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Mesto Kežmarok    
hlavný kontrolór mesta 
Hlavné námestie 1 
K e ž m a r o k 
 
V y h o d n o t e n i e 

stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 
v Kežmarku  k  4.9.2014 

 
     Z roku  2009 zostali na plnenie v roku 2014  2  uznesenia.    
Stav k 4.9.2014 : 
- v priebežnom plnení sú evidované  2  uznesenia :  
uznesenia č. : 23, 174. 
 
     Z roku 2010 zostali na plnenie v roku 2014  4  uznesenia. 
Stav k 4.9.2014 : 
- v priebežnom plnení sú evidované  4  uznesenia : 
uznesenia č. : 80, 83, 200, 247.  

 
     Z roku 2011 zostalo na plnenie v roku 2014  6  uznesení.   
Stav k 4.9.2014 : 
- v priebežnom plnení je evidovaných  5  uznesení : 
uznesenia č. : 176, 178, 179, 209, 348. 
 
     Z roku 2012 zostali na plnenie v roku 2014  3  uznesenia.   
Stav k 4.9.2014 : 
- v priebežnom plnení  je evidované  1 uznesenie : 
uznesenie č. : 237. 
 
     Z roku 2013 zostalo na plnenie v roku 2014  42  uznesení.   
Stav k 4.9.2014 : 
- v priebežnom plnení je evidovaných  25 uznesení : 
uznesenia č. : 5, 14, 57, 70, 150, 151, 185, 198, 199, 212, 213, 242, 255, 256, 259, 263, 
264, 277, 278, 279, 280, 283, 285, 289, 290. 
 
     V roku 2014, k 4.9.2014, bolo Mestským zastupiteľstvom prijatých 117 uznesení. 
Stav k 4.9.2014 : 
- v priebežnom plnení je evidovaných  23 uznesení : 
uznesenia č. : 9, 17, 28, 30, 54, 55, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 103. 

 

Návrh na uznesenie : 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu 
plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 4.9.2014, za kontrolované 
obdobie roka 2014 a predchádzajúce obdobia rokov 2009 - 2013. 
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Kežmarok 25.8.2014 
Ing. Gnojčáková Ľudmila  
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Mesto Kežmarok    
hlavný kontrolór mesta 
Hlavné námestie 1 
K e ž m a r o k 

 
I N F O R M Á C I A 

o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených  
následnými finančnými kontrolami v roku 2013  a  o výsledku následnej 

finančnej kontroly, vykonaných v priebehu  II. polroka 2014 
 
     V súlade s §18 f) ods. 1d) zákona  Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s uznesením mestského zastupiteľstva 
č. 70/2014, zameraním a  plánom kontrolnej činnosti priebežne zabezpečovaným, 
v náväznosti na ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
predkladám týmto, mestskému zastupiteľstvu, informáciu o výsledkoch splnenia opatrení 
prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou v roku 2013  a 
informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly, vykonaných v priebehu II. polroka 
2014. 
 
A) 
     Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou v roku 2013, s cieľom preverenia splnenia povinnosti kontrolovaných 
subjektov v zmysle § 22 ods. 3 zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za 
bezprostredne nasledujúce obdobie po období vykonanej následnej finančnej kontroly, 
vykonaná v priebehu mesiaca júl – august 2014, bola zabezpečená : 
 
    a)   na Základnej umeleckej škole, Petržalská 21 Kežmarok  
    b)   na Základnej umeleckej škole A. Cígera, Hviezdoslavova 12 Kežmarok 
 
a) 
     Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených na Základnej 
umeleckej škole, Petržalská 21 Kežmarok – poverenie č. 6a)2014, sa týkala opatrení 
prijatých v súlade so správou o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2013 
a zápisnice č. 2/2013.   
    V súlade s opatreniami prijatými na nápravu nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou úplnosti, správnosti a preukázateľnosti hospodárenia s finančnými 
prostriedkami pridelenými na činnosť základnej umeleckej školy a jej majetku konštatujem,  
že prijaté opatrenia boli v dostatočnom rozsahu splnené. 
 
     Prijaté konkrétne opatrenia podliehajúce kontrole sa týkali : 

- opráv výpočtov a vysporiadania nesprávne vyplateného stravného,  
- doloženia dokladov a podpisov za zaúčtovanie účtovných prípadov,  
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- úplnosti pokladničných dokladov - preznačovania účelového určenia výdavkov  
a používateľa, evidencie príjmov, zvlášť za krúžkovú činnosť, 

- zabezpečenia dodržiavania úplnosti obsahu všetkých likvidačných dokladov,  
- zabezpečenia úplnosti, správnosti a preukázateľnosti inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, s prihliadnutím na preukázateľnosť inventúrnych 
súpisov a inventarizačných zápisov, prírastkov a úbytkov inventarizovaného majetku, 

- prepracovania a aktualizácie dohôd o hmotnej zodpovednosti, 
- zavedenia systému vymedzenia názvu a evidencie vnútorných aktov riadenia,  

evidencie a číslovania zmlúv a dohôd rôzneho druhu. 
   

     Dôsledné uplatňovanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov a rešpektovanie ostatných právnych predpisov ostáva v  priebežnom sledovaní 
a plnení zodpovedného vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu a zodpovedného 
zamestnanca kontrolovaného subjektu 
 
Návrh na uznesenie : 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou č. 2/2013 – zápisnicu č. 2/2014, vykonanou na Základnej umeleckej škole, 
Petržalská 21 Kežmarok.  
 
b) 
     Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených na Základnej 
umeleckej škole Antona Cígera, Hviezdoslavova 12 Kežmarok – poverenie č. 6b)2014, sa 
týkala opatrení prijatých v súlade so správou o výsledku následnej finančnej kontroly č. 
3/2013 a zápisnice č. 3/2013.   
    V súlade s opatreniami prijatými na nápravu nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou úplnosti, správnosti a preukázateľnosti hospodárenia s finančnými 
prostriedkami pridelenými na činnosť základnej umeleckej školy a jej majetku konštatujem,  
že prijaté opatrenia boli v požadovanom rozsahu splnené. 
 
     Prijaté konkrétne opatrenia podliehajúce kontrole sa týkali : 

- zabezpečenia denného vedenia pokladničných operácií, ich úplnosti,  
preukázateľnosti a správnosti, identifikácií obsahu dokladov, účelu použitia, používateľa, 
účtovania dokladov, dodržiavania rozpočtovej klasifikácie ..., 

- doloženia podpisov za pokladňu, za zaúčtovanie účtovných prípadov, podpisov  
zodpovedných osôb, zabezpečenia predbežnej finančnej kontroly, 

- kontroly dodržiavania denného limitu pokladničnej hotovosti, 
- zabezpečenia úplnosti, správnosti a preukázateľnosti inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, s prihliadnutím na preukázateľnosť inventúrnych 
súpisov a inventarizačných zápisov, prírastkov a úbytkov inventarizovaného majetku, 

- zabezpečenia dodržiavania úplnosti obsahu všetkých likvidačných dokladov,  
likvidačných dokladov dodávateľských faktúr, dokladanie nevyhnutých príloh,  

- doplnenia a aktualizácie dohôd o hmotnej zodpovednosti, 
- zavedenie systému vymedzenia názvu a evidencie vnútorných aktov riadenia,  

evidencie a číslovania zmlúv a dohôd. 
     Rešpektovanie a uplatňovanie platných právnych predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 
klasifikácie ostáva v  priebežnom sledovaní a plnení zodpovedného vedúceho 
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zamestnanca kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov kontrolovaného 
subjektu. 
 
Návrh na uznesenie : 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou č. 3/2013 – zápisnicu č. 3/2014, vykonanou na Základnej umeleckej škole 
A. Cígera, Hviezdoslavova 12 Kežmarok.  
 
 
B) 
     Následná finančná kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti poskytovania 
cestovných náhrad v zahraničných menách – poverenie č. 7/2014, vykonaná na Mestskom 
úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie II. polroka 2013 a I. polrok 
2014, priebehu mesiaca júl, bola ukončená správou o výsledku následnej kontroly č. 
6/2014. 
   
     Všetky príjmové a výdavkové pokladničné doklady evidované v zahraničných menách 
boli vyúčtovávané a vedené prostredníctvom hlavnej pokladne mesta. 
 
     Na základe vykonanej kontroly bolo skonštatované, že v II. polroku 2013 boli 
realizované a teda poskytované, vyúčtovávané a evidované cestovné náhrady len v českej 
mene – CZK.  
     V I. polroku 2014 boli realizované, poskytované, vyúčtovávané a evidované cestovné 
náhrady len v poľskej mene – PLN.     
     Všetky evidované pokladničné doklady v mene CZK a v mene PLN sú dostatočne 
úplné, preukázateľné a správne. Doklady sú správne účtované aj v rámci ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. 
 
     V jednom prípade, v II. polroku 2013, bolo skonštatované porušenie § 13 zákona 
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, keď bolo zistené porušenie týkajúce sa 
nesprávne vyplatenej náhrady stravného v mene CZK. 
 
     V náväznosti na zistený nedostatok, súvisiaci s uplatňovaním §13 zákona č. 283/2002 
Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, boli skonštatované dôvody 
pre vypracovanie správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2014. 
 
     Prijatie opatrení, ktorými sa zabezpečí odstránenie uvádzaného nedostatku a príčin 
vzniku, v súlade so zápisnicou o prerokovaní správy o výsledku následnej kontroly, bolo 
nariadené.  
     Opatrenia boli prijaté a sú v priebežnom sledovaní zodpovedného vedúceho 
zamestnanca kontrolovaného subjektu a v plnení zodpovedného zamestnanca 
kontrolovaného subjektu. 
 
 
 
Návrh na uznesenie : 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti poskytovania 
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cestovných náhrad v zahraničných menách – správu č. 6/2014, vykonanej na 
Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok. 
 
 
Kežmarok 27.8.2014 
Ing. Gnojčáková Ľudmila 
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Dôvodová správa 
 

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. požiadala mesto Kežmarok  
o zmenu nájmu nehnuteľného majetku mesta Kežmarku, ktorý na základe Zmluvy o nájme č. 
42/2008/OM nemocnica užíva. Zmluva o nájme je uzavretá na dobu neurčitú, nemocnica 
požiadala o zmenu nájmu na dobu určitú - 20 rokov a v prípade, ak nájomca najneskôr 6 
mesiacov pred skončením doby nájmu oznámi prenajímateľovi, že  má záujem na predĺžení 
doby nájmu, predĺži sa doba nájmu o ďalších päť rokov. Doterajšiu Zmluvu o nájme 
nemocnica navrhuje zrušiť. Zrušenie Zmluvy je možné v zmysle článku VII aj dohodou 
zmluvných strán.   Nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom nájmu sa nachádza v areáli 
nemocnice na ul. Huncovská a ide o tieto nehnuteľnosti: - budova čs. 1027  na pozemku parc. 
č. KN-C 1298, budova čs. 1788  na pozemku parc.č. KN-C 1300,  budova čs. 1789 na 
pozemku parc. č. 1305/2,  budova čs. 1790 na pozemku parc. č. KN-C 1309/2,   garáž čs. 965 
na pozemku parc. č. 1309/3  
- pozemky parc. č.: KN-C 1298, druh pozemku zast.plochy o výmere 1064 m2, KN-C 1299, 
druh pozemku zast.plochy o výmere 107 m2, KN-C  1300, druh pozemku zast.plochy 
o výmere  1886 m2. KN-C 1301, druh pozemku zast.plochy o výmere  7815 m2, KN-C 
1309/1, druh pozemku orná pôda o výmere 10 262 m2,,KN-C 1309/2, druh pozemku orná 
pôda o výmere  372 m2, KN-C 1309/3, druh pozemku orná pôda o výmere 364 m2, KN-C 
1309/4, druh pozemku orná pôda o výmere 1280 m2, KN-C 1309/5, druh pozemku orná pôda 
o výmere  55 m2, KN-C 1310, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere  121 m2, KN-C 
1311/1, druh pozemku orná pôda o výmere  3163 m2, KN-C 1311/2, druh pozemku ost.plochy 
o výmere  4230 m2, KN-C 1311/3, druh pozemku ost.plochy o výmere  161 m2, KN-C  1312, 
druh pozemku ost. plochy o výmere  975 m2, KN-C  3153/2, druh pozemku zast. plochy 
o výmere  4 m2. 
 
 
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  prenájom nehnuteľného majetku   
- budova číslo súpisné 1027  na pozemku parcelné číslo KN-C 1298, budova číslo súpisné 
1788  na pozemku parcelné číslo KN-C 1300,  budova číslo súpisné 1789 na pozemku 
parcelné číslo 1305/2,  budova číslo súpisné 1790 na pozemku parcelné číslo KN-C 
1309/2,   garáž číslo súpisné 965 na pozemku parcelné  číslo 1309/3,  
- pozemky parcelné čísla: KN-C 1298, druh pozemku zastavané plochy o výmere 1064 
m2, KN-C 1299, druh pozemku zastavané plochy o výmere 107 m2, KN-C  1300, druh 
pozemku zastavané plochy o výmere  1886 m2. KN-C 1301, druh pozemku zastavané 
plochy o výmere 7815 m2, KN-C 1309/1, druh pozemku orná pôda o výmere 10 262 m2, 
KN-C 1309/2, druh pozemku orná pôda o výmere  372 m2, KN-C 1309/3, druh pozemku 
orná pôda o výmere 364 m2, KN-C 1309/4, druh pozemku orná pôda o výmere 1280 m2,  
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KN-C 1309/5, druh pozemku orná pôda o výmere  55 m2, KN-C 1310, druh pozemku 
trvalé trávne porasty o výmere  121 m2, KN-C 1311/1, druh pozemku orná pôda 
o výmere  3163 m2, KN-C 1311/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere  4230 m2, KN-
C 1311/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere  161 m2, KN-C  1312, druh pozemku 
ostatné plochy o výmere  975 m2, KN-C  3153/2, druh pozemku zastavané plochy 
o výmere  4 m2, pre  Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o., Huncovská 
42 Kežmarok, IČO:  37886436 je prípad hodný osobitného zreteľa  z dôvodu, že ide 
o prenájom nehnuteľného majetku v areáli Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. na 
ul. Huncovská súčasnému nájomcovi, ktorý zabezpečuje poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti a činnosti s jej poskytovaním súvisiace, pre spádovú oblasť okresu 
Kežmarok, 
 
s ch v a ľ u j e 
 
1.  
- prenájom nehnuteľného majetku mesta Kežmarok  za cenu 45 572 eur/ rok, a to: 
 -  budova súpisné číslo 1027  na pozemku parcelné číslo KN-C 1298, budova 
súpisné číslo 1788  na pozemku parcelné číslo KN-C 1300 okrem miestností v objekte čs. 
1788,  ktoré mesto prenajíma spoločnosti DIALCORP s.r.o,  budova súpisné číslo 1789 
na pozemku parcelné číslo 1305/2,  budova súpisné číslo 1790 na pozemku parcelné číslo 
KN-C 1309/2,   garáž súpisné číslo 965 na pozemku parcelné číslo 1309/3,  
 - pozemky parcelné čísla: KN-C 1298, druh pozemku zastavané plochy o výmere 
1064 m2, KN-C 1299, druh pozemku zastavané plochy o výmere 107 m2, KN-C  1300, 
druh pozemku zastavané plochy o výmere  1886 m2. KN-C 1301, druh pozemku 
zastavané plochy o výmere  7815 m2, KN-C 1309/1, druh pozemku orná pôda o výmere 
10 262 m2,,KN-C 1309/2, druh pozemku orná pôda o výmere  372 m2, KN-C 1309/3, 
druh pozemku orná pôda o výmere 364 m2, KN-C 1309/4, druh pozemku orná pôda 
o výmere 1280 m2, KN-C 1309/5, druh pozemku orná pôda o výmere  55 m2, KN-C 1310, 
druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere  121 m2, KN-C 1311/1, druh pozemku 
orná pôda o výmere  3163 m2, KN-C 1311/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere  
4230 m2, KN-C 1311/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere  161 m2, KN-C  1312, 
druh pozemku ostatné plochy o výmere  975 m2, KN-C  3153/2, druh pozemku zastavané 
plochy o výmere  4 m2 pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o., 
Huncovská 42, Kežmarok, IČO 37886436, na dobu 20 rokov, s tým, že ak nájomca  
najneskôr 6 mesiacov pred skončením doby nájmu oznámi prenajímateľovi, že  má 
záujem na predĺžení doby nájmu, predĺži sa doba nájmu o ďalších päť rokov. 
 
2.  
- dôvody výpovede nájomnej zmluvy  zo strany prenajímateľa: 
 - nájomca bude užívať prenajaté nehnuteľnosti v rozpore s dohodnutým účelom 
    nájmu, 
 - nájomca prenechá prenajaté nehnuteľnosti alebo ich časť do podnájmu tretej 
    osobe bez súhlasu prenajímateľa, 
 - nájomca je v omeškaní s úhradou nájomného minimálne 3 mesiace 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

__________________________________________________________________________ 
 

 
a to iba v prípade, že nájomcu písomne vyzval na nápravu porušenia zmluvy, ktoré je 
jedným z týchto dôvodov, a nájomca túto nápravu nezabezpečil ani do šiestich mesiacov 
od doručenia písomnej výzvy. 
 
 
3.  
- záväzok mesta  prispievať nájomcovi sumou do výšky uhradeného ročného nájomného 
za účelom ich použitia na technické zhodnocovanie a opravy prenajatých  
nehnuteľnosti. Nájomca je oprávnený uskutočniť technické zhodnotenie a opravy, ak na 
ich realizáciu  mesto udelí súhlas; mesto je povinné  takýto súhlas udeliť, ak bude 
technické zhodnotenie alebo opravy potrebné k zachovaniu prenajatých nehnuteľností 
alebo ich častí v stave spôsobilom na dohodnutý účel nájmu alebo k zachovaniu ich 
podstaty, charakteru alebo účelu alebo ak budú potrebné pre rozvoj a zlepšenie 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti alebo sa nimi bude riešiť havarijný stav.  Pri 
predčasnom skončení nájmu z dôvodov na strane mesta ako prenajímateľa je mesto 
povinné nahradiť nájomcovi hodnotu technického zhodnotenia a opráv, za ktoré 
nájomcovi neposkytlo príspevok. 
 

 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

__________________________________________________________________________ 
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Názov materiálu Návrh na zmenu štatútu Nemocnice Dr. Vojtecha 
Alexandra v Kežmarku, n.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

Predkladá  Ing.Igor Šajtlava, primátor mesta 
  

Materiál prerokovaný   
 

Počet strán  
 

1 

Podpis  
 

 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Dôvodová správa: 
 

Správna rada Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. predložila mestu 
Kežmarok návrh na zmenu štatútu Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. 
 
 
V čl. 6 štatútu  sa doterajšie znenie odseku 3 nahrádza znením: 
Správna rada má šiestich členov. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je 
spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ 
v zakladacej listine. Voľba a odvolanie členov správnej rady sa vykonáva v súlade s § 19 ods. 
2 písm. g) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby, pričom je potrebný súhlas aspoň 2/3 väčšiny všetkých členov správnej rady. 
Návrh na voľbu dvoch členov správnej rady predkladá primátor mesta Kežmarok. Návrh na 
voľbu troch členov správnej rady predkladá spoločnosť PP PARTNERSHIP s.r.o., 
Mudrochova 2, 831 06 Bratislava, IČO: 35 891 696. Pôsobenie spoločnosti PP 
PARTNERSHIP, s.r.o. upravuje mandátna zmluva. Návrh na voľbu jedného člena správnej 
rady predkladajú zamestnanci neziskovej organizácie. Postup výberu osoby nominovanej 
zamestnancami na funkciu člena správnej rady (ďalej „výber nominanta“) organizuje riaditeľ.  
Správna rada môže schváliť vnútorný predpis upravujúci výber nominanta, pričom riaditeľ je 
takýmto predpisom viazaný. Právo zúčastňovať sa výberu nominanta majú len zamestnanci, 
ktorí sú k neziskovej organizácii v čase výberu nominanta v pracovnom pomere (ďalej 
„oprávnený zamestnanec“). Výber nominanta musí byť vždy organizovaný tak, aby sa ho 
mohol zúčastniť čo  najvyšší počet oprávnených zamestnancov alebo ich splnomocnených 
zástupcov. Návrh na výber nominanta je oprávnená podať riaditeľovi odborová organizácia 
alebo spoločne aspoň 10 % oprávnených zamestnancov. Na platnosť výberu nominanta sa 
vyžaduje, aby hlasovanie oprávnených zamestnancov alebo ich splnomocnených zástupcov 
bolo tajné. Osobou nominovanou zamestnancami na funkciu člena správnej rady sa stáva 
kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov prítomných oprávnených zamestnancov alebo ich 
splnomocnených zástupcov. Dĺžka funkčného obdobia členov správnej rady je štyri roky, ak 
nie je ďalej ustanovené inak. 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
na základe návrhu správnej rady Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o.  
 
s ch v a ľ u j e 
 
zmenu štatútu Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o.   podľa 
predloženého návrhu 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 
 

 
Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
 
Predkladá  ( názov oddelenia )   Ekonomické oddelenie   

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 4.9. 2014 
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Názov materiálu Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2014 
rozpočtovým opatrením č. 3/2014 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
1. Dôvodovú správu 
2. Návrh na uznesenie 
3. Tabuľkovú časť 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Miroslav Karpiš  
  
 

Materiál prerokovaný  V komisii financií, správy mestského majetku a LH 
19.8. 2014 
 
 

Počet strán  
 

16 

Podpis  
 
 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 

Dôvodová správa 
 

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.  

 
Rozpočtové opatrenie rieši hlavne financovanie výstavby cyklotrasy (úpravu lesnej cesty 

Zlatná na cyklocestu). Táto investícia bude v roku 2014 celá prefinancovaná z vlastných prostriedkov 
mesta. Finančné prostriedky vynaložené v roku 2014 budú refundované v roku 2015 vo výške 95 % 
oprávnených nákladov. Vlastné zdroje pre rok 2014 vieme vykryť vďaka zvýšeným príjmom z predaja 
pozemkov. Riešené je aj upresnenie niektorých investičných akcií. Podrobnejšie informácie 
o všetkých návrhoch sa nachádzajú v jednotlivých prílohách.   

 
 Stanovisko komisie financií, správy majetku a LH: 
 

Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Kežmarku schváliť zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 
3/2014 podľa predloženého návrhu. 

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

pre rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 3/2014 podľa predloženého návrhu. 
 



Bežné príjmy Úprava č.1-2 Úprava č.3 Spolu v € Rozp.org. Bežné výdavky Úprava č.1-2 Úprava č.3 Spolu v € Rozp. org. Rozdiel v €
10 161 781 18 603 25 256 10 205 640 571 994 5 005 957 401 975 14 270 5 422 202 5 379 358 -23 926

Kapitálové príjmy Úprava č.1-2 Úprava č.3 Spolu v € Rozp.org. Kapitálové výdavky Úprava č.1-2 Úprava č.3 Spolu Rozp. org. Rozdiel v €
1 680 276 882 355 142 500 2 705 131 2 618 699 735 707 146 503 3 500 909 24 832 -820 610

Finančné príjmy Úprava č.1-2 Úprava č.3 Spolu v € Finančné výdavky Úprava č.1-2 Úprava č.3 Spolu Rozdiel v €
1 140 735 433 142 0 1 573 877 678 315 50 000 1 026 729 341 844 536

Spolu Spolu Spolu
12 982 792 1 334 100 167 756 14 484 648 571 994 8 302 971 1 187 682 161 799 9 652 452 5 404 190 0

Kežmarok, 18. 08. 2014 Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom 
Spracovali: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena zodpovedným za zostavenie rozpočtu 

dňa: 18. 08. 2014
Podpis:

Predbežná kontrola vykonaná vedúcim
ekonomického oddelenia
dňa: 18. 08. 2014
Podpis:

R O Z P O Č E T   PRE ROK 2014  -  v €
Rozpočtové opatrenie č. 3  -  n á v r h   n a   r o k o v a n i e   M s Z



Vlastné príjmy RO,ZPS,ZOS Úprava č.1-2 Úprava č.3 Spolu v € Bežné výdavky RO,ZPS,ZOS Úprava č.1-2 Úprava č.3 Spolu v €
571 994 0 0 571 994 5 251 815 130 118 -2 575 5 379 358

Kapitálové príjmy RO,ZPS,ZOS Úprava č.1-2 Úprava č.3 Kapitálové výdavky RO,ZPS,ZOS Úprava č.1-2 Úprava č.3 Spolu
0 0 16 300 8 532 24 832

571 994 0 0 571 994 5 251 815 146 418 5 957 5 404 190

Kežmarok, 18. 08. 2014 Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom 
Spracovali: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena zodpovedným za zostavenie rozpočtu 

dňa: 18. 08. 2014
Podpis:

Predbežná kontrola vykonaná vedúcim
ekonomického oddelenia
dňa: 18. 08. 2014
Podpis:

Rozpočtové organizácie,  ZPS + ZOS - rozpočtové opatrenie č. 3  pre rok 2014  -  v €
 -   n á v r h   n a   r o k o v a n i e   M s Z



                                Rozpočtové opatrenie č. 3/2014
                                -    n á v r h   

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

212003 Z prenajatých priestorov - EĽRO 2 000 7 800 9 800
221004 Ostatné poplatky - výherné automaty 27 000 -20 000 7 000

242 Úroky z účtov finančného hospodárenia 118 1 382 1 500
292017 Vratky 4 000 -1 400 2 600
292027 Iné (príjem z likvidačného zostatku) 0 1 637 1 637
312001 Denný stacionár - SocialServis - dotácia z MPSVaR 15 456 -15 456 0
312012 Voľby (prezidentské) 0 19 646 19 646
312012 Eurovoľby 0 13 647 13 647
312012 Komunálne voľby 0 9 000 9 000
312012 Zo štátneho rozpočtu - Matričný úrad 52 100 1 482 53 582
312012 Zo štátneho rozpočtu - Školský úrad 25 338 518 25 856
312001 Dotácia - oprava fasády Reduta 0 10 000 10 000
212003 Z prenajatých parkovísk 12 000 -3 000 9 000

Spolu 25 256

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

5.1.2 Kamerový systém 0 1 000 1 000
7.1.2 Chodník ul.J.Kraya - Toporcerova po križovatku Baštová -Kušnierska brána 15 000 13 000 28 000
7.1.2 Chodníky Starý trh 50 200 45 800 96 000
7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie 219 500 -86 800 132 700

11.2.3 Európske ľudové remeslo 5 000 7 800 12 800
11.2.4 Oslava 745. výročia udelenia mestských práv 0 5 000 5 000
13.2.2 Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár) 15 456 -13 036 2 420
14.1 Výstavba nájomných bytov 64 344 1 286 65 630
16 Administratíva - v tom Voľby (prezidentské) 0 19 646 19 646
16 Administratíva - v tom Eurovoľby 0 13 647 13 647
16 Administratíva  - v tom Komunálne voľby 0 9 000 9 000
4.3 Matričný úrad 56 100 1 482 57 582
9.10 Účelovo viazané prostriedky - konvektomaty 0 192 192
9.8. Spoločný Školský úrad 25 338 518 25 856

9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD 125 -125 0
11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste 4 300 1 400 5 700
10.4.1. Futbalový štadión  1 53 000 1 000 54 000
3.4.2 Správa a údržba nebyt. priestorov a stavieb mesta 188 167 -2 000 186 167
3.4.4 Správa areálu bývalých kasárni 12 000 -2 250 9 750
15.2 Stredisko zdravotníckych služieb 127 500 -2 290 125 210

Spolu 14 270

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



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

233001 Predaj pozemkov 93 500 142 500 236 000

Spolu 142 500

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

7.1.1 Trhovište - rekonštrukcia I.časť 150 000 28 000 178 000
7.1.2. Cyklochodníky 70 000 100 057 170 057
9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 204 201 -6 024 198 177

v tom: Účelovo viazané prostriedky-konvektomaty 84 000 -192 83 808
Účelovo viazané prostriedky-nepridelené 120 201 -5 832 114 369

11.3.4 MsKS - Kino - príspevok na kapitálové výdavky 0 7 930 7 930
3.4.4 Správa areálu bývalých kasární 0 2 250 2 250

3.4.3
Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta /v tom technické 
zhodnotenie Hl. námestie 58/ 0 12 000 12 000

15.2 Stredisko zdravotníckych služieb 90 000 2 290 92 290
7.1.1 Ul. Priekopa - obslužná časť 2. časť 67 500 -600 66 900
7.1.1 Ul. Priekopa - obslužná časť 3. časť 0 600 600

Spolu 146 503

                                 Príjmy finančných operácií
Ekonom. klas. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

Spolu 0

                                     Výdavky finančných operácií
Ekonom. klas. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

14.1 Výstavba nájomných bytov 175 815 1 026 176 841

Spolu 1 026

 Kežmarok, 18. 08. 2014 Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom 
Spracovala:  Semanová Blažena zodpovedným za zostavenie rozpočtu 

dňa: 18. 08. 2014
Podpis:

Predbežná kontrola vykonaná vedúcim
ekonomického oddelenia
dňa: 18. 08. 2014
Podpis:



Ekonomické oddelenie

VEC:
N á v r h  na úpravu rozpočtu na rok 2014 č. 3

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

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

7.1.1 Trhovište - rekonštrukcia I.časť 150 000 28 000 178 000
7.1.2. Cyklochodníky 70 000 100 057 170 057
7.1.1 Ul. Priekopa - obslužná časť 2. časť 67 500 -600 66 900
7.1.1 Ul. Priekopa - obslužná časť 3. časť 0 600 600

Spolu 128 057

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

7.1.2 Chodník ul.J.Kraya - Toporcerova po križovatku Baštová -Kušnierska brána 15 000 13 000 28 000
7.1.2 Chodníky Starý trh 50 200 45 800 96 000
7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie 219 500 -86 800 132 700

Spolu -28 000

Kežmarok,  14. 08. 2014

Ing.Eva Kelbelová
vedúca oddelenia ÚPŽPSP

3. Navrhujeme rekonštrukciu riešiť komplexne rozšírením aj  o druhú časť chodníka  na ulici J. Kraya od MHD 
po MŠ Kušnierska brána
4. Rekonštrukcia chodníkov  na ulici Starý trh v celom rozsahu t.j.  aj časť od ulice Fr. Kráľa po hrad. 

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie ÚPŽPSP
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

2. Dobudovanie cyklochodníka  k rybníku Zlatná vrámci projektu "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo 
Tatier" je formou refundácie nákladov. Finančné prostriedky  vynaložené v roku 2014 budú refundované v roku 
2015 vo výške 95 % vynaložených nákladov.

1. V záujme komplexného riešenia sa navrhuje aj  rekonštrukcia priľahlého chodníka a dažďová kanalizácia na 
ulici Trhovište



Ekonomické oddelenie

VEC:
N á v r h  na úpravu rozpočtu na rok 2014

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Bežné príjmy
Ekonom. klas. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

212003 Z prenajatých priestorov - EĽRO 2 000 7 800 9 800
221004 Ostatné poplatky - výherné automaty 27 000 -20 000 7 000

242 Úroky z účtov finančného hospodárenia 118 1 382 1 500
292017 Vratky 4 000 -1 400 2 600
292027 Iné (príjem z likvidačného zostatku) 0 1 637 1 637
312001 Denný stacionár - SocialServis - dotácia z MPSVaR 15 456 -15 456 0
312012 Voľby (prezidentské) 0 19 646 19 646
312012 Eurovoľby 0 13 647 13 647
312012 Komunálne voľby 0 9 000 9 000

Spolu 16 256

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

11.2.3 Európske ľudové remeslo 5 000 7 800 12 800
11.2.4 Oslava 745. výročia udelenia mestských práv 0 5 000 5 000
13.2.2 Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár) 15 456 -13 036 2 420
14.1 Výstavba nájomných bytov 64 344 1 286 65 630
16 Administratíva - v tom Voľby (prezidentské) 0 19 646 19 646
16 Administratíva - v tom Eurovoľby 0 13 647 13 647
16 Administratíva - v tom Komunálne voľby 0 9 000 9 000

Spolu 43 343

6) Príjmy aj výdavky na prezidentské voľby a eurovoľby zohľadňujú skutočný stav, príjmy a výdavky na
komunálne voľby predpokladanú výšku.
7) Splátky úverov za bytové domy a úrokov z týchto úverov bude potrebné upraviť vzhľadom na revíziu týchto
úverov po prechode ich správy na Slovenskú záručnú a rozvojovú banku. 

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

1) Návrh na zvýšenie výdavkov na EĽRO je možné vykryť príjmami (prenájmom reklamnej plochy v areáli
EĽRO), ktoré boli prijaté v súvislosti s týmto účelom, t.j. boli priamo určené na financovanie EĽRO.
2) Počet výherných hracích automatov v posledných rokoch výrazne poklesol (z veľkej časti bol nahradený
nárastom iných foriem hazardných hier), preto je nutné upraviť predpokladaný príjem poplatkov z výherných
hracích automatov.
3) Vďaka pripísaniu finančných prostriedkov za rekonštrukciu zákl. školy na ul. Nižná brána predpokladá-me
nárast výnosov z úrokov. V súvislosti s tým je však potrebné upraviť aj výšku dane z úrokov.
4) Výška vratiek bude nižšia, preto je potrebné túto skutočnosť zahrnúť do úpravy rozpočtu. Naproti tomu
navrhujeme upraviť rozpočet o iný príjem - príjem z likvidačného zostatku mestskej spoločnosti Tatranský
podnik a.s. Kežmarok v likvidácii.
5) Dotáciu pre denný stacionár získa SocialServis priamo z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, takže
nepôjde cez rozpočet mesta. Vo výdavkoch však ostane suma vo výške 2 420 eur z titulu vysporiadania
dotácie z roku 2013.



Výdavky finančných operácií
Kód prog. rozp. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

14.1 Výstavba nájomných bytov 175 815 1 026 176 841

Spolu 1 026

V Kežmarku, dňa 24.7. 2014 Predkladá: Ing. Miroslav Karpiš
vedúci ekonomického odd.



Ekonomické oddelenie

VEC:
N á v r h  na úpravu rozpočtu na rok 2014 č. 3

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Úpravu rozpočtu požadujeme z dôvodu nákupu novej kamery.

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

5.1.2 Kamerový systém 0 1 000 1 000

Spolu 1 000

V Kežmarku, dňa   01. 08. 2014 Predkladá: Ing. Milan Slota
náčelník MsP Kežmarok

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad
Mestská polícia 

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



            MESTO  KEŽMAROK
                       Mestský úrad
           oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

           Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

Ekonomické oddelenie
VEC:
N á v r h  na úpravu rozpočtu na rok 2014 č. 3

Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Položku Bežné príjmy navrhujeme upraviť z dôvodu:
Dotácia - dotácia Ministerstva kultúry SR na opravu fasády Hlavné námestie 3
Z prenajatých parkovísk - zníženie príjmu z dôvodu úhrady 3-mesačného nájomného ako zábezpeky 
pri podpise zmluvy v r. 2012 (za posledné tri mesaice nájmu)
Položku Bežné výdavky navrhujeme upraviť  z dôvodu: 
Správa a údržba nebyt. priestorov - presun finančných prostriedkov z bežných do kapitálových výdavkov
Stredisko zdravotníckych služieb z dôvodu plánovanej výmeny stupačiek ústredného kúrenia
 a opravy časti strechy polikliniky
Položku Kapitálové príjmy navrhujeme upraviť z dôvodu:
 - nerealizovaného odpredaja pozemkov spoločnosti TREI Real Estate SK Three, s.r.o. na sídlisku Juh, 
 - odpredaja pozemkov v priemyselnej zóne Pradiareň spoločnosti Deltrian Slovakia,s.r.o.
Položku Kapitálové výdavky  navrhujeme zvýšiť z dôvodu:
Stredisko zdravotníckych služieb  - inštalácia fasádnych elektronických hodín
Správa a údržba nebytových priestorov  -odkúpenie technického zhodnotenia objektu Hlavné námestie 58
Správa areálu kasární - z dôvodu inštalácie bezpečnostného systému. 

Bežné príjmy:
Ekonom.klasif. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

312001 Dotácia - oprava fasády Reduta 0 10 000 10 000
212003 Z prenajatých parkovísk 12 000 -3 000 9 000

SPOLU 7 000
Bežné výdavky:
Kód prog. rozp. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

3.4.2 Správa a údržba nebyt. priestorov a stavieb mesta 188 167 -2 000 186 167
3.4.4 Správa areálu bývalých kasární 12 000 -2 250 9 750
15.2 Stredisko zdravotníckych služieb 127 500 -2 290 125 210

SPOLU -6 540

Kapitálové príjmy:
Kód prog. rozp. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

233001 Predaj pozemkov 93 500 142 500 236 000

SPOLU 142 500
Kapitálové výdavky:
Kód prog. rozp. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

3.4.4 Správa areálu bývalých kasární 0 2 250 2 250

3.4.3
Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta /v tom 
technické zhodnotenie Hl. námestie 58/ 0 12 000 12 000

15.2 Stredisko zdravotníckych služieb 90 000 2 290 92 290

SPOLU 16 540

V Kežmarku 19.8.2014 Predkladá:  Ing. Agáta Perignáthová
                   vedúca oddelenia



Ekonomické oddelenie

VEC:
N á v r h  na úpravu rozpočtu na rok 2014

Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Úprava rozpočtu je predkladaná na základe oznámenia MV SR o výške finančných
prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík.

Bežné príjmy
Ekonom. klas. Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

312012 Zo štátneho rozpočtu - Matričný úrad 52 100 1 482 53 582

Spolu 1 482

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

4.3 Matričný úrad 56 100 1 482 57 582

Spolu 1 482

V Kežmarku, dňa 15.08.2014                                         Predkladá: Ing. Marta Lacková
                                                                                                   vedúca odd. O-S

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie organizačno-správne
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



                                                 Ekonomické oddelenie

VEC:
N á v r h  na úpravu rozpočtu č. 3 na rok 2014

Odôvodnenie:
Zmena výšky rozpočtu Školského úradu (25 856 €) na základe oznámenia rozpočtu na r. 2014 OÚ v PO.
Zmena KV ZŠ Dr.D.Fisch.-projektová dokumentácia na zateplenie budovy školy(5 832 €),  
ZŠ N.b.- preklasifikovanie BV -nákup kosačky (2 700 €).
Zmena BV ZŠ Dr.D.Fischera súvisí s vrátením FP za poškodené učebnice (125 €).
Zmena BV vo výške 192 € súvisí s úhradou elektronickej aukcie pre výber dodávateľa konvektomatov.

Bežné príjmy v €:
Kód Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený 

položky návrh úprava /+ -/ návrh
312012 Zo štátneho rozpočtu - Školský úrad 25 338 518 25 856

SPOLU 518

Bežné výdavky rozpočtových organizácií v €:
Kód Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený 

položky návrh úprava /+ -/ návrh

9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD 1 268 857 125 1 268 982
z toho: ZŠ, Dr. Fischera 2 1 114 178 125 1 114 303

ŠKD, Dr. Fischera 2 51 144 0 51 144
ŠJ, Dr. Fischera 2 103 535 0 103 535

9.2.3 ZŠ Nižná brána 8 s jedálňou a ŠKD 934 094 -2 700 931 394
z toho: ZŠ Nižná brána 8 815 080 -2 700 812 380

ŠKD Nižná brána 8 34 915 0 34 915
ŠJ Nižná brána 8 84 099 0 84 099

SPOLU           -2 575

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v €:
Ekon. Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený 

klas. návrh úprava /+ -/ návrh

9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD 0 5 832 5 832
z toho: ZŠ, Dr. Fischera 2 0 5 832 5 832

ŠKD, Dr. Fischera 2 0 0 0
ŠJ, Dr. Fischera 2 0 0 0

9.2.3 ZŠ Nižná brána 8 s jedálňou a ŠKD 0 2 700 2 700
z toho: ZŠ Nižná brána 8 0 2 700 2 700

ŠKD Nižná brána 8 0 0 0
ŠJ Nižná brána 8 0 0 0

SPOLU 8 532

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie školstva
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Kapitálové výdavky  v €:
Ekon. Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený 

klas. návrh úprava /+ -/ návrh
9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 204 201 -6 024 198 177

v tom: Účelovo viazané prostriedky-konvektomaty 84 000 -192 83 808
Účelovo viazané prostriedky-nepridelené 120 201 -5 832 114 369

SPOLU -6 024

Bežné výdavky v €:
Kód Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený 

položky návrh úprava /+ -/ návrh
9.10 Účelovo viazané prostriedky - konvektomaty 0 192 192
9.8. Spoločný Školský úrad 25 338 518 25 856

9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD 125 -125 0

SPOLU 585

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková 
V Kežmarku, dňa 04.08. 2014 Predkladá: Ing. Renáta  K r o k o v á 

   vedúca odd. školstva



                                            príspevková organizácia mesta Kežmarok

Mestský úrad
Ing. Miroslav Karpiš
vedúci ekonomického odd.

VEC
Návrh na zvýšenie finančného príspevku pre rozpočet roka 2014

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

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

11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste 4 300 1 400 5 700
SPOLU 1 400

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

11.3.4 MsKS - Kino - príspevok na kapitálové výdavky 0 7 930 7 930
Spolu 7 930

Kežmarok, 18. 08. 2014

Predkladá: Mgr. Barbora Kaprálová
riaditeľka MsKS Kežmarok

 - V spolupráci s inými kultúrnymi organizáciami plánujeme zvýšiť počet iných kultúrnych podujatí                                                                                             
v meste, konaných mimo priestorov Mestského kultúrneho strediska.

- Zvýšenie finančného príspevku vo výške 7 930 € na kapitálové výdavky - úhrada nákladov na
rekonštrukciu a modernizáciu hľadiska a sociálneho zariadenia v kine ISKRA

   Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46, 060 01  Kežmarok



                         Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok
                                            príspevková organizácia mesta Kežmarok

Mestský úrad
Ing. Miroslav Karpiš
vedúci ekonomického odd.

VEC
Návrh na úpravu rozpočtu pre rok 2014

Navrhujeme zvýšenie rozpočtu v stredisku  FŠ1 - nový futbalový štadión  o 1000,- €. 

Odôvodnenie:
Slovenský futbalový zväz zmenil súťažný poriadok žiackych kategórií, ktoré musia používať pri hre 
bránky menších rozmerov. Z uvedeného dôvodu musíme zakúpiť dve nové futbalové bránky.

Bežné výdavky 
Kód Názov položky Schválený Návrh Upravený 

prog. rozp. rozpočet úpravy rozpočet

10.4.1. Futbalový štadión  1 53 000 1 000 54 000

Kežmarok, 18. 08. 2014

Predkladá:
Ing. Miloslav Nadányi
riaditeľ
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Podpis  
 

 
 
 



 

 
Dôvodová správa 

 
 Do pôvodného VZN 10/2011 sa dopĺňajú ulice Hradný vrch, Dávida Frőlicha a Weinova 
a časť ulice Gerlachovská v Malom Slavkove podľa novopridelených súpisných číse (116-121).  
      
 
Stanovisko komisie školstva : Komisia školstva súhlasí s predloženým návrhom VZN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie : 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
s a    u z n i e s l o 
 
na  Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č.  /2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 10/2011 o určení školských obvodov pre základné školy 
v Kežmarku. 
 
 
 
 
 



 

 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia    

 
č.  /2014, 

 
 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 

o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku 

 
 

  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 ods. 
2 Ústavy Slovenskej republiky a na základe  § 6 ods.2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení : 
 
 
     Článok 1 znie: 

„Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje školské obvody pre jednotlivé 

základné školy v meste Kežmarok (ďalej len „mesto“), ktorých  zriaďovateľom je mesto Kežmarok. 
Školský obvod základnej školy tvorí územie mesta alebo obce alebo ich časť.“ 
 
 
     Doterajší článok 1 sa označuje ako článok 2 a znie: 
 

„Čl. 2 
Určenie školských obvodov 

 
(1) Na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov na základných školách sú na území mesta 
určené tri školské obvody. 
(2) Školské obvody pre jednotlivé základné školy sú určené takto:  
a) prvý školský obvod pre Základnú školu Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok tvoria: 
- ulice Bardejovská, Cintorínska, Dr. Fischera, Gaštanová, Huncovská, Jána Chalupku, Južná, 
Košická, Jakuba Kraya, Krvavé pole, Karola Kuzmányho, Lanškrounská, Martina Lányiho, 
Levočská, Mučeníkov, Obrancov mieru, Petržalská, Sihoť, Ivana Stodolu, Suchá hora, Gen. 
Štefánika, Tatranská, Vyšný mlyn,  
- časť územia obce Malý Slavkov: časť ulice Gerlachovská - orientačné čísla 70 až 75, 99 až 115, 
- obce  Hradisko, Vlkovce a Žakovce (len pre žiakov ZŠ II.stupňa),  
  
b) druhý školský obvod pre Základnú školu Hradné námestie 38, Kežmarok tvoria:  
- ulice Dr. Alexandra, Baštová, Hlavné námestie, Hradská cesta, Hradné námestie, Hviezdoslavova, 
Kamenná baňa, Komenského, Kostolné námestie, Fraňa Kráľa, Kukučínova, Kušnierska brána, 
Ľubická cesta, Nábrežná, Nová, Priekopa,  Rázusova, Starý trh, P.J.Šafárika, Štúrova, Toporcerova, 
Trhovište, Tvarožnianska, J. Záborského, Záhradná, Zochova, J. Jesenského, S. Tomášika, 
Kláštorná, Weilburská, Hradný vrch, Dávida Frőlicha, 



 

- časť územia obce Malý Slavkov: časť ulice Gerlachovská - orientačné čísla 76 až 98, 
 
c) tretí školský obvod pre Základnú školu Nižná brána 8, Kežmarok tvoria: 
- ulice Biela voda, Garbiarska, Možiarska, Michalská, Nad traťou, Nižná brána, Pod lesom, Pod 
traťou, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, Severná, Slavkovská, Strelnica,  Tehelňa, Továrenská,  
Weinova, 
- časť územia obce Malý Slavkov: ulica Družstevná, časť ulice Gerlachovská - orientačné čísla 1 až 
69, 116 až 121, ulica Lúčna, Sv. Michala, Lomnická 
- obec Mlynčeky (len pre žiakov II.stupňa ). 
 
 
   Doterajší článok 2 sa označuje ako článok 3 a jeho  názov znie : 
 

„Čl. 3 
Spoločné ustanovenia“ 

 
 

   Doterajší článok 3 sa označuje ako článok 4 a dopĺňa sa o odseky (5) a (6), ktoré znejú: 
 
„(5)  VZN č.  /2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 
04.09.2014 uznesením č.    /2014. 
 
(6)  Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie VZN č. 10/2011  v znení VZN č.       
/2014.“ 
 
 
Dopĺňa sa článok 5, ktorý znie: 
 

„Čl. 5 
Účinnosť 

 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ...“ 
 

 
 

    
  
       Ing. Igor Šajtlava       Ing. Ladislav Faix 
        primátor mesta            prednosta MsÚ       
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MESTO KEŽMAROK 

 
 

 
 

Dôvodová správa 
  

Dňa 1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 417/2013 Z.z., o pomoci v hmotnej núdzi 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých prechodné ustanovenia (§ 33 citovaného zákona) 
upravujú podmienky poskytovania dávky v hmotnej núdzi do 31. júla 2014. 
 
            Cieľom predkladaného VZN je zosúladenie platnej legislatívy s právnou úpravou na území 
mesta Kežmarok. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej: komisia po prerokovaní dňa 19.08.2014 odporúča 
mestskému zastupiteľstvu predložené VZN schváliť. 
 
 

 
 
 
 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
sa    u z n i e s l o 
 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. .../2014, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4/2010  o poskytovaní jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 

NÁVRH všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok 
 

č. ... /2014, 
 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o poskytovaní jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok  

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 

Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 zák. č. 
417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých predpisov  a zákona č. 
601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 
o životnom minime) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
V časti I. článok 1  znie: 

 
Časť I. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
           Článok 1 

Úvodné ustanovenie 
 
 
Toto nariadenie upravuje poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa § 17 

zákona č. 417/2013 Z.z.  o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých predpisov 
(ďalej len zákon o pomoci v hmotnej núdzi) a priznanie mimoriadnej dávky pomoci obyvateľovi 
mesta (ďalej len občanovi) podľa § 3 ods.2 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, ktorými mesto Kežmarok pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti 
poskytuje sociálnu pomoc.  
 
V článku 2 sa vypúšťa  odsek 6) a doterajšie odseky 7),8) a 9) sa označujú ako odseky 6), 7) a 8) 
V článku 2 odseky 2), 3)  a  5) znejú: 

 
 

Článok 2 
Základné ustanovenia 

 
2) Jednorazová dávka je dávka, ktorá je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych 

výdavkov   členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 
3) Mimoriadna dávka pomoci je dávka, ktorú môže mesto poskytnúť občanovi a fyzickým 

osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, ak sa občan alebo fyzické osoby, ktoré sú 
s občanom spoločne posudzované, nachádzajú v náhlej núdzi alebo v  nepriaznivej sociálnej situácii 
a výška ich celkového príjmu nepresahuje dvojnásobok životného minima  (§ 2 zákona o životnom 
minime). 

5) Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima 
ustanovené osobitným predpisom (§ 2 zákona o životnom minime) a členovia domácnosti si 
nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku 
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a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem (§2 ods.1 zákona o pomoci v hmotnej 
núdzi). 
 
 
V časti II.,  v článku 3, odsek 6)  znie: 

 
 

Časť II. 
FORMY A SPÔSOBY POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ POMOCI 

Článok 3  
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 

 
6) Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenia nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, 
nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, 
vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, 
mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb (§17 ods.1 zákona o pomoci v hmotnej 
núdzi). 

 
 
V článku 4  sa odsek 3) vypúšťa a odsek 2) znie: 
 

 
Článok 4 

Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  
 

 
2)  Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá do výšky preukázaných skutočných 
výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 
Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie 
presiahnuť sumu podľa prvej vety (§17 ods.2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi). 
 
 
V článku 5 sa odsek 5)  vypúšťa a doterajšie odseky 6) a 7) sa označujú ako odseky 5) a  6) 
 Odsek 2) písm. b) znie: 
 

 
Článok 5 

Mimoriadna dávka pomoci 
 

 
2)   
b) zabezpečenie služieb spojených s úmrtím fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne 
posudzovaná, alebo v priamom príbuzenstve a žiadateľ zabezpečuje pohreb zomrelého, ak pozostalá 
rodina je odkázaná na dávky v hmotnej núdzi alebo príjem žiadateľa resp. jeho rodiny neprevyšuje 
dvojnásobok životného minima spoločne posudzovaných osôb (podľa zákona o životnom minime).  
 
 
 
V časti III., v článku 7 odseky 1) a  2) znejú: 
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Časť III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 7 
Účinnosť nariadenia 

 
 

1) Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci 
občanom mesta Kežmarok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom 
zasadnutí dňa 4.9.2014 uznesením č. .../2014.   

2) Toto VZN  nadobúda účinnosť dňom 1.októbra 2014. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                  Ing. Ladislav Faix 
primátor mesta                                                                        prednosta MsÚ  
 
 
 
 
Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 20. 08.2014 
Návrh VZN bol zvesený z úradnej tabule dňa ....09.2014 
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plagátov na území mesta Kežmarok č. .../2014 
 

  
 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
1. Dôvodovú správu 
2. Návrh na uznesenie 
3. Návrh VZN 
 

 
 
Predkladá       

 
 
Ing. Marta Lacková 
  
 

Materiál prerokovaný  Vo vedení MsÚ 
 

  
 

 

Podpis  
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Dôvodová správa 
 
     V zmysle ustanovenia § 24 ods. 13 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách 
do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov, § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 2 zákona č. 
303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov je obec povinná všeobecne záväzným 
nariadením vyhradiť miesta – verejné priestranstvá, na ktorých možno pred voľbami umiestňovať 
volebné plagáty. 
     Predmetná problematika bola riešená VZN mesta Kežmarok zo dňa 4. mája 1999 o vylepovaní 
volebných plagátov č. 2/1999, ktoré je však potrebné aktualizovať v zmysle súčasnej platnej 
právnej úpravy. Z toho dôvodu je predkladané nové VZN v úplnom znení, ktorým sa zároveň ruší 
VZN č. 2/1999.  
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN mesta Kežmarok o vylepovaní volebných 
plagátov na území mesta Kežmarok č. .../2014. 
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok 
o vylepovaní volebných plagátov na území mesta Kežmarok 

č. …/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len „MsZ“), na základe samostatnej pôsobnosti podľa 
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 30 zákona č. 346/1990 Zb. o 
voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 24 zákona č. 333/2004 Z. z. o 
voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 
331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a § 27 zákona č. 
303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších predpisov, sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“) 

 
 
 

Čl. 1 
Účel nariadenia 

 
Toto VZN ustanovuje miesta na vylepovanie volebných plagátov vo voľbách kandidujúcich 
politických strán, hnutí a ich koalícií (ďalej len „politické subjekty“), prípadne aj kandidujúcich 
jednotlivcov (voľby do samosprávy obcí a do VÚC) na území mesta Kežmarok (ďalej len „mesto“) 
najmä počas predvolebnej kampane. Ustanovenia tohto VZN sa môžu použiť primerane aj na 
umiestňovanie volebných plagátov počas kampane pred referendom    v zmysle zákona č. 564/1992 
Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov  a na umiestňovanie volebných 
plagátov počas kampane pred voľbou prezidenta Slovenskej republiky v zmysle § 15 zákona č. 
46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
 

 
 

Čl. 2 
Vymedzenie pojmov 

 
1. Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto VZN rozumie kandidujúci politický subjekt (politická 
strana alebo hnutie alebo ich koalícia), petičný výbor zastupujúci kandidáta na funkciu prezidenta 
SR alebo kandidujúci jednotlivec. 
 
2. Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály, letáky, 
oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály, ktoré svojím obsahom propagujú vo voľbách 
kandidujúci subjekt. 
 

 
 

Čl. 3 
Miesta na vylepovanie volebných plagátov 

 
1. Kandidujúci subjekt môže počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty na vyhradených 
miestach na verejných priestranstvách mesta. 
 
2. Na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta sú zriadené vyhradené plochy nasledovne: 
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a) informačné tabule na ul. Hlavné námestie  
b) informačné tabule na ul. Dr. Alexandra 
 
3. Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách (okrem vyhradených plôch 
uvedených v § 3, ods. 2 tohto VZN) v meste nie je dovolené a je dôvodom na vyvodenie sankcií 
voči porušovateľovi tohto VZN, ako aj VZN Mesta Kežmarok o udržiavaní čistoty, ochrany zelene 
a údržby verejných priestranstiev na území mesta Kežmarok a verejného poriadku. 
 
4. Zároveň je neprípustné umiestňovať volebné plagáty na brány domov a steny budov, ktoré sú 
majetkom alebo v správe mesta, a to aj v prípade, ak sú na nich umiestnené tabule alebo skrinky 
určené na vylepovanie plagátov alebo iných písomných oznamov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. 
 
5. Na umiestňovanie volebných plagátov na informačných a reklamných zariadeniach (billboardy), 
na vonkajšej alebo vnútornej strane súkromných či súkromne užívaných objektov, objektov vo 
vlastníctve právnických osôb (okrem objektov uvedených v ods. 4) sa toto VZN nevzťahuje. 
 
6. Plocha vymedzená v ods. 2 na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom 
poskytuje bezplatne. 
 

 
 

Čl. 4 
Zabezpečenie zásady rovnosti 

 
1. Každý kandidujúci subjekt dostane rovnako veľkú plochu na plochách určených na vylepovanie 
plagátov, označenú číslom alebo dohodnutým znakom, a to na základe žrebovania pri účelovom 
stretnutí zástupcov mesta a kandidujúcich subjektov. 
 
2. Mesto označí miesta na vylepovanie volebných plagátov ihneď po tom, čo sa stane verejne 
známy počet vo voľbách zaregistrovaných politických strán a ich koalícií, a zaregistrovaných 
kandidujúcich jednotlivcov. 
 
3. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na miesta, ktoré mesto označí pre tú - 
ktorú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu a zaregistrovaného kandidujúceho jednotlivca. 
 
4. Ak miesto na umiestnenie volebných plagátov kandidujúci subjekt nevyužije, zostane voľné a 
mesto ho nemôže určiť inému kandidujúcemu subjektu. Rovnako ho nesmie obsadiť iný 
kandidujúci subjekt. 
 
5. V prípade, že nedôjde k účelovému stretnutiu zástupcov mesta a kandidujúcich subjektov, každý 
kandidujúci subjekt si zabezpečí vylepovanie volebných plagátov na voľné miesto vyhradených 
plôch. Nie je dovolené prelepovaním znehodnocovať plagáty konkurenčných kandidujúcich 
subjektov. 

Čl. 5 
Vylepovanie plagátov a údržba plôch určených na vylepovanie plagátov 
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1. Vylepovanie a údržbu volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách určených na 
vylepovanie plagátov, vyhradených týmto VZN, zabezpečí každý kandidujúci subjekt na svoje 
náklady.  
 
2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt. 
3. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach, odstránenie volebných plagátov a 
očistenie plagátovej plochy si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady. 
 
 

Čl. 6 
Sankcie 

 
Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného predpisu.  
 
 
 

Čl. 7 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. VZN mesta Kežmarok o vylepovaní volebných plagátov na území mesta Kežmarok č. .../2014 
bolo vyvesené na pripomienkovanie dňa 20.08.2014 a zvesené dňa … bez pripomienok občanov. 
VZN mesta Kežmarok o vylepovaní volebných plagátov na území mesta Kežmarok č. .../2014 
schválilo MsZ v Kežmarku dňa ……………. na svojom zasadnutí uznesením č. … .  
 

Čl. 8 
Účinnosť          

 
VZN mesta Kežmarok o vylepovaní volebných plagátov na území mesta Kežmarok č. .../2014 
nadobúda účinnosť 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli mesta Kežmarok. Dňom účinnosti sa 
zrušuje VZN Mesta Kežmarok č. 2/1999 o vylepovaní volebných plagátov zo dňa 04.05.1999. 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
 primátor mesta                     prednosta MsÚ  
 
 
 
 
 
Návrh vyvesený dňa: 20.08.2014      VZN vyhlásené dňa:  
Návrh zvesený dňa:       VZN zvesené dňa: 
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Názov materiálu Návrh na  určenie volebných obvodov  
a počtu poslancov do MsZ v Kežmarku 
na volebné obdobie 2014-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

Predkladá       Ing. Ladislav Faix, prednosta MsÚ Kežmarok 
  
 

Materiál prerokovaný  V porade vedenia Mestského úradu  Kežmarok 
 

Počet strán  
 

3 

Podpis  
 

 
 
 



Dôvodová správa 
Rozhodnutím predsedu NR SR č. 191/2014 Z.z., uverejneného v zbierke zákonov - 

čiastka 65 zo dňa 7. júla 2014, boli voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené na sobotu 
15. novembra 2014.   

Pre mesto vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov rôzne povinnosti napr.:  
1. v súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. zverejniť počet obyvateľov mesta najneskôr 

85 dní pred dňom volieb – počet obyvateľov mesta v zákonom stanovenej lehote mesto 
zverejní na svojom webovom sídle (počet obyvateľov ku dňu 24.7.2014 je 16 188)  

2. v súlade s § 11 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. určiť počet poslancov mestského 
zastupiteľstva na celé volebné obdobie, pričom rozpätie počtu poslancov sa odvíja od 
počtu obyvateľov, t.j. pre mesto Kežmarok je zákonom určené rozpätie počtu poslancov 
od 13 do 19 

3. v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. určiť a zverejniť najneskôr 65 dní pred dňom 
volieb volebné obvody a počet poslancov v nich 

4. v súlade s § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. vymedziť všeobecne záväzným nariadením 
miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane  

 
V súlade s ustanovením § 9 odst. 3 zákona č.349/1990Zb. o voľbách do samosprávy 

obcí v znení neskorších predpisov predkladáme návrh vytvorenia piatich volebných obvodov 
s troma poslancami v každom volebnom obvode takto: 
 
VOLEBNÝ OBVOD č. 1   
OKRSOK č. 1 - ZŠ Nižná brána, ul. Nižná brána 8 
Biela voda, Hradská cesta, Michalská, Nad traťou, Pod traťou, Poľná, Pri zastávke, Tehelňa, 
Továrenská, Pradiareň, Strelnica 
OKRSOK č. 2 - ZŠ Nižná brána, ul. Nižná brána 8 
Pod lesom, Severná 
OKRSOK č. 3 - Domov mládeže, ul. Garbiarska 1 
Garbiarska, Možiarska, Nižná brána  
 
VOLEBNÝ OBVOD č. 2  
OKRSOK č. 4 – Mestské kultúrne stredisko, ul. Starý trh 46  
J. Kraya, Priekopa, Trhovište, Tvarožnianska, Fraňa Kráľa,  Kostolné námestie, Nová, 
Slavkovská, Starý trh 
 OKRSOK č. 5 - Hotelová akadémia, ul. Dr. Alexandra 29  
Baštová, Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Hradné námestie, Hviezdoslavova, Toporcerova, 
Mesto Kežmarok,  
OKRSOK č. 6 – ZŠ Dr.D. Fischera, ul. Dr.D. Fischera 2 
Hradný vrch, J. Jesenského, J. Záborského, Kamenná baňa, Kláštorná, Komenského, Dávida 
Frölicha, Kukučínova, P.J. Šafárika, Rázusova, S. Tomášika, Štúrova, Ľubická cesta, Zochova  
 
VOLEBNÝ OBVOD č. 3  
OKRSOK č. 7 – Klub dôchodcov, ul. Martina Lányiho 3 
M. Lányiho, Nábrežná, Sihoť, Vyšný mlyn, Záhradná, Cintorínska, Huncovská 
 OKRSOK č.8 – ZŠ Dr.D. Fischera, ul. Dr.D. Fischera 2 
Gen. Štefánika, Dr. D. Fischera, Krvavé pole, Mučeníkov, Tatranská, Gaštanová, J. Chalupku, 
Suchá hora, I. Stodolu 



VOLEBNÝ OBVOD č. 4   
OKRSOK č. 9 - ZŠ sv. Kríža, ul. Petržalská 21 
Bardejovská, Košická, Levočská, Weilburská  
OKRSOK č. 10 - ZŠ sv. Kríža, ul. Petržalská 21 
Lanškrounská 
 
VOLEBNÝ OBVOD č. 5   
OKRSOK č. 11 – Materská škola, ul. Karola Kuzmányho 41 
Karola Kuzmányho, Obrancov mieru 
OKRSOK č. 12 - ZŠ sv. Kríža, ul. Petržalská 21 
Petržalská, Južná 
  
                                                                                                              

 
Návrh na uznesenie: 
 
a/ Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje počet poslancov Mestského 
    zastupiteľstva v Kežmarku na volebné obdobie 2014-2018 v počte 15  
  
b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku určuje pre voľby do mestského zastupiteľstva  
    volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 v meste 
    Kežmarok takto:  
 
VOLEBNÝ OBVOD č. 1  -  3 poslanci 
Ulice: Biela voda, Hradská cesta, Michalská, Nad traťou, Pod traťou, Poľná, Pri zastávke, 
Tehelňa, Továrenská, Pradiareň, Strelnica, Pod lesom, Severná, Garbiarska, Možiarska, Nižná 
brána  
 
VOLEBNÝ OBVOD č. 2  -  3 poslanci 
Ulice: J. Kraya, Priekopa, Trhovište, Tvarožnianska, Fraňa Kráľa,  Kostolné námestie, Nová, 
Slavkovská, Starý trh, Baštová, Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Hradné námestie, 
Hviezdoslavova, Toporcerova, Mesto Kežmarok, Hradný vrch, J. Jesenského, J. Záborského, 
Kamenná baňa, Kláštorná, Komenského, Dávida Frölicha, Kukučínova, P.J. Šafárika, 
Rázusova, S. Tomášika, Štúrova, Ľubická cesta, Zochova 
 
VOLEBNÝ OBVOD č. 3  -  3 poslanci 
Ulice:M. Lányiho, Nábrežná, Sihoť, Vyšný mlyn, Záhradná, Cintorínska, Huncovská 
Gen. Štefánika, Dr. D. Fischera, Krvavé pole, Mučeníkov, Tatranská, Gaštanová, J. Chalupku, 
Suchá hora, I. Stodolu 
 
VOLEBNÝ OBVOD č. 4  -  3 poslanci 
Ulice:Bardejovská, Košická, Levočská, Weilburská, Lanškrounská 
 
VOLEBNÝ OBVOD č. 5  -  3 poslanci 
Ulice: Karola Kuzmányho, Obrancov mieru, Petržalská, Južná 
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Názov materiálu Návrh na  zmenu zapisovateľa   
Komisie  na ochranu verejného poriadku  
pri MsZ v  Kežmarku 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

Predkladá       Ing. Ladislav Faix, prednosta MsÚ Kežmarok 
  
 

Materiál prerokovaný  V porade vedenia Mestského úradu  Kežmarok 
 

Počet strán  
 

2 

Podpis  
 

 
 
 



    Dôvodová správa 
 

Na  ustanovujúcom  zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, ktoré sa konalo 
dňa 27. 12. 2010,  bol uznesením č. 289/2010  za zapisovateľa Komisie na ochranu 

verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  zvolený Ing. Jozef Knapp, 
pracovníka referátu civilnej ochrany, krízového  riadenia, PO a BOZP. 

Z dôvodu, že Ing. Jozef Knapp odchádza do starobného dôchodku, navrhujeme ho 
preto odvolať z funkcie zapisovateľa komisie na ochranu verejného poriadku a zvoliť za 
zapisovateľa  ing. Ladislava Melikanta, pracovníka referátu civilnej ochrany, krízového  
riadenia, PO a BOZP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

a) odvoláva  
zapisovateľa Komisie na ochranu verejného poriadku pri Mestskom 
zastupiteľstve v Kežmarku Ing. Jozefa Knappa  
 

b) schvaľuje  
zapisovateľa Komisie na ochranu verejného poriadku pri Mestskom 
zastupiteľstve v Kežmarku Ing. Ladislava Melikanta    











MESTO KEŽMAROK 
 
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
 
Predkladá  ( názov oddelenia )   prednosta MsÚ 

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 04.09.2014 
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Názov materiálu 

 
Voľba hlavného kontrolóra  
Mesta Kežmarok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 

 

 
Predkladá ( meno)  
    

 
Ing. Ladislav Faix 
 
  
 

  
Počet strán  
 

2 

Podpis  
 

 
 
 



Dôvodová správa: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku uznesením č. 146/2008 zo dňa 28.8.2008 zvolilo 
do funkcie hlavného kontrolóra mesta Kežmarok Ing. Ľudmilu Gnojčákovú so začiatkom 
funkčného obdobia 01.10.2008.  

Návrh voľby hlavného kontrolóra mesta súvisí s uplynutím funkčného obdobia 
hlavného kontrolóra mesta k 30.09.2014. Predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie 
výkonu funkcie upravuje § 18a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  

Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási mestské zastupiteľstvo na úradnej 
tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa 
voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného 
kontrolóra. 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku dňa 26.06.2014 uznesením č.  91/2014 vyhlásilo  
v zmysle § 18a) ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  
deň konania voľby hlavného kontrolóra na 4. septembra 2014 na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Kežmarku a ustanovilo, že spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra 
Mesta Kežmarok bude verejným hlasovaním poslancov, samostatnému aktu konania volieb 
hlavného kontrolóra bude predchádzať maximálne 5 min. prezentácia jednotlivých kandidátov 
v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na Mestský úrad. 
 V termíne podávania prihlášok bolo primátorovi doručených 7 prihlášok. Na otváranie 
obálok menoval primátor mesta komisiu v zložení: MUDr. Ján Hencel, Mgr. Boris Švirloch a 
Ing. arch. Jozef Figlár a Ing. Ladislav Faix, prednosta.  

Otváranie obálok sa uskutočnilo 21. augusta 2014 pri ktorom komisia konštatovala, že 
na funkciu hlavného kontrolóra do stanoveného termínu t.j. 21.08.2014 do 15.00 hod sa 
prihlásili títo uchádzači: 

1. Ing. Zdena Patakyová 
2. Ing. Vladimír Matfiak 
3. JUDr. Beáta Pitoňáková 
4. Mgr. Mária Gibľáková 
5. RNDr. Ján Ščurka 
6. Mgr. Jaroslav Majtner 
7. Ing. Ľudmila Gnojčáková 

Komisia skontrolovala priložené doklady jednotlivých uchádzačov výberového konania a tie 
sú prílohou zápisnice z otvárania obálok. 
Po kontrole jednotlivých prihlášok komisia konštatovala, že požadované kritéria spĺňajú 
a budú prizvaní na voľbu hlavného kontrolóra títo uchádzači: 

Ing. Zdena Patakyová 
Ing. Vladimír Matfiak 
Mgr. Mária Gibľáková 
RNDr. Ján Ščurka 
Ing. Ľudmila Gnojčáková 

a  že požadované kritéria nespĺňajú a nebudú prizvaní na voľbu hlavného kontrolóra títo 
uchádzači: 

JUDr. Beáta Pitoňáková -  prax minimálne 3 roky v samospráve 
Mgr. Jaroslav Majtner     -  ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

                                                  ekonomického alebo právneho zamerania 
 

Komisia požiadala prednostu MsÚ informovať poslancov o uchádzačoch na funkciu hlavného 
kontrolóra a umožniť im nahliadnuť do prihlášok jednotlivých uchádzačov. 
 



Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej 
istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v 
prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.  
V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším 
počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší 
počet platných hlasov.  
Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.  
 
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa 
začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade s §18 a § 18a zákona Slovenskej národnej 
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov volí do funkcie 
hlavného kontrolóra mesta Kežmarok ............................................................  so začiatkom 
funkčného obdobia 01.10.2014. 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 

 
Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
Predkladá     Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku  

 
 

Na rokovanie dňa 4.9.2014 
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Názov materiálu 

 
Návrh na opakovaný nájom bytov - Gen. Štefánika 1049/14  
                                                              Weilburská 2442/7 

      Košická 2224/12                     
                                                              Lanškrounská 2485/3 
                                                              Košická 2485/11 
                                                              Košická 2485/13   
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 
 

Predkladá     Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia majetkovoprávneho 
a správy majetku 
 
  
 

Materiál prerokovaný  V komisii sociálnej a bytovej dňa   19.8.2014   
 
 

Počet strán  
 

 
 
 

Podpis  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
Dôvodová správa 
 

Dňa 30.9.2014 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom bytov č. 3, 10, 19, 25  
v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14,  nájomcovi bytu č. 11 v bytovom dome Weilburská 
2442/7,  nájomcovi bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2224/12, nájomcom bytov v bytovom 
dome Košická 2485/11, Košická 2485/13 a nájomcom bytov v bytovom dome Lanškrounská 
2485/3  v Kežmarku.  Podľa zákona č. 443/2010 Z. z. §12, čl. 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..  
 
Meno a priezvisko:  č. bytu:                  Nedoplatok: 
 
Gen. Štefánika 1049/14 
Emília Slovíková    3  0  
Alžbeta Pavličková  10                 0 
Lenka Stančeková  19  0  
Monika Halušková  25  0  
 
 
Weilburská 2442/7        
Milan Kovalčík   8  0  
 
 
Košická 2224/12         
Sandra Jankurová   7  0  
 
 
Košická 2485/11 
Marek Kaprál   2  0  
Iveta Vojtičková    3  0  
Miroslav Kiska   4  0  
Martina Szucsová   5  0 
Ing.  Dávid Sabol   6  0  
Ing. Viera Macková  7  0  
Michal Toporcer   8  0  
Barbora Lojan Špinerová  9  0  
 
 
Košická 2485/13 
Viera Mlaková  12  0 
Anna Galliková  13  0  
Iveta Lauffová  14  0 
Miriam Muchová  15  0  
Jana Glevaňáková  16  0  
Emília Vasičáková  17  0  
Peter Zmaržlák  18  0  
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Lanškrounská 2485/3 
 
Mária Madejová  19  0  
Jana Zummerová  21  0  
Alena Petrenková  23  0  
Martin Kruľ  24  0  
Milena Eccles  25  0  
Maroš Garba  26  0  
Michaela Bartková  27  0  
 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej  19.8.2014:   Komisia po prerokovaní odporúča  
schváliť opakovaný  nájom nájomcom bytov v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 1 na dobu 
jedného roka a nájomcom bytového domu Weilburská 2442/7, Košická 2224/12, Košická 
2485/11, Košická 2485/13 a Lanškrounská 2485/3 na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 3 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Emílii 
Slovíkovej, 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. 3 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Emílii 
Slovíkovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 10 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Alžbete 
Pavličkovej, 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. 10 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Alžbete 
Pavličkovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 19 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Lenke 
Stančekovej, 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. 19 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Lenke 
Stančekovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 25 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Monike 
Haluškovej, 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. 25 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Monike 
Haluškovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 11 v bytovom dome Weilburská 2442/7 Milanovi 
Kovalčíkovi, trvale bytom Weilburská 2442/7 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. 11 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi Milanovi 
Kovalčíkovi,  trvale Weilburská 2442/7  na dobu troch rokov. 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2224/12 Sandre 
Jankurovej, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle 
zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Sandre 
Jankurovej,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2485/11 Marekovi 
Kaprálovi s manželkou Katarínou, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Marekovi 
Kaprálovi s manželkou Katarínou,  trvale bytom  Košická 2485/11, Kežmarok  na dobu 
troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 3 v bytovom dome Košická 2485/11 Ivete 
Vojtičkovej  s manželom Miroslavom, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 3 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Ivete Vojtičkovej 
s manželom Miroslavom,  trvale bytom  Košická 2485/11, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 4 v bytovom dome Košická 2485/11 Miroslavovi 
Kiskovi s manželkou Zuzanou, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 4 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Miroslavovi 
Kiskovi s manželkou Zuzanou,  trvale bytom  Košická 2485/11, Kežmarok  na dobu troch 
rokov. 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 5 v bytovom dome Košická 2485/11 Martine 
Szucsovej, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle 
zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 5 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Martine 
Szucsovej,  trvale bytom  Košická 2485/11, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6 v bytovom dome Košická 2485/11 Ing. Dávidovi 
Sabolovi s manželkou Zdenkou, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 6 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Ing. Dávidovi 
Sabolovi s manželkou Zdenkou,  trvale bytom  Košická 2485/11, Kežmarok  na dobu troch 
rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2485/11 Ing. Viere 
Mackovej, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle 
zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Ing. Viere 
Mackovej,  trvale bytom  Košická 2485/11, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2485/11 Michalovi 
Toporcerovi s manželkou Luciou, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Michalovi 
Toporcerovi s manželkou Luciou,  trvale bytom  Košická 2485/11, Kežmarok  na dobu 
troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome Košická 2485/11 Barbore Lojan 
Špinerovej, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle 
zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 9 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Barbore Lojan 
Špinerovej,  trvale bytom  Košická 2485/11, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 12 v bytovom dome Košická 2485/13 Viere 
Mlakovej s manželom Milanom, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 12 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Viere Mlakovej 
s manželom Milanom,  trvale bytom  Košická 2485/13, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 13 v bytovom dome Košická 2485/13 Anne 
Gallikovej, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle 
zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 13 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Anne 
Gallikovej,  trvale bytom  Košická 2485/13, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 14 v bytovom dome Košická 2485/13 Ivete Lauffovej 
s manželom Radovanom, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 14 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Ivete Lauffovej 
s manželom Radovanom,  trvale bytom  Košická 2485/13, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15 v bytovom dome Košická 2485/13 Miriam 
Muchovej s manželom Ľubomírom, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 15 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Miriam 
Muchovej s manželom Ľubomírom,  trvale bytom  Košická 2485/13, Kežmarok  na dobu 
troch rokov. 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 16 v bytovom dome Košická 2485/13 Jane 
Glevaňákovej s manželom Milanom, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 16 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Jane 
Glevaňákovej s manželom Milanom,  trvale bytom  Košická 2485/13, Kežmarok  na dobu 
troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2485/13 Emílii 
Vasičákovej, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle 
zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Emílii 
Vasičákovej,  trvale bytom  Košická 2485/13, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18 v bytovom dome Košická 2485/13 Petrovi 
Zmaržlákovi s manželkou Janou, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 18 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Petrovi 
Zmaržlákovi s manželkou Janou,  trvale bytom  Košická 2485/13, Kežmarok  na dobu 
troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 19 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 Márii 
Madejovej, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle 
zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 19 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi Márii 
Madejovej,  trvale bytom  Lanškrounská 2485/3, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 Jane 
Zummerovej, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 21 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi Jane 
Zummerovej,  trvale bytom  Lanškrounská 2485/3, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 23 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 Alene 
Petrenkovej, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 23 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi Alene 
Petrenkovej,  trvale bytom  Lanškrounská 2485/3, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 24 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 
Martinovi Kruľovi s manželkou Luciou, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 24 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi Martinovi 
Kruľovi s manželkou Luciou,  trvale bytom  Lanškrounská 2485/3, Kežmarok  na dobu 
troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 25 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 Milene 
Eccles, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle 
zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 25 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi Milene 
Eccles,  trvale bytom  Lanškrounská 2485/3, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 26 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 Marošovi 
Garbovi s manželkou Zuzanou, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 26 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi Marošovi 
Garbovi s manželkou Zuzanou,  trvale bytom  Lanškrounská 2485/3, Kežmarok  na dobu 
troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 27 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 Michaele 
Bartkovej s manželom Miroslavom, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi Michaele 
Bartkovej s manželom Miroslavom,  trvale bytom  Lanškrounská 2485/3, Kežmarok  na 
dobu troch rokov. 
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MESTO KEŽMAROK 

 
 
Dôvodová správa 
 
           Dňa 30.9.2014 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom v bytovom dome Košická 
2005/10 v Kežmarku. Komisia  sociálna a bytová navrhuje schváliť predĺženie nájmu doterajším 
nájomcom : 

  
 
Meno a priezvisko:  č. bytu:             Nedoplatok: 
 
Košická 2205/10 
 
Mgr. Daniela Michlíková 17  0 
Dr. Jozef Lampart  18  0 
Bronislava Šoltésová 19  0 
Ján Režňák  20  0 
Jozef Birošík  21  0 
Mgr. Janka Bartošová 22  0 
Mgr. Janka Lacková 23  0 
Ing. Katarína Brejčáková 24   0 
Ing. Silvia Rusnačíková 25  0 
Miroslav Švirloch  27  0 
Eva Dlugošová  28  0 
Ing. Jozef Martančík 29  0 
Silvia Gemzová  30  0 
Mgr. Eva Raffajová  31  0 
MUDr. Serhiy  Rak  32  0      
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej  19.8.2014: Komisia po prerokovaní odporúča schváliť 
predĺženie nájmu doterajším nájomcom  bytov v bytovom dome Košická 2005/10, Kežmarok na 
dobu troch rokov. 
 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2005/10 Mgr. Daniele 
Michlíkovej, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu bytu s doterajším nájomcom  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2005/10 v Kežmarku Mgr. Daniele Michlíkovej,  
trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok na dobu troch rokov. 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18 v bytovom dome Košická 2005/10 Dr. Jozefovi 
Lampartovi s manželkou Slávkou, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu bytu s doterajším 
nájomcom  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 18 v bytovom dome Košická 2005/10 v Kežmarku Dr. Jozefovi Lampartovi s 
man,  trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 
 
 
 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 19 v bytovom dome Košická 2005/10 Bronislave 
Šoltésovej s manželom Milanom, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu bytu s doterajším 
nájomcom  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 19 v bytovom dome Košická 2005/10 v Kežmarku Bronislave Šoltésovej 
s manželom Milanom,  trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok na dobu troch rokov. 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20 v bytovom dome Košická 2005/10 Jánovi 
Režňákovi, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu bytu s doterajším nájomcom  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 20 v bytovom dome Košická 2005/10 v Kežmarku Jánovi Režňákovi,  trvale 
bytom  Košická 2005/10, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2005/10 Jozefovi 
Birošíkovi s manželkou Lenkou, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu bytu s doterajším 
nájomcom  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2005/10 v Kežmarku Jozefovi Birošíkovi 
s manželkou Lenkou,  trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 22 v bytovom dome Košická 2005/10 Janke 
Bartošovej s manželom Jánom, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu bytu s doterajším 
nájomcom  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 22 v bytovom dome Košická 2005/10 v Kežmarku Janke Bartošovej 
s manželom Jánom, trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 23 v bytovom dome Košická 2005/10 Mgr. Janke 
Lackovej, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu bytu s doterajším nájomcom  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 23 v bytovom dome Košická 2005/10 v Kežmarku Mgr. Janke Lackovej,  
trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok na dobu troch rokov. 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 24 v bytovom dome Košická 2005/10 Ing. Kataríne 
Brejčákovej, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu bytu s doterajším nájomcom  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 24 v bytovom dome Košická 2005/10 v Kežmarku Ing. Kataríne Brejčákovej,  
trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 25 v bytovom dome Košická 2005/10 Ing. Silvii 
Rusnačíkovej s manželom Jánom, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu bytu s doterajším 
nájomcom  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 25 v bytovom dome Košická 2005/10 v Kežmarku Ing. Silvii Rusnačíkovej 
s manželom Jánom,  trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok na dobu troch rokov. 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 27 v bytovom dome Košická 2005/10 Miroslavovi 
Švirlochovi s manželkou Jankou, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu bytu s doterajším 
nájomcom  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Košická 2005/10 v Kežmarku Miroslavovi Švirlochovi 
s manželkou Jankou,  trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 28 v bytovom dome Košická 2005/10 Eve 
Dlugošovej, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu bytu s doterajším nájomcom  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 28 v bytovom dome Košická 2005/10 v Kežmarku Eve Dlugošovej,  trvale 
bytom  Košická 2005/10, Kežmarok na dobu troch rokov. 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 29 v bytovom dome Košická 2005/10 Ing. Jozefovi 
Martančíkovi s manželkou Zlaticou, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu bytu s doterajším 
nájomcom  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 29 v bytovom dome Košická 2005/10 v Kežmarku Ing. Jozefovi Martančíkovi 
s manželkou Zlaticou,  trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 30 v bytovom dome Košická 2005/10 Silvii 
Gemzovej s manželom Róbertom, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu bytu s doterajším 
nájomcom  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 30 v bytovom dome Košická 2005/10 v Kežmarku Silvii Gemzovej 
s manželom Róbertom,  trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok na dobu troch rokov. 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 31 v bytovom dome Košická 2005/10 Mgr. Eve 
Raffajovej, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu bytu s doterajším nájomcom  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 31 v bytovom dome Košická 2005/10 v Kežmarku Mgr. Eve Raffajovej,  
trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 32 v bytovom dome Košická 2005/10 MUDr. 
Serhiymu Rakovi, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu bytu s doterajším nájomcom  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 32 v bytovom dome Košická 2005/10 v Kežmarku MUDr. Serhiymu Rakovi,  
trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok na dobu troch rokov. 
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MESTO KEŽMAROK 

 
 
Dôvodová správa 

 
V súčasnej dobe sa realizuje výstavba nových nájomných bytov v 23 bytovom obytnom 

dome na ulici Lanškrounská 2527/1B a 2527/1C, z čoho sú 2 byty bezbariérové. 
  

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 19.8.2014:  Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytov na dobu troch rokov uvedeným žiadateľom, 
keďže  spĺňajú  podmienky pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN. Pri všetkých 
žiadateľoch sa jedná o rodiny s deťmi a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu. Komisia 
zohľadnila aj rodinnú situáciu a zamestnanosť žiadateľov. 
 
Lucia Brnová s manželom Milanom, trvale bytom Strelnica 1233/45, Kežmarok 
Maroš Lazarák s manželkou Danou,  trvale bytom Pod lesom 1427/3, Kežmarok 
Slavomír Gőrfől s manželkou Luciou, trale bytom Lanškrounská 1625/24, Kežmarok 
Patrik Horoba s manželkou Adrianou, trvale pobyt Lanškrounská 1604/26, Kežmarok 
Tibor Rak s manželkou Oľgou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok 
Mgr. Dana Pisarčíková, trvale Karola Kuzmányho 1579/29, Kežmarok 
Martin Bafia, trvale bytom Petržalská 1642/20, Kežmarok 
Anna Strašková s manželom Radoslavom, trvale bytom Lanškrounská 1607/20,Kežmarok 
Michal Pitner s manželkou  Miroslavou, trvale bytom Nižná brána 1465/5, Kežmarok 
Michal Lizoň s manželkou Annou, trvale bytom Kamenná baňa 1296/10, Kežmarok 
Miriama Jančiová, trvale bytom Hlavné námestie 14/40, Kežmarok 
Bc. Alena Kulčárová s manželom Dávidom, trvale bytom Levočská 1768/8, Kežmarok 
Martin Magera, trvale bytom Lanškrounská 1608/18, Kežmarok 
Miroslava Jankurová, trvale bytom Lanškrounská 1599/15, Kežmarok 
Marta Adamjaková s manželom Antonom, trvale bytom Lanškrounská 1612/4, Kežmarok 
Lucia Knapíková s manželom Bohušom, trvale bytom Petržalská 1632/2, Kežmarok 
Nikola Piešťanská s manželom Tomášom, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok 
Anna Mašlonková s manželom Miroslavom, trvale bytom Petržalská 1642/20, Kežmarok 
Ing. Adriana Kurtiniaková, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok 
Jozef Čekovský s manželkou Patríciou, trvale bytom Karola Kuzmányho1577/13, Kežmarok 
Zlatica Scherfel, trvale bytom Nad traťou 898/4, Kežmarok 
 
 
Ivana Šlosárová, trvalý pobyt Budovateľská 567/6, Ľubica 
Marcel Neupauer s manželkou Janou, trvale bytom Krížová Ves 82  

Komisia zatiaľ neeviduje žiadateľa, ktorý by spĺňal zákonom predpísané zdravotné 
postihnutie do bezbariérového bytu, preto navrhuje oba bezbariérové byty dočasne obsadiť 
uvedenými žiadateľmi. Túto možnosť v prípade neexistencie zdravotne postihnutého žiadateľa 
stanovuje zákon. 
Vzhľadom k tomu, že navrhovaní žiadatelia nespĺňajú podmienky pridelenia bezbariérového bytu 
podľa VZN 1/2013 a MsÚ neeviduje žiadateľa podľa uvedených podmienok, s menovanými je 
možné uzavrieť nájom bytu na dobu jedného roka. 
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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bezbariérového bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 
2527/1B v Kežmarku Ivane Šlosárovej, trvale bytom Budovateľská 567/6, Ľubica je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľka spĺňa podmienky pridelenia 
nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť jej bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bezbariérového bytu č. 1, Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Ivane Šlosárovej, 
trvale bytom Budovateľská 567/6, Ľubica na dobu jedného roka. 

 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 
v Kežmarku Lucii Brnovej s manželom Milanom, trvale bytom Strelnica 1233/45, 
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadatelia 
spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť 
ich bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 2, Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Lucii Brnovej s manželom Milanom, 
trvale bytom Strelnica 1233/45, Kežmarok na dobu troch rokov. 
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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 3 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 
v Kežmarku Marošovi Lazarákovi s manželkou Danou, trvale bytom Pod lesom 1427/3, 
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadatelia 
spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť 
ich bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 3, Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Marošovi Lazarákovi s manželkou 
Danou, trvale bytom Pod lesom 1427/3, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 4 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 
v Kežmarku Slavomírovi Gőrfőlovi s manželkou Luciou, trvale bytom Lanškrounská 
1625/24, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadatelia 
spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť 
ich bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 4, Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Slavomírovi Gőrfőlovi s manželkou 
Luciou, trvale bytom Lanškrounská 1625/24, Kežmarok na dobu troch rokov. 
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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 5 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 
v Kežmarku Patrikovi Horobovi s manželkou Adrianou, trvale bytom Lanškrounská 
1604/26, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadatelia 
spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť 
ich bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 5, Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Patrikovi Horobovi s manželkou 
Adrianou, trvale bytom Lanškrounská 1604/26, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 
v Kežmarku Tiborovi Rakovi s manželkou Oľgou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, 
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadatelia 
spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť 
ich bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 6, Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Tiborovi Rakovi s manželkou Oľgou, 
trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok na dobu troch rokov. 
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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 7 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 
v Kežmarku Mgr. Dane Pisarčíkovej, trvale bytom Karola Kuzmányho 1579/29, Kežmarok 
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľka spĺňa podmienky 
pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť jej bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 7, Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Mgr. Dane Pisarčíkovej, trvale bytom 
Karola Kuzmányho 1579/29, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 8 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 
v Kežmarku Martinovi Bafiovi, trvale bytom Petržalská 1642/20, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľ spĺňa podmienky pridelenia nájomného 
bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť jeho bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 8 Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Martinovi Bafiovi, trvale bytom 
Petržalská 1642/20, Kežmarok na dobu troch rokov. 
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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a 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 2527/1B 
v Kežmarku Anna Strašková s manželom Radoslavom, trvale bytom Lanškrounská 
1607/20, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadatelia 
spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť 
ich bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 9 Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Anne Straškovej s manželom 
Radoslavom, trvale bytom Lanškrounská 1607/20, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 10 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 
v Kežmarku Michalovi Pitnerovi s manželkou Miroslavou, trvale bytom Nižná brána 
1465/5, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadatelia 
spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť 
ich bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 10, Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Michalovi Pitnerovi s manželkou 
Miroslavou, trvale bytom Nižná brána 1465/5, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 11 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 
v Kežmarku Michalovi Lizoňovi s manželkou Annou, trvale bytom Kamenná baňa 1296/10, 
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadatelia 
spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť 
ich bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 11, Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Michalovi Lizoňovi s manželkou 
Annou, trvale bytom Kamenná baňa 1296/10, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 12 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 
v Kežmarku Miriame Jančiovej, trvale bytom Hlavné námestie 14/40, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľka spĺňa podmienky pridelenia 
nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť jej bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 12, Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Miriam Jančiovej, trvale bytom 
Hlavné námestie 14/40, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 13 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 
v Kežmarku Bc. Alene Kulčárovej s manželom Dávidom, trvale bytom Levočská 1768/8, 
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadatelia 
spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť 
ich bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 13, Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Bc. Alene Kulčárovej, trvale bytom 
Levočská 1768/8, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 14 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 
v Kežmarku Martinovi Magerovi, trvale bytom Lanškrounská 1608/18, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľ spĺňa podmienky pridelenia 
nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť jeho bytovú situáciu  
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 14, Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Martinovi Magerovi, trvale bytom 
Lanškrounská 1608/18, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bezbariérového bytu č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 
2527/1C v Kežmarku Marcelovi Neupauerovi s manželkou Janou, trvale bytom Krížová 
Ves 82 je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadatelia spĺňajú podmienky 
pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bezbariérového bytu č. 15, Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok Marcelovi 
Neupauerovi s manželkou Janou, trvale bytom Krížová Ves 82, na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a 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 Miroslave Jankurovej, trvale bytom Lanškrounská 1599/15, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľka spĺňa podmienky pridelenia 
nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť jej bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 16, Lanškrounská 25271/1C, Kežmarok Miroslave Jankurovej, trvale bytom 
Lanškrounská 1599/15, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 
v Kežmarku Marte Adamjakovej s manželom Antonom, trvale bytom Lanškrounská 
1612/4, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadatelia 
spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť 
ich bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 17, Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok Marte Adamjakovej s manželom 
Antonom, trvale bytom Lanškrounská 1612/4, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 
v Kežmarku Lucii Knapíkovej s manželom Bohušom, trvale bytom Petržalská 1632/2, 
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadatelia 
spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť 
ich bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 18, Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok Lucii Knapíkovej s manželom 
Bohušom, trvale bytom Petržalská 1632/2, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 19 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 
v Kežmarku Nikole Piešťanskej s manželom Tomášom, trvale bytom Weilburská 2396/1, 
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadatelia 
spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť 
ich bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 19, Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok Nikole Piešťanskej s manželom 
Tomášom, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 
v Kežmarku Anne Mašlonkovej s manželom Miroslavom, trvale bytom Petržalská 1642/20, 
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadatelia 
spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť 
ich bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 20, Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok Anne Mašlonkovej s manželom 
Miroslavom, trvale bytom Petržalská 1642/20, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 
v Kežmarku Ing. Adriane Kurtiniakovej, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľka spĺňa podmienky pridelenia 
nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť jej bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 21, Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok Ing. Adriane Kurtiniakovej, trvale 
bytom Košická 2466/5, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 22 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 
v Kežmarku Jozefovi Čekovskému s manželkou Patríciou, trvale bytom Karola 
Kuzmányho 1577/13, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že 
žiadatelia spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je 
potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 22, Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok Jozefovi Čekovskému s manželkou 
Patríciou, trvale bytom Karola Kuzmányho  1577/13, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
rozhoduje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 23 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 
v Kežmarku Zlatici Scherfel, trvale bytom Nad traťou 898/4, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľka spĺňa  podmienky pridelenia 
nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť jej bytovú situáciu 
 
a    s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 23, Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok Zlatici Scherfel, trvale bytom Nad 
traťou 898/4, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
 
Dôvodová správa 
 

Michaela Špesová s manželom Jánom, trvale bytom Karola Kuzmányho 1575/21, 
Kežmarok požiadala o nájomný  byt.  Z uvedeného dôvodu navrhuje komisia  sociálna a bytová 
schváliť nájom bezbariérového bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1, Kežmarok 
Michaele Špesovej s manželom Jánom. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 19.8.2014 :  Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 
v Kežmarku na dobu jedného roka pre Michaelu Špesovú s manželom Jánom, trvale bytom 
Karola Kuzmányho 1575/21, Kežmarok, z dôvodu, že ide o žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky 
pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu. 

Komisia zatiaľ neeviduje žiadateľa, ktorý by spĺňal zákonom predpísané zdravotné 
postihnutie do bezbariérového bytu, preto navrhuje bezbariérový byt dočasne obsadiť uvedeným 
žiadateľom. Túto možnosť v prípade neexistencie zdravotne postihnutého žiadateľa stanovuje 
zákon. 
Vzhľadom k tomu, že navrhovaní žiadatelia nespĺňajú podmienky pridelenia bezbariérového bytu 
podľa VZN 1/2013 a MsÚ neeviduje žiadateľa podľa uvedených podmienok, s menovanými je 
možné uzavrieť nájom bytu na dobu jedného roka. 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 
v Kežmarku Michaele Špesovej s manželom Jánom, trvale bytom Karola Kuzmányho 
1575/21, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o žiadateľov, 
ktorí spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné 
vyriešiť ich bytovú situáciu 

s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Michaele Špesovej 
s manželom Jánom, trvale bytom Karola Kuzmányho 1575/21, Kežmarok na dobu jedného 
roka. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
 
Dôvodová správa 
 

Stanislav Dzurenko, trvale bytom Záhradná 1312/7, Kežmarok požiadal o nájomný  
byt.  Z uvedeného dôvodu navrhuje komisia  sociálna a bytová schváliť nájom bytu č. 26 
v bytovom dome Košická 2005/10, Kežmarok Stanislavovi Dzurenkovi s manželkou Máriou. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 19.8.2014 :  Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 26 v bytovom dome Košická 2005/10 
v Kežmarku na dobu troch rokov pre Stanislava Dzurenka s manželkou Máriou, trvale bytom 
Záhradná 1312/7, Kežmarok, z dôvodu, že ide o žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky pridelenia 
nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu. 

 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 26 v bytovom dome Košická 2005/10 v Kežmarku 
Stanislavovi Dzurenkovi s manželkou Máriou, trvale bytom Záhradná  1312/7, Kežmarok 
je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o žiadateľov, ktorí spĺňajú 
podmienky pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť ich 
bytovú situáciu 

s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 26 v bytovom dome Košická 2005/10, Kežmarok Stanislavovi Dzurenkovi 
s manželkou Máriou, trvale bytom Záhradná 1312/7, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
Dôvodová správa 
 

Janka Knihová s manželom Vladislavom, trvale bytom Karola Kuzmányho 1583/31, 
Kežmarok požiadala o nájomný  byt.  Z uvedeného dôvodu navrhuje komisia  sociálna a bytová 
schváliť nájom bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2374/3, Kežmarok Janke Knihovej 
s manželom Vladislavom. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 19.8.2014 :  Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2374/3 
v Kežmarku na dobu troch rokov pre Janku Knihovú s manželom Vladislavom, trvale bytom 
Karola Kuzmányho 1583/31, Kežmarok, z dôvodu, že ide o žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky 
pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu. 

 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku 
Janke Knihovej s manželom Vladislavom, trvale bytom Karola Kuzmányho 1583/31, 
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o žiadateľov, ktorí 
spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť 
ich bytovú situáciu 

s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2374/3, Kežmarok Janke Knihovej s manželom 
Vladislavom, trvale bytom Karola Kuzmányho 1583/31, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
Dôvodová správa 
 

Ing. Viera Valentová s manželom Zdeňkom, trvale bytom Športová 25, Ľubica 
požiadala o nájomný  byt.  Z uvedeného dôvodu navrhuje komisia  sociálna a bytová schváliť 
nájom bytu č. 6 v bytovom dome Košická 2466/5, Kežmarok Ing. Viere Valentovej s manželom 
Zdeňkom. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 19.8.2014 :  Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 6 v bytovom dome Košická 2466/5 
v Kežmarku na dobu troch rokov pre Ing. Vieru Valentovú s manželom Zdeňkom, trvale bytom 
Športová 25, Ľubica, z dôvodu, že ide o žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky pridelenia 
nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu. 

 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku Ing. 
Viere Valentovej s manželom Zdeňkom, trvale bytom Športová 25, Ľubica je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky 
pridelenia nájomného bytu podľa platného VZN a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu 

s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 6 v bytovom dome Košická 2466/5, Kežmarok Ing. Viere Valentovej 
s manželom Zdeňkom , trvale bytom Športová 25, Ľubica na dobu troch rokov. 
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Názov materiálu Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. KN - E 1108, 
TTP, k. ú. Kežmarok,  na ul. Tvarožianskej  v Kežmarku - 
František  Fedák, 059 76 Mlynčeky 12, IČO 41346891 
 
Návrh na prenájom časti pozemku p.č. KN-C 2541, trvale 
trávnaté plochy, k.ú. Kežmarok  - Agnesa  Nováková, 
trvale bytom Pod lesom 16, 060 01 Kežmarok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

 
Predkladá  

 
Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia 
majetkovoprávneho a správy majetku 
 
  
 

Materiál prerokovaný   
 

Počet strán  
 

 

Podpis  
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
Dôvodová správa: 

 
 Dňa 18.08.2014  požiadal František  Fedák, 059 76 Mlynčeky 12, IČO 41346891 o  
prenájom časti pozemku parc. č. KN - E 1108, TTP, k. ú. Kežmarok,  na ul. Tvarožianskej  v 
Kežmarku pod informačno-navigačnou tabuľou umiestnenej na samostatnej stojke.   
 
Mesto Kežmarok navrhuje tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
z dôvodu že ide o prenájom pozemku pod existujúcou informačno-navigačnou tabuľou k prevádzke, 
ktorej je žiadateľ majiteľom. Prevádzku aj informačnú tabuľu nadobudol od pôvodného vlastníka 
Františka Fedáka st..  
 

 
Návrh na uznesenie 

Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku parc. č. KN - E 1108, TTP, k. ú. Kežmarok,  
na ul. Tvarožianskej  v Kežmarku pod informačno-navigačnou tabuľou umiestnenou na 
samostatnej stojke pre Františka Fedáka, 059 76 Mlynčeky 12, IČO 41346891, je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom pozemku pod existujúcou 
informačno-navigačnou tabuľou k prevádzke, ktorej je žiadateľ majiteľom. Prevádzku aj 
informačnú tabuľu nadobudol od pôvodného vlastníka Františka Fedáka st.  . 
 
s ch v a ľ u j e  
 
prenájom časti pozemku parc. č. KN - E 1108, TTP, k. ú. Kežmarok,  na ul. Tvarožianskej  v 
Kežmarku pod informačno-navigačnou tabuľou umiestnenou na samostatnej stojke pre 
Františka Fedáka, 059 76 Mlynčeky 12, IČO 41346891, na dobu neurčitú, za cenu  99.58 
eur/rok. 
 
 
 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
Dôvodová správa: 

 
 Dňa 14.01.2014  požiadala  Agnesa  Nováková, trvale bytom Pod lesom 16, 060 01 
Kežmarok o predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. KN - C 2541,  trvale trávnaté plochy, 
o výmere 207 m2, na ul. Pod lesom v Kežmarku, k.ú. Kežmarok. 
   
Mesto Kežmarok navrhuje predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. KN - C 2541,  trvale 
trávnaté plochy, o výmere 207 m2, na ul. Pod lesom v Kežmarku, k.ú. Kežmarok pre Agnesu  
Novákovú, trvale bytom Pod lesom 16, 060 01 Kežmarok posudzovať ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, z dôvodu že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní všetky povinnosti. Predmetný 
pozemok slúži ako záhrada a  na uskladnenie palivového dreva. 

 
Návrh na uznesenie 

Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. KN - C 2541,  trvale 
trávnaté plochy, o výmere 207 m2, na ul. Pod lesom v Kežmarku, k.ú. Kežmarok pre Agnesu  
Novákovú, trvale bytom Pod lesom 16, 060 01 Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní všetky povinnosti. Predmetný 
pozemok slúži ako záhrada a  na uskladnenie palivového dreva 
  
s ch v a ľ u j e  
 
predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. KN - C 2541,  trvale trávnaté plochy, o výmere 
207 m2, na ul. Pod lesom v Kežmarku, k.ú. Kežmarok pre Agnesu  Novákovú, trvale bytom 
Pod lesom 16, 060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú, za cenu  60,- eur/rok. 
 
 
 . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 



 
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 04.09.2014 
 

K bodu programu 19 

 
Názov materiálu 

 
Návrh na prenájom časti parcely KN-E 6567/1 - k.ú. 
Tatranská Lomnica – Horská záchranná služba Vysoké 
Tatry . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  Situácia 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
 

Materiál prerokovaný   
Komisia výstavby, ŽP, dopravy a VS: 18.08.2014 
komisia financií, správy mestského majetku a LH : 
19.08.2014 
 

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
__________________________________________________________________________________________  
 
 
 
Dôvodová správa: 

 
 Dňa 25.07.2014  požiadala Horská záchranná služba Vysoké Tatry  o prenájom časti 
parcely KN-E 6567/1 o výmere 20 m2 , k.ú. Tatranská Lomnica na ktorej má byť umiestnená 
automatická meteorologická stanica , ktorú buduje stredisko lavínovej služby v rámci 
lavínovej prevencie. 
 
.Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a VS:18.08.2014 : Komisia  súhlasí 
s prenájmom pozemku parc.č. KN-E 6567/1 lesný pozemok, slúžiaci na vybudovanie 
automatickej meteorologickej stanice, komisia odporúča ako prípad hodný osobitného zreteľa 
pre Horskú záchrannú službu Vysoké Tatry. 
 
Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP : 18.08.2014  Totožné so stanoviskom komisie 
 
 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 19.08.2014 :  Komisia 
financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ schváliť prenájom 
časti parcely KN-E 6567/1 o výmere 20 m2 , k.ú. Tatranská Lomnica  pre Horskú záchrannú 
službu Vysoké Tatry za cenu 1,00 eur/ m2 /rok z dôvodu umiestnená automatickej 
meteorologickej  stanice, 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku parc. č. KN - E 6567/1 o výmere 20 
m2 k.ú. Tatranská Lomnica, pre Horskú záchrannú službu Vysoké Tatry IČO 
37879693, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom 
pozemku na ktorom  bude umiestnená automatická meteorologická stanica, ktorú 
Horská záchranná služba Vysoké Tatry vybuduje v rámci lavínovej  prevencie.  
 
s ch v a ľ u j e  
 
prenájom časti pozemku parc. č. KN - E 6567/1, lesný pozemok o výmere 20 m2 k.ú. 
Tatranská Lomnica,  pod automatickou meteorologickou stanicou pre Horskú 
záchranná službu, Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry IČO 37879693, na dobu 
neurčitú, za cenu  1,00 eur/m2/rok. 
 



 
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 
Kežmarok 

 
 
Predkladá     Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku                                                                                    

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 04.09.2014 
 

K bodu programu     20              
 

Názov materiálu  
Návrh na prenájom časti pozemku, k.ú. Tatranská 
Lomnica pre Floriána Kováča a Máriu Kováčovú, 
Kežmarské Žľaby 4, Vysoké Tatry 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

Predkladá       Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia 
majetkovoprávneho a správy majetku 
  
 

Materiál prerokovaný  V komisii výstavby, ŽP, dopravy a verejných služieb dňa:  
18.08.2014 
V komisii financií, správy mestského majetku a Lesného 
hospodárstva dňa:   19.08.2014  
         

Počet strán  
 

2 

Podpis  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
        _____________________________________________________________________________________  

 
 
Dôvodová správa: 

 
 Dňa 28.07.2014  požiadali manželia Florián a Mária Kováčovi, bytom Kežmarské 
Žľaby 4, 059 60 Vysoké Tatry o  prenájom pozemku parc. č. KN-C 416/12 o výmere 679m2 
(KN-E 6555/108) a pozemku KN-C 6552/28 o výmere 4m2 (KN-E 6555/308), k.ú. Tatranská 
Lomnica. Pozemky sa nachádzajú v tesnej blízkosti bytového domu v ktorom manželia žijú 
už niekoľko rokov.    
 Mesto Kežmarok navrhuje tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom pozemkov, ktoré žiadatelia využívajú ako záhradu 
a prístupovú komunikáciu k hospodárskemu objektu, ktorého sú vlastníkmi.    
  
Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku zo 
dňa 18.08.02014: Komisia odporúča prenájom pozemkov KN-E 655/108 diel 17 o výmere 
679m2 a KN-E 6555/308 diel 20 o výmere 4m2, k.ú. Tatranská Lomnica, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, keďže žiadatelia využívajú pozemky ako záhradu a prístupovú 
komunikáciu k hospodárskemu objektu, ktorého sú vlastníkmi. 
 
Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP: Totožné so stanoviskom komisie. 
 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva zo dňa 
19.08.2014: odporúča MsZ schváliť predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. KN-C 416/12 
o výmere 679m2 a parc.č. KN-C 6552/28 o výmere 4m2, k.ú. Tatranská  Lomnica pre Floriána 
Kováča a manž. Máriu, Kežmarské Žľaby 4, Vysoké Tatry na dobu neurčitú za cenu 
0,27eur/m2/rok.   
 
 
 
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 č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom pozemku parc. č. KN-C 416/12 o výmere 679m2 

a KN-C 6552/28 o výmere 4m2, k.ú. Tatranská Lomnica pre Floriána Kováča a Máriu 
Kováčovú, Kežmarské Žľaby 4, 059 60 Vysoké Tatry je prípad hodný osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom pozemkov, ktoré žiadatelia využívajú ako záhradu 
a prístupovú komunikáciu k hospodárskemu objektu, ktorého sú vlastníkmi. 
 
s ch v a ľ u j e  
 
prenájom pozemku parc. č. KN-C 416/12 o výmere 679m2 a KN-C 6552/28 o výmere 
4m2, k.ú. Tatranská Lomnica pre Floriána Kováča a Máriu Kováčovú, Kežmarské 
Žľaby 4, 059 60 Vysoké Tatry, na dobu neurčitú, za cenu  0,27eur/m2/rok. 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
        _____________________________________________________________________________________  



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
Predkladá   Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku  
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Názov materiálu Návrh na výpožičku pozemku p.č. KN-C 2148, k.ú. 
Kežmarok - Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 2, 
060 01 Kežmarok, IČO 42 088 88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

 
Predkladá  

 
Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia 
majetkovoprávneho a správy majetku 
 
  
 

Materiál prerokovaný  Komisia výstavby, ŽP, dopravy a VS: 18.08.2014 
komisia financií, správy mestského majetku a LH : 
19.08.2014 
 

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
Dôvodová správa: 

 
 Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42 088 88 požiadala 
o prenájom časti pozemku  parc. č. KN-C  2148, zast.pl. a nádv., o výmere 6130 m2, k. ú. 
Kežmarok, na ul. Biela voda v Kežmarku, nachádzajúceho sa pri Súkromnej strednej odbornej 
škole. 
 
Mesto Kežmarok navrhuje výpožičku predmetnej časti pozemku parc. č. KN-C  2148, zast.pl. 
a nádv., o výmere 6130 m2, k. ú. Kežmarok, na ul. Biela voda v Kežmarku. posudzovať ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o výpožičku časti pozemku nachádzajúceho sa 
bezprostredne pri objekte školy. Pozemok bude využívaný v rámci pracovnej terapie pre 
handicapovaných študentov školy a na športové vyžitie v rámci vyučovania – telesná výchova 
a tvorba záverečných prác z rôzneho materiálu v exteriéroch pod vedením pedagógov.  
 
Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a VS :18.08.2014 Komisia odporúča pozemok č.KN-
C 2148, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Kežmarok dať do dlhodobého užívania, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, keďže ide o výpožičku pozemku nachádzajúceho sa bezprostredne pri objekte 
školy, za podmienky zabezpečnia údržby pozemku užívateľom vo vlastnej réžii. Pozemok bude 
využívaný v rámci vyučovania .  
 
Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP : 18.08.2014  Totožné so stanoviskom komisie 
 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva: (19.08.2014) 
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku 
schváliť výpožičku  časti pozemku  parc. č. KN-C  2148, zast.pl. a nádv., o výmere 6130 m2, k. ú. 
Kežmarok, na ul. Biela voda v Kežmarku, nachádzajúceho sa pri Súkromnej strednej odbornej škole 
pre  Súkromnú strednú odbornú školu, Biela voda 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42 088 88, do 
30.06.2016. 

 
Návrh na uznesenie 

Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že výpožička časti pozemku parc. č. KN-C  2148, zast.pl. a nádv., o 
výmere 6130 m2, k. ú. Kežmarok, na ul. Biela voda v Kežmarku pre Súkromnú strednú 
odbornú školu, Biela voda 2, 060 01 Kežmarok, IČO 42 088 88, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o výpožičku pozemku nachádzajúceho sa bezprostredne 
pri objekte školy. Pozemok bude využívaný v rámci pracovnej terapie pre handicapovaných 
študentov školy a na športové vyžitie v rámci vyučovania – telesná výchova a tvorba 
záverečných prác z rôzneho materiálu v exteriéroch pod vedením pedagógov.  
 
s ch v a ľ u j e  
 
výpožičku časti pozemku parc. č. KN-C  2148, zast.pl. a nádv., o výmere 6130 m2, k. ú. Kežmarok, 
na ul. Biela voda v Kežmarku pre Súkromnú strednú odbornú školu, Biela voda 2, 060 01 
Kežmarok, IČO 42 088 88, do  30.06.2016. 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 



 
MESTO KEŽMAROK 
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Názov materiálu Návrh na prenájom objektu čs. 12029 – Hájenka Stežky, 
nachádzajúceho sa na pozemku parc.č. KN-C  415/24,  
pozemku p.č. KN-C 415/24, hospodárskej budovy na 
pozemku KN-C 415/26, pozemku  KN-C 415/26, skladu na 
pozemku KN-C 415/25 a pozemku KN-C 415/25  k.ú. 
Tatranská Lomnica - Štefana Žiaka a manželku Gabrielu 
Žiakovú, trvale bytom Vysoké Tatry, Kežmarské Žľaby 
12029. 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

 
Predkladá  

 
Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia 
majetkovoprávneho a správy majetku 
 
  
 

Materiál prerokovaný  komisia financií, správy mestského majetku a LH : 
19.08.2014 
 
 

Počet strán  
 

 

Podpis  
 

 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
Dôvodová správa: 
 
 Štefan Žiak a manželka Gabriela Žiaková, trvale bytom Vysoké Tatry, Kežmarské Žľaby 
12029 požiadali  o prenájom nehnuteľností  a to objektu čs. 12029 – Hájenky Stežky, nachádzajúcej 
sa na pozemku parc.č. KN-C  415/24,  pozemku p.č. KN-C 415/24, hospodárskej budovy na 
pozemku KN-C 415/26, pozemku  KN-C 415/26, skladu na pozemku KN-C 415/25 a pozemku KN-
C 415/25  k.ú. Tatranská Lomnica, ktoré užívajú od roku 1968. 
 
Mesto Kežmarok navrhuje tento prenájom objektu čs. 12029 – Hájenky Stežky, nachádzajúcej sa na 
pozemku parc.č. KN-C  415/24,  pozemku p.č. KN-C 415/24, hospodárskej budovy na pozemku 
KN-C 415/26, pozemku  KN-C 415/26, skladu na pozemku KN-C 415/25 a pozemku KN-C 415/25  
k.ú. Tatranská Lomnica pre Štefana Žiaka a manželku Gabrielu Žiakovú, trvale bytom Vysoké 
Tatry, Kežmarské Žľaby 12029 posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu že ide 
o prenájom objektov a pozemkov, ktoré žiadateľ užíva od roku 1968. Nedoplatky na nájomnom 
nemá. 
 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva: (19.08.2014) 
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku 
schváliť prenájom objektu čs. 12029 – Hájenky Stežky, nachádzajúcej sa na pozemku parc.č. KN-C  
415/24,  pozemku p.č. KN-C 415/24, hospodárskej budovy na pozemku KN-C 415/26, pozemku  
KN-C 415/26, skladu na pozemku KN-C 415/25 a pozemku KN-C 415/25  k.ú. Tatranská Lomnica 
pre Štefana Žiaka a manželku Gabrielu Žiakovú, trvale bytom Vysoké Tatry, Kežmarské Žľaby 
12029 na obdobie piatich rokov, t.j. do 31.12.2019, za cenu 76,65 eur/mesiac. 
 

Návrh na uznesenie 

Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom objektu čs. 12029 – Hájenky Stežky, nachádzajúcej sa na 
pozemku parc.č. KN-C  415/24,  pozemku p.č. KN-C 415/24, hospodárskej budovy na 
pozemku KN-C 415/26, pozemku  KN-C 415/26, skladu na pozemku KN-C 415/25 a pozemku 
KN-C 415/25  k.ú. Tatranská Lomnica pre Štefana Žiaka a manželku Gabrielu Žiakovú, 
trvale bytom Vysoké Tatry, Kežmarské Žľaby 12029 je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom objektov a pozemkov, ktoré žiadateľ užíva od roku 1968. 
Nedoplatky na nájomnom nemá. 
  
s ch v a ľ u j e  
 
prenájom objektu čs. 12029 – Hájenky Stežky, nachádzajúcej sa na pozemku parc.č. KN-C  
415/24,  pozemku p.č. KN-C 415/24, hospodárskej budovy na pozemku KN-C 415/26, 
pozemku  KN-C 415/26, skladu na pozemku KN-C 415/25 a pozemku KN-C 415/25  k.ú. 
Tatranská Lomnica pre Štefana Žiaka a manželku Gabrielu Žiakovú, trvale bytom Vysoké 
Tatry, Kežmarské Žľaby 12029, do  31.12.2019, za cenu 76,65 eur/mesiac. 
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Názov materiálu Návrh na odpredaj časti pozemku, k.ú. Kežmarok pre 
Zitu Kovalčíkovú, Vyšný Mlyn 8, Kežmarok 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

Predkladá       Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia 
majetkovoprávneho a správy majetku 
  
 

Materiál prerokovaný  V komisii výstavby, ŽP, dopravy a verejných služieb dňa:  
18.08.2014 
V komisii financií, správy mestského majetku a Lesného 
hospodárstva dňa:  19.08.2014  
         

Počet strán  
 

4 

Podpis  
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        _____________________________________________________________________________________  

 
 
Dôvodová správa: 
 
 Dňa 9.6.2014 požiadala Zita Kovalčíková, bytom Vyšný Mlyn 8, 060 01 Kežmarok 
o odkúpenie časti pozemku diel 1,2, a 3 z parcely KN-C 1425, k.ú. Kežmarok spolu o výmere 
14m2, z dôvodu že predmetná časť pozemku je zastavaná stavbou vo vlastníctve žiadateľky. 
 
Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a verejných služieb pri MsZ v Kežmarku zo 
dňa 18.08.02014: Komisia odporúča odpredať časti pozemku KN-C 1425, k.ú. Kežmarok, 
podľa geometrického plánu č. 18/2014 diely č.1,2,3 spolu o výmere 14m2, na usporiadanie  
pozemku pod stavbou. Z dôvodu, že časti pozemku KN-C 1425, podľa geometrického plánu 
č.18/2014 diely č.1,2,3, sú zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľky vrátane priľahlej 
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 
 
Stanovisko oddelenia územného plánovania, ŽP a SP: Totožné so stanoviskom komisie. 
 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva zo dňa 
19.08.2014: odporúča MsZ schváliť odpredaj pozemku časť parcely KN-C 1425 ostatná 
plocha o výmere 14m2, k.ú. Kežmarok, pre Zitu Kovalčíkovú, Vyšný Mlyn 8, Kežmarok za 
cenu 10,95eur/m2. 
 
  
 
 
 
 
Návrh na uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
schvaľuje 
 
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písm.b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení 
odpredaj časti pozemku z parcely č. KN-C 1425 a to diel „1“ o výmere 4m2 pričleneného 
k parcele KN-C 1429/1, diel „2“ o výmere 4m2  pričleneného k parcele KN-C 1432/1 a 
diel „3“ o výmere 6m2 pričleneného k parcele KN-C 1432/2 podľa geometrického plánu 
č. 18/2014 (GP vyhotovila Ing. Aurélia Basaríková dňa 27.5.2014), pre žiadateľku Zitu 
Kovalčíkovú, bytom Vyšný Mlyn 8, 060 01 Kežmarok, za cenu 10,95eur/m2. 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva  

V Kežmarku 
 

 
 
Predkladá   

 
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku  
 
 

Na rokovanie dňa 04.09.2014 
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Názov materiálu 

 
Návrh na odpredaj pozemku KN-C 2487/5 a KN-C 2487/4 
 k.ú. Kežmarok – Anton Strache, Kamenná baňa  2280/2A, 
Kežmarok 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  Situácia 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Agáta Perignáthová 
 

Materiál prerokovaný   
Komisia výstavby, ŽP, dopravy a VS: 18.08.2014 
komisia financií, správy mestského majetku a LH : 
19.08.2014 
 

Počet strán  
 

 

Podpis  
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Dôvodová správa: 
 

 
Anton Strache požiadal o odpredaj časti pozemku  KN-C 2487/2  o výmere 62 m2z dôvodu 
vybudovania  odstavných parkovacích  plôch v súvislosti s pripravovanou výstavbou 
„Polyfunkčného objektu“ na ulici Nižná brána v Kežmarku. 
Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a VS:18.08.2014 : Komisia odporúča odpredať 
pozemok parc.č. KN-C 2487/4 ostatné plochy o výmere 43 m2 a KN-C 2487/5 ostatné plochy 
o výmere 19 m2 podľa geometrického plánu č.415/14 ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
keďže pozemky priamo súvisia s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a žiadateľ si chce 
vyriešiť odstavné parkovanie plochy v súvislosti s pripravovanou výstavbou Polyfunkčného 
objektu. Komisia zároveň určuje podmienku odstavné plochy parkoviska riešiť z hľadiska 
výškového usporiadania tak, aby odstavené vozidlá nezasahovali do prechodového profilu 
chodníka a tým neobmedzovali chodcov.  
 
Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP : 18.08.2014  Totožné so stanoviskom komisie 
 
 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 19.08.2014 :  Komisia 
financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ schváliť odpredaj 
časti pozemku KN-C 2487/2 o výmere 62 m2 , k.ú. Kežmarok  pre  Antona Stracheho, 
Kamenná baňa 2280/2A, Kežmarok za cenu 22,60 eur/ m2. 
                                       
 
 
Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb.o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku - časti 
parcely KN-C 2487/2 o výmere 62 m2, k.ú. Kežmarok do  vlastníctva Antona Stracheho, 
Kamenná baňa 2280/2A, Kežmarok  je prípadom hodným osobitného zreteľa.    
Odôvodnenie:  Na pozemku žiadateľ rieši odstavné parkovacie plochy v súvislosti 
s pripravovanou výstavbou Polyfunkčného objektu . 
 
s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj pozemku, časť parcely KN-C 2487/2  diel „2“ o výmere 43 m2 pričleneného do 
novovytvorenej parcely KN-C 2487/4 ostatná plocha  o výmere 43 m2  a diel  „3“ 
o výmere 19 m2  pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 2487/5 ostatná plocha 
o výmere 19 m2, podľa geometrického plánu č.168/2014, k.ú. Kežmarok, úradne 
overeného pod číslom : G1 415/14, pre  Antona Stracheho, Kamenná baňa 2280/2A, 
Kežmarok za cenu 22,60 eur/m2 . 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva  

v Kežmarku 
 

 
 
Predkladá   

 
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku  
 
 

Na rokovanie dňa 04.09.2014 
 

K bodu programu 25 

 
Názov materiálu 

 
Návrh na : 
- odkúpenie pozemku , časti parcely KN-C 623 a KN-E 
      1161/1 – k.ú. Kežmarok ,  
- zriadenie vecného bremena 
STAVBA : „Kežmarok – Výstavba 2 x TS Pri pekárni „ 
 
Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice  ,  
 
 
 
 
 
 
 

  
Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  Situácia 
 

Predkladá      Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
Komisia výstavby, ŽP, dopravy a VS:  18.08.2014 
 
Komisia financií, správy mestského majetku a LH :    
19.08.2014  
 

Počet strán  
 

 

Podpis  
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
__________________________________________________________________________________________  
 
 
Dôvodová správa:, 
 
 
                Východoslovenská  distribučná a.s. Košice požiadala Mesto Kežmarok o odkúpenie 
pozemku , časť parc.č. KN-C 623 ostatná plocha o výmere 10 m2 a časť parc. KN-E 1161/1 
zastavaná plocha o výmere 10 m2 z dôvodu výstavba nových trafostaníc nakoľko existujúca 
murovaná stanica je umiestnená v bezprostrednej blízkosti koryta vodného toku Ľubica, 
oporný múr koryta pri trafostanici sa pri záplavách na jar 2014 rozpadol a statika objektu je 
ohrozená.     Zároveň v súvislosti s výstavbou  VN a NN el. vedenia  realizovanej stavby  „ 
Kežmarok – výstavba 2 x TS Pri pekárni „ je potrebné zriadenie vecného bremena na parcely 
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, nakoľko  trasa el. vedenia  
bude vedená uvedenými parcelami. .Presná trasa podzemného vedenia bude zrejmá po 
realizácii stavby a  vypracovaní geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby. 
 
 
.Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a VS:18.08.2014 : Komisia  nemá pripomienky 
k stavbe Kežmarok – Výstavba 2 x TS Pri pekárni. Komisia odporúča odpredať časť pozemku 
parc.č. KN-C 623, ostatná plocha o výmere 10 m2 a časť pozemku parc.č. KN-E 1116/1, 
zastavaná plocha o výmere 10 m2, k.ú. Kežmarok, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre 
Východoslovenskú distribučnú a.s., Mlynská 31, Košice z dôvodu, že stavba kioskových 
trafostaníc na uvedených pozemkoch je stavba vo verejnom záujme. Kioskové trafostanice 
nahradia murovanú trafostanicu, ktorá bola poškodená pri povodni v máji 2014 a je ju 
nevyhnutné asanovať. 
  
 
Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP : 18.08.2014  Totožné so stanoviskom komisie 
 
 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 19.08.2014 :  Komisia 
financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ schváliť odpredaj  
časť parcely KN-C 623 ostatná plocha o výmere 10 m2 a časť parc. KN-E 1161/1 zastavaná 
plocha o výmere 10 m2  k.ú. Kežmarok z dôvodu výstavba nových trafostaníc za cenu 9,96 
eur/m2 a zároveň odporúča schváliť bezplatné zriedenie vecného bremena na pozemkoch 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 súvislosti s výstavbou  VN a NN  
el. vedenia pre Východoslovenskú distribučnú a.s., Mlynská 31 , Košice  ( IČO 36599361) .  
Presná trasa podzemného vedenia bude zrejmá po realizácii stavby a  vypracovaní 
geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby. 
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A./ 
 
Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb.o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku - časti 
parcely KN-C 623 o výmere 10 m2 a časti parcely KN-E 1116/1 o výmere 10 m2 k.ú. 
Kežmarok do  vlastníctva Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31 , Košice  ( 
IČO 36599361) je prípadom hodným osobitného zreteľa.    
Odôvodnenie:  Stavba kioskových trafostaníc na uvedených pozemkoch je stavba vo 
verejnom záujme. Výstavba nových trafostaníc je nutná z dôvodu, že existujúca 
murovaná stanica je umiestnená v bezprostrednej blízkosti koryta vodného toku Ľubica, 
oporný múr koryta pri trafostanici sa pri záplavách na jar 2014 rozpadol a statika 
objektu je ohrozená.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
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)  za cenu 9,96 
eur/m2 . 
 
B/ 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
 
s c h v a ľ u j e 
 
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 v súvislosti so stavbou : „Kežmarok – Výstavba 2 x TS Pri pekárni „ s 
povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 
 
a./ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich 
pozemkoch, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na porealizačné 
zameranie stavby,   
 
b./ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky,  pri umiestnení, prevádzke , 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
__________________________________________________________________________________________  
 
údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva, 
 
c./ zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 
bremena podľa  zmluvy a zák.č. 656/2004 Z.z. o energetike,  
 
Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán na zameranie 
stavby pre zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou 
v m2, vymedzenou  dĺžkou el. káblov  na slúžiacich   pozemkoch   a šírkou jeho 
ochranného pásma. 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva  

v Kežmarku 
 

 
 
Predkladá   

 
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku  
 
 

Na rokovanie dňa 04.09.2014 
 

K bodu programu 26 

 
Názov materiálu 

 
Návrh na zriadenie vecného bremena : 
 
STAVBA „Kežmarok záhradné chatky Kamenná baňa 
– SO 01 NN elektrická káblová sieť.“ 
  
Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice  ,  
 
 
 
 
 
 
 

  
Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  Situácia 
 

Predkladá      Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
Komisia výstavby, ŽP, dopravy a VS:   - 
 
Komisia financií, správy mestského majetku a LH :    - 
 
 

Počet strán  
 

 

Podpis  
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Dôvodová správa :                           
  
            V súvislosti so stavbou „Kežmarok záhradné chatky Kamenná baňa – SO 01 NN 
elektrická káblová sieť.“ bola predložená mestu Kežmarok žiadosť o uzatvorenie zmluvy 
o zriadení vecného bremena na pozemkoch 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 .Navrhované káblové rozvody 
sú uložené  v zemi a prechádzajú  uvedenými parcelami .Presná trasa podzemného vedenia 
bude zrejmá po realizácii stavby a  vypracovaní geometrického plánu na porealizačné 
zameranie stavby. 
 
 
                                             

Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
 
s c h v a ľ u j e 
 
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 v súvislosti so stavbou : „Kežmarok 
záhradné chatky Kamenná baňa – SO 01 NN elektrická káblová sieť.“ s povinnosťou 
povinného  Mesta Kežmarok:   
 
a./ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich 
pozemkoch, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na porealizačné 
zameranie stavby 
 
b./ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke , 
údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva, 
 
c./ zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 
bremena podľa  zmluvy a zák.č. 656/2004 Z.z. o energetike,  
 
Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán na zameranie 
stavby pre zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou 
v m2, vymedzenou  dĺžkou el. káblov  na slúžiacich   pozemkoch   a šírkou jeho 
ochranného pásma. 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva  

v Kežmarku 
 

 
 
Predkladá   

 
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku  
 
 

Na rokovanie dňa 04.09.2014 
 

K bodu programu 27 

 
Názov materiálu 

 
Návrh na zriadenie vecného bremena : 
 
STAVBA „Príprava na vybudovanie cyklistického 
chodníka Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina“  
 
Mesto Vysoké Tatry  
 
 
 
 
 
 

  
Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  Situácia 
 

Predkladá      Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný   
Komisia výstavby, ŽP, dopravy a VS:  -  4.6.2014 
 
Komisia financií, správy mestského majetku a LH : - 
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Dôvodová správa: 
 
  
            V súvislosti so stavbou „Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka Tatranská 
Lomnica – Tatranská Kotlina“   bola predložená mestu Kežmarok žiadosť o vyjadrenie 
k navrhovanej trase stavby . Navrhovaný cyklistický chodník je zapracovaný 
v územnoplánovacej dokumentácii mesta Vysoké Tatry, kde je zároveň definovaný  aj ako 
verejnoprospešná stavba . Presná trasa cyklistického chodníka  bude zrejmá po realizácii 
stavby a  vypracovaní geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby. 
 
 
.Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a VS: 4.6.2014 : Komisia  súhlasí 
s vybudovaním cyklistického chodnika vo Vysokých Tatrách cez pozemky vo vlastníctve 
Mesta Kežmarok  
 
Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP : 4.6. 2014  Totožné so stanoviskom komisie 
 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
 

 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok  
 
s c h v a ľ u j e 
 
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  v súvislosti 
so stavbou : „Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka Tatranská Lomnica – 
Tatranská Kotlina“ s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok:   
 
a/ trpieť stavbu cyklochodníka  na slúžiacich pozemkoch, tak ako to bude zakreslené 
v geometrickom pláne na porealizačné zameranie stavby 
 
b/ trpieť vstup a vjazd  oprávneného  cez slúžiace pozemky pri údržbe a opravách 
stavby  a jej prevádzke 
 
 
Presnú  trasu cykochodníka   určí geometrický plán na zameranie stavby pre zriadenie 
vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, vymedzenou  
dĺžkou a šírkou  trasy cyklochodníka. 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
 
Predkladá  ( názov oddelenia )   Ekonomické oddelenie   
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Názov materiálu Monitorovacia správa Mesta Kežmarok za 1. polrok 
2014 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
1. Dôvodovú správu 
2. Návrh na uznesenie 
3. Tabuľkovú časť 
 

Predkladá ( meno)  
    

Ing. Miroslav Karpiš  
  
 

Materiál prerokovaný  V komisii financií, správy mestského majetku a LH 
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Podpis  
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Dôvodová správa 

 
Monitorovacia správa je spracovaná v súlade s §12, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Príjmy sú 
monitorované podľa ekonomickej klasifikácie, no výdavky sú monitorované podľa jednotlivých 
programov programového rozpočtu.  

 
 Stanovisko komisie financií, správy majetku a LH (návrh): 
 

Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva berie na vedomie monitorovaciu 
správu Mesta Kežmarok za 1. polrok 2014.  

 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie monitorovaciu správu 

Mesta Kežmarok za 1. polrok 2014. 
 

 



M E S T O K E Ž M A R O K
Mestský úrad

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

MONITOROVACIA SPRÁVA

ZA 1. POLROK 2014

Vypracoval:

Ing. Miroslav Karpiš Kežmarok, 1.8. 2014



Stru ný komentár k monitorovaniu príjmov za 1. polrok 2014

Sú as ou príjmov Mesta Kežmarok sú bežné príjmy a kapitálové príjmy. Sú as ou
rozpo tu sú aj príjmové finan né operácie, tie však nie sú sú as ou výsledku hospodárenia.

Bežné príjmy

Bežné príjmy sú tvorené vlastnými príjmami (da ovými a neda ovými) a inými príj-
mami (granty a transfery). O použití vlastných príjmov môže mesto rozhodova samostatne,
iné príjmy sú ú elovo viazané (napríklad základné školy, Zariadenie pre seniorov, Stavebný
úrad, matrika, projekty podporené prostredníctvom štátneho rozpo tu a pod.)

Da ové príjmy sú plnené na 52,98%. Príjem dane z nehnute ností je splnený na
62,60%, as daní však bola splatná jednorázovo v 1. polroku. Podiel na dani z príjmu fyzic-
kých osôb bol splnený na 49,94%. Táto položka je najvyššou príjmovou položkou vlastných
príjmov, jej plnenie preto výrazne ovplyv uje celkové plnenie vlastných príjmov. Pod a vývoja
po as 1. polroka je možné usudzova , že celkové plnenie za rok 2013 by mohlo by dosiah-
nuté na úrovni približne 100%.

Neda ové príjmy sú splnené na 47,23%. Za plnením mierne zaostávajú príjmy
z vlastníctva – plnenie je na 48,01%. Výrazne nižšie plnenie je však pri administratívnych
poplatkoch (32,85%), nako ko ve ká as platieb administratívnych poplatkov (konkrétne po-
platkov za výherné hracie automaty) bude splatných v závere roka. Nižšie plnenie je zazna-
menané aj pri poplatkoch za služby (31,39%), ktoré je spôsobené hlavne zaostávajúcimi
príjmami z poplatkov za hrobové miesta, poplatkov za pult centralizovanej ochrany, ako aj
chýbajúcimi príjmami za separované komodity v rámci separovaného zberu (uhradené budú
v 2. polroku). Priaznivé plnenie je dosiahnuté pri úrokoch (plnenie na 87,36%). Ostatné príj-
my majú spravidla jednorázové plnenie, niektoré z nich sa nerozpo tujú. Najvä šou položkou
ostatných príjmov boli príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 24 418 eur (plnenie
61,04%).

Granty a transfery sú ú elovo viazané a spravidla, ak nie je poskytnutý príjem, nie je 
realizovaný ani výdavok, a naopak, pri vyššom príjme je aj vyšší výdavok. Tieto príjmy majú
teda zvä ša neutrálny dopad na rozpo et mesta.

Vlastné príjmy rozpo tových organizácií sa vyvíjajú priaznivo – sú plnené na
66,79%. Vysoké plnenie je však iasto ne ovplyvnené príjmami z dobropisov, ktoré sa ne-
rozpo tujú. Okrem toho plnenie príjmov v oblasti školstva skres uje fakt, že poplatky sú v 1.
polroku vyberané za 6 mesiacov (január – jún) a v 2. polroku len za 4 mesiace (september –
december).

Kapitálové príjmy

Neda ové príjmy sú splnené na 160,63%. Plnenie bolo výrazne ovplyvnené predaj-
om pozemku v priemyselnej zóne Kežmarok-Pradiare spolo nosti Deltrian Slovakia, s.r.o.



vo výške 206 127 eur. Príjem z predaja domov a bytov síce zaostáva za plánom, plnenie v 2.
polroku však bude vyššie, nako ko už v mesiaci júl sa podarilo preda aj druhý z bytov, ktoré
boli ur ené na predaj, pri om tento byt bol vä ší (príjem bol 33 710 eur).

Tuzemské granty a transfery sú ú elovo viazané, mesto nemá možnos použi  fi-
nan né prostriedky pod a vlastného uváženia, takže sú úzko späté s konkrétnymi investi -
nými akciami. Výnimkou je dotácia za základnú školu na ulici Nižná brána, ktorou nám boli
refundované náklady za roky 2009-2011.

Príjmy finan ných operácií

Finan né operácie sú síce sú as ou rozpo tu, nie sú však sú as ou príjmov
a výdavkov rozpo tu (t.j. neovplyv ujú prebytok ani schodok rozpo tu)!

Príjmy z finan ných operácií sú splnené len na 6,15%, nako ko niektoré finan né
transakcie v 1. polroku zatia neboli uskuto nené. Operácie s cennými papiermi neboli aktív-
ne využívané, takže plnenie príjmov (ale aj výdavkov) je nulové. Prevod z rezervného fondu
zatia nebol realizovaný. Úver na bytový dom Lanškounská 1B,1C bude realizovaný v súlade
s preplácaním investi ných faktúr Štátnym fondom rozvoja bývania.

Stru ný komentár k monitorovaniu programov za 1. polrok 2014

Sumárny preh ad erpania výdavkov pod a jednotlivých programov (vrátane rozpo -
tových organizácií):

Názov programu
Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola
Program 2:   Propagácia a marketing
Program 3:   Interné služby

Program 5:   Bezpe nos , právo a poriadok
Program 6:   Odpadové hospodárstvo
Program 7:   Komunikácie
Program 8:   Doprava
Program 9:   Vzdelávanie
Program 10: Šport
Program 11: Kultúra
Program 12: Prostredie pre život
Program 13: Sociálne služby
Program 14: Bývanie
Program 15: Zdravotníctvo
Program 16: Administratíva
Spolu výdavky 13 554 786 14 888 886 5 501 737,55



Vyššie plnenie ako 50% bolo zaznamenané iba pri programe Kultúra a to z toho dô-
vodu, že v tomto programe je zahrnutá aj rekonštrukcia domu Hlavné námestie 64 na knižni-
cu, pri om vä šia as  plánovaných prác bola zaplatená v 1. polroku.

Niektoré programy sú plnené v priaznivom rozpätí 40-50% (Interné služby, Bezpe -
nos , právo a poriadok, Odpadové hospodárstvo, Doprava, Vzdelávanie, Šport), plne-
nie týchto programov môžeme považova za plynulé a vyvážené.

Ve ká as programov je však plnená na menej ako 40%. Je to z toho dôvodu, že
vä šia as výdavkov týchto programov bude realizovaná v 2. polroku. V rámci programu
Plánovanie, manažment a kontrola ide hlavne o výdavky na poslancov, prípravu žiadostí
o dotácie, vz ahy s patrnerskými mestami. Nízke plnenie pri programe Propagácia
a marketing súvisí hlavne s pripravovanou monografiou mesta – erpanie výdavkov je plá-
nované až v 2. polroku. Ve mi priaznivé plnenie bolo dosiahnuté pri programe Služby ob a-
nom (34,77%). Program Komunikácie je ovplyvnený realizáciou výstavby, rekonštrukcií
a opráv komunikácií, ktoré sa uskuto ujú spravidla v letných mesiacoch. Vä šina plánova-
ných výdavkov bola schválená úpravou rozpo tu d a 26.6. 2014, takže v 2. polroku bude
realizovaná vä šia as plnenia tohto programu ako v minulých rokoch. Program Prostredie
pre život je ovplyvnený hlavne realizáciou výsadby, revitalizácie a údržby zelene, ktorej
podstatná as sa uskuto uje v letných mesiacoch. Okrem toho budú v 2. polroku realizo-
vané nové chodníky na novom cintoríne a rekonštruované chodníky na starom cintoríne.
Program Sociálne služby bol ovplyvnený hlavne nižším po tom klientov, ktorí využívajú
sociálne služby. Program Bývanie je ovplyv ovaný hlavne na asovaním výstavby
a financovania nájomných bytov. Výdavky na program Zdravotníctvo budú realizované
hlavne v 2. polroku, i už vo forme dotácií nemocnici (z príjmov z nájmu) alebo rekonštrukcie
budovy polikliniky (strediska zdravotníckych služieb). Výdavky programu Administratíva sú
ovplyvnené nízkym erpaním finan ných výdavkov, aj bez tohto vplyvu je však erpanie vý-
davkov priaznivé (43,38%).















































Mesto Kežmarok

Plnenie rozpo tu rozpo tových organizácií k 30.06. 2014 - v €

Vlastné bežné príjmy rozpo tových organizácií

Staroba: schválený upravený plnenie % plnenia
Zariadenie pre seniorov 411 527 411 527 201 806,33 49,04
Školstvo - prenesené kompetencie
ZŠ Hradné námestie 4 614 4 614 20 806,88 450,95
ZŠ ul. Dr. D. Fischera 4 647 4 647 2 985,93 64,26
ZŠ Nižná Brána 5 079 5 079 9 995,08 196,79
S p o l u  školstvo - pren. komp. 14 340 14 340 33 787,89 235,62
Školstvo - originálne kompetencie
ŠKD ul. Dr. D. Fischera 11 100 11 100 6 250,00 56,31
ŠKD Nižná Brána 4 250 4 250 4 890,00 115,06
ŠKD Hradné námestie 5 220 5 220 4 290,50 82,19
ŠJ ul. Dr. D. Fischera 30 000 30 000 36 774,99 122,58
ŠJ Nižná Brána 10 000 10 000 18 753,51 187,54
MŠ + ŠJ  Kuzmányho 16 016 16 016 14 457,70 90,27
MŠ + ŠJ Cintorínska 9 152 9 152 14 568,87 159,19
MŠ + ŠJ Možiarska 10 725 10 725 11 663,98 108,76
MŠ + ŠJ Severná 9 581 9 581 8 748,00 91,31
Centrum vo ného asu 4 008 4 008 5 459,47 136,21
ZUŠ A. Cígera 19 680 19 680 11 606,50 58,98
ZUŠ, ul. Petržalská 21 16 395 16 395 8 995,50 54,87
S p o l u  školstvo - orig. komp. 146 127 146 127 146 459,02 100,23
S p o l u  rozpo tové organizácie 571 994 571 994 382 053,24 66,79

Bežné výdavky rozpo tových organizácií

Sociálne služby: schválený upravený plnenie % plnenia
Zariadenie pre seniorov - osobné výdavky 449 300 449 300 149 699,86 33,32
Zariadenie pre seniorov - vecné výdavky 310 427 310 427 133 601,04 43,04
Zariadenie opatr. služby - osobné výdavky 80 000 80 000 6 210,08 7,76
Zariadenie opatr. služby - vecné výdavky 66 800 66 800 1 718,04 2,57
S p o l u  sociálne služby 906 527 906 527 291 229,02 32,13
Školstvo - prenesené kompetencie
ZŠ Hradné námestie - osobné výdavky 639 010 620 372 244 454,08 39,40
ZŠ Hradné námestie - vecné výdavky 154 062 146 882 88 914,23 60,53
ZŠ Hradné námestie - nenormatívne dotácie 0 0 7 746,80 0,00
ZŠ ul. Dr. D. Fischera - osobné výdavky 840 445 872 790 337 951,41 38,72
ZŠ ul. Dr. D. Fischera - vecné výdavky 211 814 241 388 102 108,14 42,30
ZŠ ul. Dr. D. Fischera - nenormatívne dotácie 0 0 18 904,53 0,00
ZŠ Nižná Brána - osobné výdavky 623 755 639 937 263 294,61 41,14
ZŠ Nižná Brána - vecné výdavky 156 640 175 143 60 213,42 34,38
ZŠ Nižná Brána -  nenormatívne dotácie 0 18 229,81 0,00
S p o l u  školstvo - pren. komp. 2 625 726,00 2 696 512 1 141 817,03 42,34
Školstvo - originálne kompetencie
ŠJ ul. Dr. D. Fischera - osobné výdavky 58 622 60 508 30 684,26 50,71
ŠJ ul. Dr. D. Fischera - vecné výdavky 43 027 43 027 10 218,95 23,75
ŠJ Nižná Brána - osobné výdavky 59 072 60 972 26 979,53 44,25
ŠJ Nižná Brána - vecné výdavky 23 127 23 127 4 427,33 19,14
ŠJ Hradné námestie - vecné výdavky 2 324 2 324 848,68 36,52
ŠKD Hradné námestie - osobné výdavky 25 021 25 826 12 977,47 50,25
ŠKD Hradné námestie - vecné výdavky 10 780 10 780 1 866,46 17,31
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ŠKD ul. Dr. D. Fischera - osobné výdavky 31 923 32 950 18 919,00 57,42
ŠKD ul. Dr. D. Fischera - vecné výdavky 18 194 18 194 1 421,16 7,81
ŠKD Nižná Brána - osobné výdavky 24 446 25 233 14 674,56 58,16
ŠKD Nižná Brána - vecné výdavky 9 682 9 682 1 331,63 13,75
MŠ + ŠJ Kuzmányho - osobné výdavky 225 376 232 625 106 557,50 45,81
MŠ + ŠJ Kuzmányho - vecné výdavky 72 862 73 832 31 932,93 43,25
MŠ + ŠJ Cintorínska - osobné výdavky 147 214 153 569 74 635,49 48,60
MŠ + ŠJ Cintorínska - vecné výdavky 46 864 46 157 19 919,69 43,16
MŠ + ŠJ Možiarska - osobné výdavky 123 056 130 389 55 062,22 42,23
MŠ + ŠJ Možiarska - vecné výdavky 43 069 44 628 22 974,11 51,48
MŠ + ŠJ Severná - osobné výdavky 116 488 122 800 53 900,45 43,89
MŠ + ŠJ Severná - vecné výdavky 40 465 38 790 24 396,96 62,89
Centrum vo ného asu - osobné výdavky 84 892 84 892 40 058,23 47,19
Centrum vo ného asu - vecné výdavky 22 873 29 596 8 485,63 28,67
Centrum vo ného asu - nenormatívne dot. 0 0 1 372,00 0,00
ZUŠ A. Cígera - osobné výdavky 216 001 239 948 105 015,75 43,77
ZUŠ A. Cígera - vecné výdavky 67 680 57 530 9 826,26 17,08
ZUŠ A.Cígera- nenormatívne dot. 0 0 3 198,60 0,00
ZUŠ, ul. Petržalská 21 - osobné výdavky 155 544 160 547 66 785,10 41,60
ZUŠ, ul. Petržalská 21 - vecné výdavky 50 960 50 968 24 096,71 47,28
ZUŠ, ul. Petržalská 21 - nenormatívna dot. 0 0 2 460,40 0,00
S p o l u  školstvo - orig. komp. 1 719 562 1 778 894 775 027,06 43,57
S p o l u  rozpo tové organizácie 5 251 815 5 381 933 2 208 073,11 41,03

Kapitálové výdavky rozpo tových organizácií

Staroba: schválený upravený plnenie % plnenia
Zariadenie pre seniorov 0 0 0,00 0,00
Školstvo
MŠ + ŠJ Severná 2 500 2 496,00 99,84
ZUŠ A.Cígera 0 13 800 13 800,00 100,00
S p o l u  školstvo 0 16 300 16 296,00 99,98
S p o l u  rozpo tové organizácie 0 16 300 16 296,00 99,98

V Kežmarku, d a 01. 08. 2014
Vypracovala : Mgr.Kušmíreková I., Semanová B.


