtov, 
f/   priebežná aktualizácia interných  predpisov mestskej polície, 
g/  zvýšený dôraz na preventívne  aktivity  vo vzťahu k seniorom, deťom  
       a k mládeži – spracovanie a práca na nových projektoch.  
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Príloha č. 1  
 

                         Prehľad odhaľovania a objasňovania priestupkov v roku  2016 
 

Príslušníci mestskej polície v roku 2016   realizovali  celkom    1 802    priestupkov.  
 

  

  §47 

 

 

 

§ 49 

 

 

 

 

§ 50 

 

 

 

 

§ 22 

 

 

 

 

Všeobecne 

záväzné  

nariadenia 

obce 

 

Ostatné 

 

 

 

 

Spolu 

 

 

 

 

 1 Celkový počet zistených 

priestupkov vlastnou 

činnosťou 

39 9 67 1524 65 60 1764 

 2 Celkový počet oznáme- 

ných priestupkov na útvar 

mestskej polície 

4 6 15 4 0 9 38 

 3 Celkový počet uložených 

priestupkov 
1 1 6 1 0 0 9 

 4 Celkový počet odložených 

priestupkov 
1 3 6 0 0 0 10 

 5 Celkový počet 

odovzdaných priestupkov 
2 2 3 3 0 9 19 

 6 Celkový počet priestupkov 

vyriešených v blokovom 

konaní 

38 9 50 1519 61 60 1737 

  Výška finančnej hotovosti 

(€) 
360 75 720 15405 545 575 17680 

 7 Celkový počet priestupkov 

vyriešených v blokovom 

konaní vydaním bloku na 

pokutu nezaplatenú na 

mieste 

1 0 17 5 4 0 27 

 Výška finančnej hotovosti 

(€) 
20 0 379 230 120 0 749 
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Príloha č. 2 

 

Grafické znázornenie realizovaných priestupkov a analýzy  z  roku 2016  
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            Príloha č. 3 

Fotografická   príloha  udalosti  a  činnosti MsP v roku 2016  
 

 
 

obr.č.1 – práca s deťmi v MŠ                          obr.č.2 – ukážka výcviku služobného psa 

 
 

Obr.č.3 – služobný pes pri práci s deťmi       obr.č. 4 – Deň otvorených dverí  na MsP 

 
Obr.č.5 – Deň otvorených dverí   na MsP      obr. č. 6 – Deň otvorených dverí  na MsP 

7/24 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

 

 
 

Obr. č. 7 – nová kamera – Cafe Berg             Obr.č.8 – nová  kamera – Dom smútku  

                                                                                            cintorín 

 
Obr.č.9 – nová  kamera – Petržalská ul.               Obr.č.10 – nová  kamera   -   

                                                                                                Kušnierska brána  

  
Obr.č.11 – nová kamera – Kuzmányho ul.        Obr.č. 12 – monitorovací systém na MsP 
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Obr.č  13 – nové „slávnostné  uniformy“ príslušníkov MsP   

                  (baret, sako s ozdobnými šnúrami) 

 

 

 
Obr. č. 14 – zásah  MsP pri živelnej pohrome  
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Obr. č.15 -  strelecká súťaž – družstvo  MsP   Obr. č. 16 – hliadka MsP v službe     

                                                                                             s ochráncom  VP  

   
Obr. č. 17 – odchyt  túlavého psa príslušníkom       Obr. č.18 – záchrana mladého                  

                    MsP                                                                         sokola   

 

 
Obr. č. 19 – kolektív mestskej polície a hostí  na porade  25. výročia založenia MsP  
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K bodu programu: 8. 

Názov materiálu: Návrh na rozdelenie dotácií pre športové kluby 
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Ing. Karol Gurka 

 poverený vedením oddelenia školstva, mládeže a športu   
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Dôvodová správa     
Súčasný stav: 

 
 

                                                                                               

Na základe VZN mesta Kežmarok č. 3/2016 sa poskytujú 

dotácie z vlastných príjmov mesta Kežmarok pre  športové 

kluby na činnosť z dôvodu podpory telesnej kultúry a najmä 

aktívneho využívania voľného času občanov, zvlášť detí 

a mládeže.  

Dotácie sa poskytujú športovým klubom alebo obdobným 

združeniam občanov, ktoré sú riadne registrované v zmysle 

zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov. Tieto ich môžu použiť výlučne na 

športovú činnosť. Dotácie sa podľa tohto VZN poskytujú 

športovým klubom mesta okrem MŠK. 

 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Oddelenie školstva MsÚ Kežmarok k termínu 28.02.2017 na 

základe zverejnenej výzvy zo dňa 13.02.2017 na predkladanie 

žiadostí o ostatné dotácie pre šport v zmysle VZN č. 3/2016 

prijalo tieto žiadosti o dotáciu na rok 2017:  MŠK Kežmarok – 

cyklistický oddiel (akcia Sagan tour), Atletický klub Elán  pri 

Združenej strednej škole obchodu a služieb Kežmarok, Šport 

pre všetkých Kežmarok o.z., Športový klub IAMES 

Kežmarok, FOCUS ON SPORTo.z., Sport Timing Slovakia 

s.r.o., TJ SEVERKA stolnotenisový klub, Snow Sports Club 

Kežmarok, 1.MFK Kežmarok – internacionáli, Športový klub 

IAMES Kežmarok pre III. ročník Banana Boulder King a Ing. 

Jozef Martančík. Všetky žiadosti boli prehodnotené, či sú 

v súlade s VZN č. 3/2016.                                     

 

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

 
Pripomienky 

subjektov: 

 

 

Nevyvesuje sa  

 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 
- odborný  útvar MsÚ: 

 
 

 
 
 

Oddelenie školstva, mládeže a športu odporúča MsZ  

v Kežmarku predložený materiál prerokovať a schváliť ho 

v MsZ v Kežmarku.  

 
- právne  stanovisko: Predložený návrh  je  v súlade  s VZN č.3 / 2016. 

 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

 
 

 

- komisia  MsZ: 

 

Stanovisko komisie športu zo dňa 01.03.2017 – komisia 

športu odporúča MsZ v Kežmarku predložený návrh 

rozdelenia dotácii pre športové kluby z rozpočtu mesta 

Kežmarok schváliť.    

 

 

Vlastný návrh  materiálu: 

  
Návrh dotácií je uvedený v prílohe. 

 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať, kto  podal a či prešiel/ 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

Návrh  na  uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie 

ostatných dotácií pre športové kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na 

rok 2017 v zmysle  VZN č. 3/2016 podľa priloženého návrhu. 

 

 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

Príloha :                                                                                   Mesto  Kežmarok 

Oddelenie školstva, mládeže a športu  MsÚ Kežmarok 

 

  

 Návrh rozdelenia dotácií pre ostatné športové kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta na rok 2017  podľa VZN č.3/2016 

 

                                                                                                                                                                                      Dotácia                   

Por.č.                         ŠK                                                                                                                                                   (€)                   

1.       MŠK Kežmarok – cyklistický oddiel (akcia Sagan tour)                                                                                    4 500,- 

2.       AK Elán pri ZSŠOaS Kežmarok                                                                                                                         1 900,- 

3.       TJ SEVERKA stolnotenisový klub                                                                                                                     1 100,- 

4.       Snow Sports Club Kežmarok                                                                                                                              1 000,- 

5.       ŠK IAMES Kežmarok                                                                                                                                         1 000,- 

6.       FOCUS ON SPORT, občianske združenie                                                                                                         1 000,- 

7.       Sport Timing Slovakia s.r.o.                                                                                                                                1 000,- 

8.       1.MFK Kežmarok – internacionáli                                                                                                                         500,-             

 

       

             Spolu:                                                                                                                                                              12.000,- 

 

    

Poznámky:   

                    Na rok 2017  bolo uznesením MsZ č. 370/2016 zo dňa 14.12.2016 pre uvedené VZN schválených 12 000,-€.  

          

 

V Kežmarku dňa 03.03.2017 

Spracoval: Ing. Pavol Fejerčák                                                                                                                                                                           11 / 4 



 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

 

 

Predkladá:  

 
 

Oddelenie školstva, mládeže a športu  
 

 

Na rokovanie dňa: 16.03.2017  
 

 

K bodu programu: 9. 

Názov materiálu: Návrh na rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby 

z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2017 podľa 

VZN č.3/2016 

 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa 

2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu 

3. Návrh na uznesenie  

 

  
Potrebné 

na schválenie: 
 

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

 

Počet strán materiálu:  
 

Prílohy  k ZM:  

 
 

1 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

 Ing. Karol Gurka 

 poverený vedením oddelenia školstva, mládeže a športu   

                    

 

 

                                                                           



                       
 

Dôvodová správa     
Súčasný stav: 

 
 

                                                                                               

 

Na základe VZN mesta Kežmarok č. 3/2016 sa poskytujú 

dotácie kultúrnym aktivitám - klubom a občianskym 

združeniam na činnosť z dôvodu podpory kultúrneho 

a spoločenského života, aktívneho využívania voľného času 

občanov – dospelých i mládeže a najmä výchovy detí 

a mládeže k tradičným hodnotám nášho ľudu, výchovy 

umením. 

Dotácie sa poskytujú kultúrnym klubom alebo občianskym 

združeniam, ktoré sú riadne registrované v zmysle zákona 

č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov. Tieto ich môžu použiť výlučne na kultúrnu 

činnosť.  

 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Mesto v zmysle VZN 3/2017 vyhlásilo 30.1.2017 výzvu na 

predkladanie žiadostí o dotáciu pre oblasť kultúry. Oddelenie 

školstva MsÚ Kežmarok k určenému termínu podávania  

žiadostí  do 17.02.2017 podľa VZN č. 3/2016 obdržalo 

žiadosti o dotáciu na rok 2017 od 7 kultúrnych klubov - Klub 

priateľov Magury Kežmarok, Východoslovenské folklórne 

združenie Kežmarok, 500 oz, ex Teatro – Hanáček, ZUŠ 

Cígera Z. Madejová, Galéria u anjela, OZ Goralik. 8. žiadosť 

súkromnej strednej odbornej školy Kežmarok bola doručená  

28.02. 2017, teda po limite  vyhlásenom vo výzve. Následne 

boli tieto žiadosti vyhodnotené komisiou kultúry 

a spoločenského života pri MsZ v Kežmarku.                                     

 

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

 
Pripomienky 

subjektov: 

 

 

Nevyvesuje sa  

 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

- odborný  útvar MsÚ: 

 
 

 
 
Oddelenie školstva odporúča  MsZ  v Kežmarku predložený 

materiál prerokovať a schváliť ho v MsZ v Kežmarku.   

 

- právne  stanovisko: Predložený návrh  je  v súlade  s VZN č.3/2016. 

 

- komisia  MsZ: 

 

Komisia kultúry a spoločenského života pri MsZ v Kežmarku 

súhlasí s predloženým návrhom a odporúča jeho schválenie  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Vlastný návrh  materiálu: 

  
Návrh dotácií je uvedený v prílohe. 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať, kto  podal a či prešiel/ 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh  na  uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie ostatných  dotácií 

pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2017 podľa VZN č. 3/2016 

podľa priloženého návrhu. 

 

 

 

 

 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

 

Príloha :  Mesto Kežmarok   

Oddelenie školstva,  mládeže  a športu MsÚ Kežmarok  

 

 

Návrh  na rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2017 podľa VZN č. 3/2016 

 

 

                                                                                                                                                       Návrh dotácie na r. 2017              

Por.č.   Kultúrny klub                                                                                                                                        (€)                            

1. Klub priateľov Magury                                                                                                                            6 500,- 

2. Východoslovenské folklórne združenie                                                                                                   1 700,- 

3. OZ Goralik                                                                                                                                               1 500,- 

4. Galéria u anjela                                                                                                                                           800,- 

5. ex Tetaro                    500,-                 

   ___________________________________________________________________________________________________________________                         

                
            
 Spolu:                                                                                                                                                      11.000,- 
 

                                 

Poznámky:  1. V rozpočte mesta Kežmarok na rok 2017 je pre uvedené VZN k dispozícii 11.000,– €.   

                    2. Rozdelenie dotácií navrhla Komisia kultúry a spoločenského života na svojom zasadnutí dňa  02.03.2017 

 

V Kežmarku dňa  02 .03.2016 
Spracoval:  Ing. Karol Gurka                                                                                                                                                                          



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

 



 

        Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

              v Kežmarku 
 

 

Predkladá:   Oddelenie projektov a verejného obstarávania  

 

Na rokovanie dňa:  16.03.2017 

 

K bodu programu:  10. 

 

Názov materiálu:  Návrh   na   schválenie     spolufinancovania   a predloženia      

     žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ na 

    projekt 

  

     

 

 

 

Obsah materiálu:  1. Dôvodová správa  

    2. Návrh na uznesenie  

 

 

Potrebné k schváleniu: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

Počet strán materiálu:  3 

 

 

 

Prílohy k ZM:   /  

Meno, funkcia a podpis   

predkladateľa:   Ing. Monika Rontová, vedúca oddelenia  

 



M E S T O    K E Ž M A R O K 
 
 

3/2 
 

 

Dôvodová správa 

a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán 

pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“) vyhlásilo Výzvu na 

predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry 

materských škôl. 

 

Kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2016-10 

Prioritná os:  2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám 

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností 

   a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a 

   výcvikovej infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 

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

Financovanie:  Príspevok zo zdrojov IROP: 

                                   - zdroje EÚ (EFRR) 85 % z celkových oprávnených nákladov (ďalej 

   len „COV“) 

   - Štátny rozpočet  10 % z COV 

   Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa 5 % z COV 

 

Hlavné aktivity projektu:  

1. Rozširovanie kapacít existujúceho objektu MŠ prístavbou 2. Stavebno – technická úprava 

areálu MŠ vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti a záhrad vrátane prvkov 

inkluzívneho vzdelávania 3. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ 

Podporné aktivity: 

1. Informovanosť a komunikácia  

2. Riadenie projektu 

 

Predpokladané COV projektu: 295 568,49 € * 

 

 

* (Pozn.: PD na uvedenú akciu bude vyhotovená k 15.03.2017 teda uvedené COV sú predpokladané na 

základe rozpočtu z podaného projektového zámeru v I. kole. COV podľa rozpočtu z PD budú upresnené 

priamo na MsZ).  
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Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. ................ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

schvaľuje 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie 

existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok“, realizovaného v rámci 

výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít 

infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške  *  14 778,42 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci);  

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* (Pozn.: PD na uvedenú akciu bude vyhotovená k 15.03.2017 teda uvedené spolufinancovanie je  

predpokladané na základe rozpočtu z podaného projektového zámeru v I. kole. COV podľa rozpočtu z PD 

a následne suma za splufinancovanie bude upresnená priamo na MsZ).  
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M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

 

 

Predkladá   :  

 
 

Oddelenie sociálnych vecí 
 

 

Na rokovanie dňa: 16.03.2017 
 
 

K bodu  programu: 11. 

Názov materiálu: Návrh na predĺženie zmluvy o nájme bytu č. 21 v Dome  

s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 1588/8 

v Kežmarku 

 

 

 

 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa 

2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu 

3. Návrh na uznesenie  

 

  
Potrebné k schváleniu: - nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

 
 

Počet strán materiálu:  3            

 
Prílohy  k ZM:  

 
 

-  nie sú 

 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

 

 

 

 JUDr. Jana Trautmanová 

 vedúca oddelenia sociálnych vecí           

 

 

 
 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

 

                         
                        

 

Dôvodová správa 
Súčasný stav: 

 

 

Nájomná zmluva končí žiadateľovi 31.03.2017. 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Materiál  bol vypracovaný na základe žiadosti o predĺženie 

zmluvy o nájme 1- izbového bytu č. 21 v Dome 

s opatrovateľskou službou v Kežmarku. Žiadosť bola 

doručená Mestskému úradu Kežmarok dňa 31.01.2017 pani 

Evou Majzlovou,  trvale bytom Baštová 1588/8, Kežmarok. 

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

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
 

 

Nevyvesuje sa. 

 

  

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 

 
 

 
 
Oddelenie sociálnych vecí odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v  Kežmarku materiál schváliť, pretože 

menovaná nemá voči mestu Kežmarok, ani voči 

Spravbythermu, s. r. o. Kežmarok nedoplatky za nájom bytu a 

za plnenia s nájmom bytu spojené, ani iné nedoplatky. 

Nájomnú zmluvu navrhujeme predĺžiť na dobu určitú do 

31.03.2018, do termínu opätovného posúdenia odkázanosti 

menovanej na sociálnu službu.   

 
-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa. 

 

- Komisia  MsZ: 

 

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej zo dňa 13.02.2017– 

k návrhu nemá výhrady a mestskému zastupiteľstvu odporúča 

schváliť predĺženie zmluvy o nájme pre p. Evu Majzlovú na 

dobu určitú do 31.03.2018. 
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Vlastný návrh  materiálu:  v návrhu na uznesenie 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto  podal a či prešiel/ 

 

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

 

 

 

 

Návrh  na uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme 

jednoizbového bytu č. 21 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa 

v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 1588/8 v Kežmarku, nájomcovi 

p. Eve Majzlovej, trvale bytom  Kežmarok, Baštová 1588/8,  na dobu určitú do 

31.03.2018, do termínu opätovného posúdenia odkázanosti menovanej na sociálnu 

službu.  
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   Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

Predkladá   :  

 
 

Majetkovoprávne oddelenie   
 

 

Na rokovanie dňa: 16.03.2017 

 

 

K bodu programu: 12 

Názov materiálu: Návrh na odkúpenie pozemku -   EKN  4460/9,  k.ú. 

                                                         Kežmarok 

 

- Ondrej Bartko  Poľná 21,  Kežmarok  

 

-  MUDr. Ján Bartko Záhradná 1, Kežmarok 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 

2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 

3. Návrh na uznesenie.   

 

  
 

 

Potrebné na 

 schválenie: 

  

 

 -   viac ako  ½ prítomných poslancov 

 

 

Počet strán materiálu: 
     

     3 

Prílohy  k ZM:  

 
 

      

     1 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

  

 

Ing. Agáta  Perignáthová   

 vedúca oddelenia 
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Dôvodová správa.     
Súčasný stav: 

 
 

                                                                                               

Ondrej Bartko bytom Poľná 21, Kežmarok a MUDr. Ján 

Bartko bytom Záhradná 1, Kežmarok  sú spoluvlastníci 

pozemku KN-E 4460/9,  ktorý je zastavaný miestnou 

komunikáciou. 

 

  

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Spoluvlastníci pozemku  KN E 4460/9 o výmere 172 m2 

Ondrej Bartko a MUDr. Ján Bartko,  požiadali mesto 

Kežmarok o majetkovoprávne usporiadanie pozemku,  ktorý 

je v ich vlastníctve a ktorý je  zastavaný miestnou 

komunikáciou 

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

 
Pripomienky 

subjektov: 

 

Nevyvesuje sa  

 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 

 
 

 
 
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku odporúča 

materiál schváliť.   

 

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

 

- Komisia  MsZ: 

 

Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, 

dopravy a verejných služieb dňa 23.02.2017: Komisia 

odporúča  mestu Kežmarok, aby vysporiadalo pozemok pod 

miestnou komunikáciou s Ondrejom Bartkom a MUDr. Jánom 

Bartkom, KN-E, parc.č. 4460/9, o výmere 172, na LV č. 3907, 

druh pozemku – orná pôda, k.ú. Kežmarok 

 

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 

hospodárstva 27.02.2017:  Komisia financií, správy 

mestského majetku a lesného hospodárstva  odporúča MsZ  

v Kežmarku schváliť  odkúpenie pozemku ktorý je zastavaný 

miestnou komunikáciou KN-E 4460/9 o výmere 172 m2, k.ú 

Kežmarok od Ondreja Bartka bytom Poľná 21 Kežmarok 

a MUDr.  Jána Bartka bytom Záhradná 1, Kežmarok   

v celosti za cenu 7,50 €/m2 . 

 

 

                                          12/2 
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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  

 

odkúpenie pozemku KN-E 4460/9  druh pozemku  orná pôda o výmere 172 m2 k.ú. 

Kežmarok,  do majetku mesta Kežmarok od spoluvlastníkov pozemku : 

 

1) Ondrej Bartko, Poľná 21, Kežmarok  spoluvlastnícky  podiel    1/2   

2) MUDr. Ján Bartko, Záhradná 1, Kežmarok  spoluvlastnícky  podiel    1/2   

 

 za cenu 7,50 eur/m2.   
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M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

Predkladá   :  

 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 

 

Na rokovanie dňa: 16.3.2017  
 

 

K bodu programu: 13  
 

Názov materiálu: Návrh na zverenie majetku do správy VPS Kežmarok  

- Cintoríny v meste Kežmarok 

- Letné kúpalisko 

- Skladovacia plocha ÚMK 

- Parkovisko pri administratívnej budove 

                                                               

 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa 

2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu 

3. Návrhy na uznesenia  

 

  

 
Potrebné na schválenie: Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

 

Počet strán materiálu: 
 
3 
 

 

Prílohy  k ZM:  

 
 

 

 

 

 

 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

Ing. Agáta Perignáthová 

vedúca oddelenia 

 



M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 
 

                         

 
 

Dôvodová správa     
Súčasný stav: 

 
 

                                                                                              

Mesto Kežmarok vlastní starý a nový cintorín,  areál letného 

kúpaliska a skladovaciu plochu a parkovisko pri 

administratívnej budove na ul Poľná,  ktoré v súčasnosti 

spravuje Mestský úrad Kežmarok.  

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.12.2016 

schválilo rozšírenie predmetu činnosti Verejnoprospešných 

služieb Mesta Kežmarok, príspevkovej organizácie Mesta 

Kežmarok aj o činnosti správa a údržba mestských cintorínov, 

poskytovanie cintorínskych služieb. Predmetom činnosti VPS 

je aj správa, údržba a tvorba verejnej zelene. Mestské 

zastupiteľstvo dňa 14.12.2016 schválilo aj odkúpenie stavieb – 

parkoviska pri administratívnej budove  a skladovacej plochy 

ÚMK v areáli VPS od Technických služieb, s r.o. 

Cieľom je zverenie majetku mesta do správy príspevkovej 

organizácie mesta, ktorú na tento účel zriadilo. 

 
Varianty  - popis: Variantnosť nie je. 

  
  
Pripomienky 

subjektov: 
 

 

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 legislatívou. 

  

 

- Komisia  MsZ: 

 

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a 

lesného hospodárstva:  Komisia odporúča predložený návrh 

schváliť. 

 

13/2 

 

 



M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 
Vlastný návrh  materiálu: 

 

V návrhu na uznesenie 

 

Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  

 

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

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

bezplatné zverenie majetku mesta Kežmarok do správy príspevkovej organizácie mesta 

Kežmarok  Verejnoprospešné služby mesta Kežmaok,  IČO 42234891. 

 

Názov majetku:          obstarávacia cena  (eur): 

 

1. Nový cintorín -  Dom smútku, súp.č.1629        125  244,16 

2. Nový cintorín  - Dom smútku, sadové úpravy          22  000,43 

3. Nový cintorín -  Dom smútku, vodovodná prípojka           2  897,83 

4. Nový cintorín -  Dom smútku a TS, plynová prípojka         16  388,00 

5. Nový cintorín -  Dom smútku vonkajší káblový rozvod               5  974,91 

6. Nový cintorín, hospodársky objekt súp.č.1729                    50 922,79 

7. Chodníky na novom cintoríne Kežmarok           47 692,33 

8. Starý cintorín - Dom smútku a hospodársky objekt             42 356,31 

9. Stavebné úpravy vstup. objektu a bezbariérový vstup na starý cintorín     25 270,14     

10. Rekonštrukcia chodníkov na starom cintoríne              42 364,03 

11. Skladovacia plocha ÚMK             13 200,00 

12. Parkovisko pri administratívnej budove Poľná 1            2 720,00 

13. Letné kúpalisko                  60 346,43      

14. Pozemok parc.č. CKN 3342/2, k.ú, Kežmarok,  

druh pozemku ost. plochy o výmere 46 098 m2 (nový cintorín)         459 051,99 

15. Pozemok parc.č. CKN 3342/17,k.ú. Kežmarok,  zast.plochy a nádvoria  

o výmere 415 m2 , zastavaný objektom súp.č. 1629            4 132,64 

16. Pozemok parc.č. CKN 3342/18, k.ú. Kežmarok, zast.pl. a nádvoria, 

o výmere 217 m2,  zastavaný objektom súp.č. 1729              2 160,92 

17. Pozemok parc.č. CKN 1571, k.ú, Kežmarok,ost. plochy,  

o výmere   27 364 m2 (starý cintorín)                   272 495,52 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

Predkladá   :  

 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku 
 

 

Na rokovanie dňa: 16.3.2017  
 

 

K bodu programu: 14   
 

 

Názov materiálu: 
 

Návrh na nájom bytu č.   9, Lanškrounská 2501/1 

                                      č. 16, Lanškrounská 2527/1C 

                                       

 

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: 

 
 

                                                                                               

Eva Randusová, trvale bytom  Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok 

požiadala mesto Kežmarok o prenájom trojizbového nájomného 

bytu. Ide o žiadateľku, ktorá býva s druhom a jedným 

nezaopatreným dieťaťom  v dvojizbovom mestskom nájomnom 

byte č. 16 v bytovom dome  Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku, 

ktorý je pre nich nepostačujúci. 

 

 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Materiál  bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Evy 

Randusovej o prenájom trojizbového 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 13.2.2017 : Komisia po prerokovaní  

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom 

bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku na 

dobu troch rokov pre Evu Randusovú, trvale bytom Lanškrounská 

2527/1C,  Kežmarok, z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá tvorí 

rodinu s druhom a jedným nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu 

v mestskom nájomnom dvojizbovom byte č. 16 v bytovom dome 

Lanškrounská 2527/1C, ktorý je pre nich nepostačujúci. 
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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. 9 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 

v Kežmarku Eve Randusovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu 

s druhom a jedným nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu v mestskom nájomnom 

dvojizbovom byte č. 16 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, ktorý je pre nich  

nepostačujúci. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Eve Randusovej, trvale 

bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok na dobu troch rokov. 
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MESTO KEŽMAROK 

 

 

 
 

Dôvodová správa.     
Súčasný stav: 

 
 

                                                                                               

Ivana Malinovská, trvale bytom  Lanškrounská 1604/26, Kežmarok 

požiadala mesto Kežmarok o prenájom dvojizbového nájomného 

bytu. Ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, 

ktorá býva v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti  

s rodičmi. 

 

 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Materiál  bol vypracovaný na základe podanej žiadosti Ivany 

Malinovskej o prenájom 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 13.2.2017 : Komisia po prerokovaní  

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom 

bytu č. 16 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku na 

dobu troch rokov pre Ivanu Malinovskú, trvale bytom 

Lanškrounská 1604/26, Kežmarok z dôvodu, že ide o osamelú 

matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva 

v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti s rodičmi. 
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MESTO KEŽMAROK 

 

 

 

 
Vlastný návrh  materiálu: 

 

  V návrhu na uznesenie.  

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  

 

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

 

 

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. 16 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 

v Kežmarku Ivane Malinovskej, trvale bytom Lanškrounská 1604/26, Kežmarok je 

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

nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti 

s rodičmi. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 16 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok Ivane Malinovskej, 

trvale bytom Lanškrounská 1604/26, Kežmarok na dobu troch rokov. 
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M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

 

 

   Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 

 

 
 

Predkladá   :  

 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 

 

Na rokovanie dňa: 16.03.2017  

 

K bodu programu:                      15 

  

Názov materiálu: Návrh na prenájom nebytových priestorov: 

A/ KOLIS, s.r.o., Štefánikova 874/11, Poprad 

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

C/ Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, Poprad  

D/ Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., 

Huncovská 42, 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: 

9 

 

Prílohy  k ZM:  

 
 

-  

-  

                          

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

 

 

 Ing. Agáta  Perignáthová   

 vedúca oddelenia 
           

                

       



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

                                                                                                                                                                    

 

 
 

A/ 

Dôvodová správa.     
Súčasný stav: 

 
 

                                                                                               

Spoločnosť KOLIS, s.r.o., Štefánikova 874/11, Poprad, 

požiadala o prenájom nebytových priestorov v objekte 

Dr.Daniela Fischera 5, Kežmarok, nachadzajúcich sa 

v susedstve nebytových priestorov, ktoré spoločnosť užíva 

na základe nájomnej zmluvy, kde sa nachádza 

stomatologická ambulancia. 

 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Materiál je vypracovaný na základe žiadosti spoločnosti 

KOLIS, s.r.o., Štefánikova 874/11, Poprad, o prenájom 

nových nebytových priestorov za účelom rozšírenia služieb 

v oblasti zubného lekárstva.  

 

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

 
Pripomienky 

subjektov: 

 

Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia 

neboli vznesené. 

  

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 financií, správy mestského majetku a lesného 

hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku schváliť 

prenájom nebytových priestorov v objekte Dr.Daniela 

Fischera 5, Kežmarok, miestnosť č. 5.06 a podiel na 

spoločných priestoroch spolu o výmere 63,49m2 pre 

KOLIS, s.r.o.Štefánikova 874/11, Poprad.  

 

 

 

 

 
15.A/2 

 

 

 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 
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 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom 

nebytových priestorov v objekte Dr.Daniela Fischera 5, Kežmarok, miestnosť č. 

5.06 /ambuláncia/ a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 63,49m2 pre 

spoločnosť KOLIS, s.r.o., Štefánikova 874/11, Poprad, IČO 45 279 969, je 

prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu,  že predmetné nebytové priestory 

sa nachádzajú v susedstve nebytových priestorov, ktoré žiadateľ užíva na základe 

nájomnej zmluvy, kde poskytuje stomatologické služby a v nových nebytových 

priestoroch plánuje tieto služby v odbore zubného lekárstva rozšíriť.   

 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov v objekte Dr.Daniela Fischera 5, Kežmarok 

miestnosť č. 5.06 /ambulancia/ a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 

63,49m2 pre spoločnosť KOLIS, s.r.o., Štefánikova 874/11, Poprad, IČO 45 279 969 

na dobu určitú, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  s majetkom 

mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 
15.A/3 

  

 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

                                                                                                                                                                    

 
 

 
B/ 

Dôvodová správa.     
Súčasný stav: 

 
 

                                                                                               

LSPP n.o., Kuzmányho 5100/3, Poprad, ktorá združuje 

všeobecných lekárov pre dospelých okresu Kežmarok, 

ktorí sú povinní zabezpečovať lekársku službu prvej 

pomoci (LSPP), požiadala o prenájom nebytových 

priestorov v objekte Dr. Daniela Fischera 7, Kežmarok.    

 

 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

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

Kuzmányho 5100/3, Poprad o prenájom nebytových 

priestorov za účelom zabezpečenia ambulantnej 

pohotovostnej služby prípadne doplnkovej ambulantnej 

pohotovostnej služby.  

 

 

 
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  správy majetku  odporúča   

Mestskému zastupiteľstvu  v Kežmarku   materiál  

schváliť.  

 

 

 

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

 

- Komisia  MsZ: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 

hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku schváliť 

prenájom nebytových priestorov v objekte Dr.Daniela 

Fischera 7, Kežmarok, miestnosť č. 4.01 a podiel na 

spoločných priestoroch spolu o výmere 46,61m2 pre LSPP 

n.o., Kuzmányho 5100/3, Poprad. 

 

 

 

 
15.B/2 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

                                                                                                                                                                    

 

 
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 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom 

nebytových priestorov v objekte Dr.Daniela Fischera 7 Kežmarok, miestnosť č. 

4.01 /ambulancia/ a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 46,61m2 pre  

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

osobitného zreteľa, z dôvodu,  že 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 spádovej oblasti Kežmarok LSPP, resp. ambulantnú pohotovostnú 

službu, prípadne doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov v objekte Dr.Daniela Fischera 7, Kežmarok, 

miestnosť č. 4.01 /ambulancia/ a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 

46,61m2    pre LSPP n.o., Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad, Slovenská 

republika, IČO 50 587 536, na dobu určitú, za nájomné podľa platných Zásad 

hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 
15.B/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

                                                                                                                                                                    

 

                           

C/ 

Dôvodová správa.     
Súčasný stav: 

 
 

                                                                                               

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, Poprad požiadala 

o prenájom nebytových priestorov v Poliklinike, 

Hviezdoslavova 27, Kežmarok, nachadajúcich sa 

v susedstve nebytových priestorov, ktoré žiadateľ užíva na 

základe nájomnej zmluvy, kde sa nachádza ortopedická 

ambulancia a ktoré budú v popoludňajších hodinách slúžiť 

ako ambulancia LSPP pre dospelých spádovej oblasti 

Kežmarok. 

 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Materiál je vypracovaný na základe žiadosti Nemocnice 

Poprad, a.s., Banícka 803/28, o prenájom NP, ktoré z vyšie 

uvedených dôvodov budú slúžiť ako izba /oddychová 

miestnosť/ pre službukonajúceho lekára LSPP. 

O prenájom nebytových priestorov žiadateľ požiadal 

z dôvodu zabezpečenia plynulého poskytovania zdravotnej 

starostlivosti pre pacientov v okrese Kežmarok, a z dôvodu 

že z pôvodných nebytových priestorov Nemocnica Poprad, 

a.s. dostala výpoveď. 

 
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  správy majetku  odporúča   

Mestskému zastupiteľstvu  v Kežmarku   materiál  

schváliť.  

 

 

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

 

- Komisia  MsZ: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 

hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku schváliť 

prenájom nebytových priestorov v objekte Poliklinike, 

Hviezdoslavova 27, Kežmarok, miestnosť č. 1.41 na 

prízemí a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 

12,90m2 pre Nemocnicu Poprad, a.s., Banícka 803/28, 

Poprad. 

 

 

 
15.C/2 

 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 
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 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom 

nebytových priestorov v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok 

miestnosť č. 1.41 a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 12,90m2  pre 

Nemocnice Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO 36 513 458 je  

prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že predmetný nebytový priestor 

sa nachádza v susedstve nebytových priestorov, ktoré žiadateľ užíva na základe 

nájomnej zmluvy, kde sa nachádza ortopedická ambulancia a ktoré budú 

v popoludňajších hodinách slúžiť ako ambulancia LSPP pre dospelých  spádovej 

oblasti Kežmarok. Nový nebytový priestor bude slúžiť ako izba /oddychová 

miestnosť/ pre službukonajúceho lekára LSPP. Prenájom navrhujeme z dôvodu 

výpovede z pôvodných nebytových priestorov, v ktorých je  poskytovaná LSPP 

v súčasnosti a z dôvodu zabezpečenia plynulého poskytovania zdravotnej 

starostlivosti pre pacientov v okrese Kežmarok. 

 

ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27, 

Kežmarok, miestnosť č. 1.41 a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 

12,90m2 pre Nemocnice Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO 

36 513 458, na dobu neurčitú, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  

s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 
15.C/3 

 

 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

                                                                                                                                                                    

 
 

                           

D/ 

Dôvodová správa.     
Súčasný stav: 

 
 

                                                                                               

Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 

Huncovská 42, užíva na základe nájomnej zmluvy 

nebytové priestory miestnosť č. 1.04 na prízemí 

v Poliklinike Kežmarok, ktoré toho času slúžia ako archív 

RTG snímkov a o ktoré požiadala Nemocnica Poprad, a.s. 

Banícka 28, Poprad.  

 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Návrh na prenájom nebytového priestoru pradkladáme na 

základe žiadosti Nemocnice Poprad, a.s. Banícka 28 z 

dôvodu, že predmetný nebytový priestor Nemocnica 

Poprad plánuje využiť ako oddychový priestor pre 

službukonajúceho lekára.  

Z uvedeného dôvodu navrhujeme prenajať nebytový 

priestor č. 1.04. na prízemí a podiel na spoločných 

priestoroch pre Nemocnicu Dr.Vojtecha Alexandra 

v Kežmarku n.o., Huncovská 42, Kežmarok. 

 

 
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  správy majetku  odporúča   

Mestskému zastupiteľstvu  v Kežmarku   materiál  

schváliť.  

 

 

 

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

 

- Komisia  MsZ: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 

hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku schváliť 

prenájom nebytových priestorov v objekte Poliklinike, 

Hviezdoslavova 27, Kežmarok, miestnosť č. 1.04 na 

prízemí a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 

11,22m2 pre Nemocnicu Dr.Vojtecha Alexandra n.o., 

Huncovská 42, Kežmarok.  

 

 
15.D/2 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 
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 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom 

nebytových priestorov v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok 

miestnosť č. 1.04 a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 11,22m2  pre 

Nemocnicu Dr.Alexandra v Kežmarku n.o. Huncovská 42, Kežmarok, IČO 

37 886 436 je  prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu,  že ide o prenájom 

nebytových priestorov, ktoré budú slúžiť ako archív RTG snímkov pre nemocnicu. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27, 

Kežmarok, miestnosť č. 1.04 a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 

11,22m2 pre Nemocnicu Dr.Alexandra v Kežmarku n.o. Huncovská 42, Kežmarok, 

37 886 436, na dobu neurčitú, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  

s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

 

 
15.D/3 

  

 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

Predkladá   :  

 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 

 

Na rokovanie dňa: 16.3.2017  
 

 

K bodu programu:  16 
 

Názov materiálu: Návrh na opakovaný nájom bytu – Gen. Štefánika 1049/14 

                                                               

                                                               

                                                         

                                                               

 

 

 

 

 

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: 

 
 

          
Dňa 31.3.2017 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi 

bytu č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku. 

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                                         

 

Daniela Ivančáková    30                  0  

  

           

 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

 

Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti nájomcu 

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 13.2.2017 : Komisia po prerokovaní 

odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť 

opakovaný  nájom nájomcovi bytu č. 30 v bytovom dome Gen. 

Štefánika 1049/14 na dobu jedného roka, ak do 16. marca 2017 

uhradí nedoplatok na nájomnom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/2   



 
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. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Daniele  

Ivančákovej, 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. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Daniele 

Ivančákovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
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M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

 

 

Predkladá   :  

 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 

Na rokovanie dňa: 16.3.2017  
 

 

K bodu programu:  17 
 

Názov materiálu: Návrh na súhlas so zaradením a  odpisovaním technického 

zhodnotenia majetku - Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra 

v Kežmarku, n.o. 

 

 

 

 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 

2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 

3. Návrhy na uznesenia.   

 

  
Potrebné k schváleniu: - viac ako  ½ prítomných poslancov 

 

 

 

Počet strán materiálu: 

 

 

3 

 
Prílohy  k ZM:  

 
 

-  

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

 

 Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia 

majetkovoprávneho a správy majetku 

 
 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

                                                                                              

                       
 

Dôvodová správa     
Súčasný stav: 

 
 

                                                                                               

 

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. 

vykonala technické zhodnotenie objektu súp.č. 1788 pre CT 

pracovisko vo výške 56 539,42 eur. 

 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Materiál  bol vypracovaný na základe  žiadosti Nemocnice Dr. 

Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. o súhlas so zaradením 

technického zhodnotenia objektu a jeho odpisovaním.  

Cieľom je zaradenie a odpisovanie technického zhodnotenia 

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

 
Pripomienky 

subjektov: 

 

Nevyvesuje sa 

 

   

 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 

 
 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku a Oddelenie 

ekonomické odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so 

zaradením a odpisovaním technického zhodnotenia majetku 

spoločnosťou Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra 

v Kežmarku, n.o., 

 

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

  

 

- Komisia  MsZ: 

 

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a 

lesného hospodárstva:  Komisia odporúča predložený návrh 

schváliť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17/2 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

 

 
 

 

Vlastný návrh  materiálu: 
- V návrhu na uznesenie 

  
 

 

 

Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: 

 

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

 

 

 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

s ú h l a s í    

so zaradením do majetku a odpisovaním technického zhodnotenia objektu súp.č. 

1788 na pozemku KN-C 1300,  k.ú. Kežmarok pre pracovisko CT vo výške 56 539,42  

eur spoločnosťou Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/3 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

                                                       

        

   Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

Predkladá   :  

 
 

Majetkovoprávne oddelenie   
 

 

Na rokovanie dňa: 16.03.2017 

 

 

K bodu programu: 18 

Názov materiálu: Návrh na zriadenie vecného bremena  

 

- Múzeum v Kežmarku  

 

- Východoslovenská distribučná, a.s. Košice 

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: 
     

      5 

Prílohy  k ZM:  

 
 

      

      2 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

  

 

Ing. Agáta  Perignáthová   

 vedúca oddelenia 
           

                         

                                              
 
 
 
 
 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

                         
 

Dôvodová správa.     
Súčasný stav: 

 
 

 

A )                                                                                              

V súčasnosti Múzeum v Kežmarku spracováva projektovú 

dokumentáciu stavby : Stavebné úpravy a odvodnenie HRAD 

Kežmarok, stavebný objekt 02 – odvodnenie.  Súčasťou 

projektu je aj odvodnenie terénu pozdĺž hradobných múrov 

z vonkajšej strany hradu, aby sa tak znížilo vlhkostné 

zaťaženie murovaných konštrukcií. Kanály sú zvedené do 

vonkajšej dažďovej kanalizácie, do ktorej sú zvedené aj 

strešné zvody. 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

V jenom prípade však toto riešenie nebolo možné Je to 

odvodnenie pri polygonálnej apside hradnej kaplnky, pri 

ktorej terén padá strmo do parku a odvodnenie do dažďovej 

kanalizácie z hľadiska spádov nie je možné. 

Na základe uvedených skutočností požiadalo Múzeum 

v Kežmarku v súvislosti so stavebnými úpravami mesto 

Kežmarok o zriadenie vecného bremena na osadenie 

vsakovacieho drenbloku a kanalizačného potrubia do 

drenbloku , ktorý bude osadený 6,2 m od apsidy hradnej 

kaplnky z dôvodu odvodnenia terénu pozdĺž hradobných 

múroch. 

Presná trasa  odvodňovacieho kanalizačného potrubia ako aj 

osadenie drenbloku   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 : dňa 23.02.2017 Komisia 

odporúča Mestu Kežmarok, aby uzavrelo zmluvu o zriadení 

vecného bremena s Prešovským samosprávnym krajom, KN-

E, parc.č. 139, druh pozemku – ostatná plocha, k.ú. 

Kežmarok, na LV č.2430. 

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 

hospodárstva: 27.02.2017  Komisia financií, správy 

mestského majetku a lesného hospodárstva  odporúča MsZ  

v Kežmarku schváliť bezplatné zriadenie vecného bremena na  

                                18/2 



 

M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

časť parcely   KN-E 139 k.ú. Kežmarok    v prospech  Múzeá 

v Kežmarku.  

 

 

 

 

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 časť  parcely  KN-E 139  k.ú. Kežmarok    

v prospech : Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie č.42, Kežmarok ( IČO: 37781227 ) 

v súvislosti so stavbou „Stavebné úpravy a odvodnenie – HRAD Kežmarok – stavebný 

objekt 02, odvodnenie“ s povinnosťou povinného mesta Kežmarok : 

 

- trpieť umiestnenie odvodňovacieho  kanalizačného potrubia a vsakovacieho 

drenbloku na slúžiacom  pozemku  tak, ako to bude zakreslené v geometrickom 

pláne na zriadenie vecného bremena,   

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby a to dĺžkou podzemného potrubia  a veľkosťou vsakovacieho drenbloku  na 

slúžiacom pozemku                                                
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Dôvodová správa.     
Súčasný stav: 

 
 

 

B) 

V súčasnosti Východoslovenská distribučná a.s. Košice 

spracováva projektovú dokumentáciu  stavby „Kežmarok – 

západný koniec – úprava NN siete, demontáž trafostanice TS 

14“. 

 
Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice v zastúpení 

ENERPRO, s.r.o. Košice  v súvislosti s prekládkou NN 

vedenia na ul. Gaštanová požiadala mesto Kežmarok  

o zriadenie vecného bremena na  parcely, kadiaľ  povedie 

trasa káblového NN vedenia . 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,  23.02.2017: Komisia odporúča 

Mestu Kežmarok, aby súhlasila s umiestnením stavby 

„Kežmarok – západný koniec – úprava NN siete, demontáž 

trafostanice TS“ na pozemkoch mesta Kežmarok.  

 

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 

hospodárstva,  27.02.2017  : Komisia financií, správy 

mestského majetku a lesného hospodárstva  odporúča MsZ  

v Kežmarku schváliť bezplatné zriadenie vecného bremena na 

časti parciel  KN-C 1193/2, KN-C 1289/2, KN-E 6732/2 

a KN-E 4986/1 k.ú. Kežmarok    v prospech vlastníka  NN. 

káblového vedenia na slúžiacich  pozemkoch  

Východoslovenskú distribučnú a.s. Košice    v súvislosti 

s prekládkou NN vedenia na ul. Gaštanová v Kežmarku .  
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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  č. KN-C 1293/2, KN-C 1289/2, 

KN-E 6732/2  a  KN-E 4986/1  - 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,   

 

 Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po 

ukončení stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch.                                                
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KeZmarok

vZI{AROKMESTO KII

Materi{i na zasadnutie Mestsk6ho zas
v KeZmarhu

Predklad6

tupitef'stva

Na rokovanie df,a:

K bodu programu:

Ndzov materidlu:

Obsah materi6lu:

Potrebnd na schvdlenie:

Podet str6n materi6lu:

Prilohy kZM:

Meno funkcia
a podpis
predkladatefa:

Ing. Aghta P eri gn6thov6
vedtlca oddelenia

tfJF-,
rt.u'1't1 

1
f"44

Oddelenie majetkovoprdvne a sprdvy ynajetku

1.6.3,2017

19

1" Ddvodovr{ sprr{va
2. Nfvrhov{ dasf prerokovan6ho materidlu
3" I{:ivrhy na uznesenia

Nadpolovidn6 vtidsina pritomnych poslancov

Nr[vrh usporiadanie vlastnickych vzt airov - siCiist<o "fun



;:ji A
Kelrnarok

Ddvodovf sprdva
Sridasny stav:

Podnet na materiril
a sledovany ciel':

Varianty - popis:

Nfvrhovf dast'"
Stanoviskd k ndvrhu:

-odborny irtvar MsU:

-prdvne stanovisko:

- I(omisia MsZ:

MESTO KII, ZM

na sude n6vrh na urdenie prdva k nehnutefnosti.

Ygrto KeZmarok je vlastnikom pozemku parc.d. CKj'[ 19g9/2,
k.ir. Lubica, zapisandho na LV d. 1799, ktori niidobudlo
odkupenfm, Helena Filidkovd je vlastnidkou pozenlku EKN
2027, k.ir. I-ubica, zapisan6hc, na LV dlzggl, na zdklade
osveddenia o vydrLani,Ide o duplicitnd vlastnictvo pdzemkov.
na zdklade ktordho sprdva katastra Kezmarok vizhadila na
uvedenych listoch vlastnictva pozn6mku podlla $ 3g ods. Z
katastr6lneho zdkona, Le hodnovernost'r ridaiov katastra
o pri;ach k nehnutel'nosti bola spochybnen6.

Podl'a $ 36a katastr6lneho z6kona sri dve moZnosti ri]esenia
takejto situ6cie: dotknutd osoby uzavru dohodu alebo podajri

ARO F

Mesto KeZmarok na predmetnom pozemku pl6nuje
eyklotrasy ,,Cyklochodnik - priet'ah mebtom Kt
Pozn6mka na liste vlastnietva br6ni mestu KeZmarok akladat'
s nehnutefnost'ou. Vzhfadom na zdihavosf rieseni sirdnou

dohodycestou navrhujeme, aby mesto pristripilo k uzavreti
o urovnani medzi mestom KeZmarok a Helehou Filidil
nasledj ircich podmienok :

- Mesto KeZmarok vyplati Helene Filidkovej za
urovnanie sumu 2000 eur

PredloZeny n6vrh je v srilade s legislativou,

1$sdlp!erpada$!:sa: Komisia

ovourza

* Helena Filidkov6uzn6,lemesto KeZmarok je v,jiludnlim
vlastnikom pozemku CKN 19tl912 abude giihlasit,s rfym, aby
bola vymazand zjej listu vlastnictva parcela EKN D027 a z
listu vlastnictva mesta KeZmarok poznhml<a, Le
hodnovernost' irdajov katastr:a o pr6vac$ k nehn{tel,nosti
poz:emku parc.d. 198912 bola spochybnen6.

Variantnost'nie je.

Oddelenie majetkovopr6vne a r;pr6vy majetku odporiiOu
Mestskdmu zastupitefstvu v Kezma'ku maperi6l icn.fuatir.

schv6.lit'"

t912



Ktr zwtARo[</i{.l'r'f
Ljr.'r j'
i':.:4 MESTO
Keimarok

Vlastny n{vrh materi:ilu:

V n6vrhu na uznesenie

Pozmeilujrice nfvrhy k materidlu podas MsZ:

Nfvrh na uzneseniea\4Ylrr rlaa uzrrssslllg

Mestskd zastupitel'sfvo v KeXmarku

schval'uje
urovnanie duplicitndho vlastnictva k nehlutel'nosti, ktor6 je vedend v relistri C katastra
nehnutefnosti ako parcela CKiN 1989 12, druhpozemku orn6 pdda o lr;imere 9f74 m2, zapisantt
na liste vlastnictva (,. 1799, k.ri, Lubica, a v registri E katastra nehnutellnostf afto parcela EKN
2027, k.ri. I-ubica, druh pozemku orn6 p6da o vymere 2122 nf , zapisandna H$te vlastnictva d"
2984 dohodour za nasledujircich podmienok:

- Mesto KeZmarok vyplati Helene Filidkovej, rod. Kalafutoveji bytom Siar6Ilubovda
Mierov6 12 za urovnanie sumu 2000 eur

- Helena Filidkov6, rod. Kalafutov6, bytom Star6llubovia, Mierovh 12 uznd, Lemesto
KeZmarok je vyludnym vlastnikom pozemku cKN 1989lz,ktlJ'.Ilubica]

- I{elena Filidkov6, rod. Ka1afutov6, bytom Star6 Ilubovia, Irrjiero vh 12 bude siihlasit'
s tym, Le ziej listu vlastnfctva bude vymazani parcela EKN 2027, k.ir] fubica a z listu
vlastnictva mesta KeZmarok C,J7gg, k.ri" llubica bude vymazanir pozndmka, Le
hodnovernost'ridajov katastra o pr6vach k nehnulefnosti - pozemku pa{c. . I989l2bola
spochybnen6.
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