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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 27.3.2014 
 
     Z roku  2009 zostali na plnenie v roku 2014  2  uznesenia.    
Stav k 27.3.2014 : 
- v priebežnom plnení sú evidované  2  uznesenia :  
uznesenia č. : 23, 174. 
 
     Z roku 2010 zostali na plnenie v roku 2014  4  uznesenia. 
Stav k 27.3.2014 : 
- 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 27.3.2014 : 
- 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 27.3.2014 : 
- v priebežnom plnení  sú evidované  2  uznesenia : 
uznesenia č. : 237, 257. 
 
     Z roku 2013 zostalo na plnenie v roku 2014  42  uznesení.   
Stav k 27.3.2014 : 
- v priebežnom plnení je evidovaných  36  uznesení : 
uznesenia č. : 5, 14, 26,  57, 64, 70, 150, 151, 185, 196, 198, 199, 201, 202, 212, 
213, 242, 255, 256, 259, 263, 264, 267, 277, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 
288, 289, 290, 307. 
 
     V roku 2014, k 27.3.2014, bolo Mestským zastupiteľstvom prijatých 23 uznesení. 
Stav k 27.3.2014 : 
- v priebežnom plnení sú evidované  3  uznesenia : 
uznesenia č. : 17, 18, 19. 
 
Návrh na uznesenie : 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu 
plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 27.3.2014, za 
kontrolované obdobie roka 2014 a predchádzajúce obdobia rokov 2009 - 2013. 
 
Kežmarok 17.3.2014,  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 následných finančných kontrol vykonaných v priebehu I. polroka 
2014 

 
     V súlade s §18 f) ods. 1d) zákona  Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 248/2013, 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 výsledku následných finančných kontrol, vykonaných v priebehu I. 
polroka 2014. 
 
1. Následná finančná kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti čerpania 
dotácií z vlastných príjmov poskytnutých mestom Kežmarok, podľa VZN mesta, 
právnickým a fyzickým osobám podnikateľom, dotácií poskytnutých na základe 
rozhodnutia mestského zastupiteľstva Kežmarok pre športové kluby a dotácií pre 
kultúrne kluby a občianske združenia v oblasti kultúry – poverenie č. 3/2014, 
vykonaná na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok, v priebehu mesiaca 
marec, za kontrolované obdobie roka  2013, bola ukončená záznamom o výsledku 
následnej finančnej kontroly č. 4/2013. 
 
     Zameraním kontroly bolo splnenie podmienok vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv 
a dohôd, v súlade s VZN č. 1/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta 
pre športové kluby a č. 2/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta pre 
kultúrne kluby a občianske združenia v oblasti kultúry, z poskytnutia finančných 
prostriedkov a preukázania ich účelného využitia.   
     Prihliadalo sa aj na rešpektovanie zákonov o rozpočtových pravidlách, na 
uplatňovanie ustanovenej rozpočtovej klasifikácie, účtovných predpisov a 
ostatných všeobecne záväzných noriem a predpisov súvisiacich s predmetom 
kontroly.  
      
     Kontrolná činnosť sa zaoberala celkom 6-timi, mestským zastupiteľstvom 
schválenými, dotáciami, na ktoré bol poskytnutý celkový objem finančných 
prostriedkov v sume 13 000,00 €. 
 
     Všetky poskytnuté dotácie sú doložené zmluvami o poskytnutí dotácie.       
 



     V súlade s  uznesením mestského zastupiteľstva č. 32/2013 zo dňa 21.3.2013, 
boli pre oblasť športové kluby poskytnuté 3 dotácie, v absolútnom objeme 4 000,- €, 
pre oblasť kultúrnych klubov a občianskych združení v oblasti kultúry, v súlade s  
uznesením mestského zastupiteľstva č. 33/2013 zo dňa 21.3.2013, boli  poskytnuté 
celkom 3 dotácie, v absolútnom objeme 9 000,00 €. 
 
     Kontrolou bolo zistené, že finančné prostriedky rozpočtované pre príslušnú oblasť  
boli využité na 100 % (príl.č.1 a príl.č.2). 
 
 
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                    príloha č. 1) 
 
 

DOTÁCIE 
        poskytnuté na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva v roku 2013 
 
1)  v zmysle  VZN č.  1/2010 

 
oblasť : športové kluby 
 
                                                                                                               v € 
Číslo dokladu Názov prijímateľa dotácie/ 

Zmluva 
Účel poskytnutia dotácie Suma 

 
PP   201301270 
PP 201306457 
 

ŠK IAMES, Kežmarok/ 
zmluva 82/2013 

na činnosť horolezeckého klubu         
       872,- 
 
       218,- 

PP   201301271 
PP 201306693 
 

AK Elán pri ZSŠOaS, KK/  
zmluva 83/2013  

na činnosť atletického klubu      
    1 520, 
 
       380,- 

PP   201301269 
PP 201301922 

ŠK TJ Severka, Kežmarok/ 
zmluva 84/2013  

na činnosť stolnotenisového 
klubu 

     
       808,- 
 
       202,- 
 

 
 
 

 
Spolu 

  
    4 000,00 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       príl.č.2) 
 

2) v zmysle VZN č. 2/2010 
 
oblasť : kultúrne kluby a občianske združenia v oblasti kultúry 
                                                                                                               v € 
Číslo dokladu Názov prijímateľa dotácie Účel poskytnutia dotácie Suma 

 
PP 201301700 
PP 
201303932 

OZ Klub priateľov MAGURY,KK/ 
zmluva 75/2013 

na činnosť detí, mládeže, rodín 
s deťmi 

 
   5 528,- 
 
   1 382,- 

PP 201301698 
PP 
201306688 

OZ Domov, Kežmarok/ 
zmluva 76/2013  

na činnosť združenia         
      492,- 
 
      123,- 

PP 201301923 
PP 
201303931 

OZ FS GORALIK, Kežmarok/ 
zmluva 77/2013   

na činnosť folklórneho súboru     
   1 180,- 
 
       295,- 

  
Spolu 

  
   9 000,00 
 

 
 
     Všetky kontrolované dotácie boli účtované v rámci ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie cez kategóriu bežných transferov (640), pod položkou 641, 
podpoložkou  641001 (šport) a pod položkou 642, podpoložkou  642001 (kultúra), 
podľa poskytnutého účelu – akcie pre šport – 10 60 002, akcie pre kultúru –  11 
40 000.  
     Použitie funkčnej klasifikácie zodpovedá priradenému účelu použitia dotácií.   
     Účtovanie bolo zabezpečené v rámci platného opatrenia MF SR a postupov 
účtovania pre obce. Rámcová účtovná osnova  pre obce bola dodržaná.       
 
     V priebehu kontroly neboli zistené žiadne nezrovnalosti. Dôsledne bol 
odsúhlasený súlad použitia finančných prostriedkov s rozpočtom a predbežnou 
finančnou kontrolou, ako aj úplné doloženie prvotných dokladov a ostatných 
preukázateľných dokladov. 
     Prijímatelia dotácií preukázali použitie poskytnutých finančných prostriedkov a 
úplne podložili účel využitia pridelených finančných prostriedkov. 
     Disciplína súvisiaca so  splnením stanovených termínov zúčtovania a preukázania 
použitia finančných prostriedkov bola dodržaná.  
 
     Konštatujem, že kontrolované poskytnuté dotácie mali prevažne všeobecný 
charakter (na činnosť). Jednoznačné písomné vymedzenie konkrétneho účelu, na 
ktorý sa dotácia poskytuje,  je nutné.  
 



     Nad rámec kontroly bola odkontrolovaná aj dotácia pre Mestský športový klub, 
Kežmarok, pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, pre Mestský 
futbalový klub a dotácia pre obec Jezersko.    
     Doložené doklady sú úplné, preukázateľné a správne. 
 
     Na základe uvádzaných skutočností, podľa programu kontroly, za kontrolované 
obdobie, nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych 
noriem a interných predpisov, preto bol vypracovaný záznam  o výsledku následnej 
finančnej kontroly č. 4/2014                                                                                                                  
 
Návrh na uznesenie : 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti čerpania 
dotácií z vlastných príjmov poskytnutých mestom Kežmarok, podľa VZN mesta, 
právnickým a fyzickým osobám podnikateľom, dotácií poskytnutých na základe 
rozhodnutia mestského zastupiteľstva Kežmarok pre športové kluby a dotácií 
pre kultúrne kluby a občianske združenia v oblasti kultúry – záznam č. 4/2014, 
vykonanej na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1, Kežmarok, za kontrolované 
obdobie roka 2013. 
 
 
2. Následná finančná kontrola fyzického stavu pokladničnej hotovosti a 
preukázateľnosti realizovaných pokladničných operácií – poverenie C/2014, 
vykonaná v Hlavnej pokladni, v mesiaci marec 2014, vedenej na Mestskom úrade, 
Hlavné námestie 1, Kežmarok, ku dňu 12.3.2014, bola ukončená záznamom 
o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2014. 
 
     Prekontrolovaný bol počiatočný stav pokladničnej hotovosti ku dňu 1.3.2014, 
pohyby pokladničnej hotovosti – príjmy a výdavky súvisiace so zabezpečovaním 
činnosti Hlavnej pokladne za mesiac marec a ku dňu kontroly, ako aj súlad 
vykázaného pokladničného zostatku ku dňu 12.3.2014 v pokladničnej knihe so 
stavom fyzickej inventarizácie peňažných prostriedkov v pokladnici a so stanoveným 
maximálnym denným limitom zostatku pokladničnej hotovosti.  
 
     Bolo skonštatované, že v kontrolovanej pokladnici Hlavná pokladňa, ku dňu 
kontroly, nebolo zistené závažnejšie porušenie všeobecne záväzných právnych 
noriem a interných predpisov, preto bol vypracovaný   záznam  o výsledku  následnej 
finančnej kontroly č. 5/2014. 
 
Návrh na uznesenie : 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly fyzického stavu pokladničnej hotovosti a 
preukázateľnosti realizovaných pokladničných operácií – záznam č. 5/2014, 
vykonanej v pokladnici Hlavná pokladňa, vedenej na Mestskom úrade, Hlavné 
námestie 1, Kežmarok, ku dňu 12.3.2014. 
 
Kežmarok 18.3.2014 
Ing. Gnojčáková Ľudmila 
 
 



 
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 27.3. 2014 
 
 
 
 
 

K bodu programu  
5 
 

Názov materiálu Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2014 
rozpočtovým opatrením č. 1/2014 
 
 
 
 
 
 

 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 
11.3. 2014 
 
 

Počet strán  
 

13 

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 reaguje hlavne na potrebu realizácie niektorých investícií (zväčša 

takých, ktoré boli plánované v roku 2013, ale sa nerealizovali). V oblasti školstva je navrhnutá 
rozsiahlejšia úprava, nakoľko zahŕňa nielen presun nevyčerpaných finančných prostriedkov 
z minulého roka, ale aj upresnenie financovania roka 2014 a rozdelenie veľkej časti nepridelených 
finančných prostriedkov určených pre školstvo. Podrobnejšie informácie o všetkých návrhoch sa 
nachádzajú v jednotlivých prílohách.   

 
Vzhľadom na zapojenie finančných prostriedkov z minulého roka a rozdelenie veľkej časti 

nepridelených finančných prostriedkov určených pre školstvo bude potrebné upraviť aj skladbu 
čerpania rezervného fondu. V rámci zmien je navrhnutá aj finančná výpomoc pre Technické služby 
Kežmarok, s.r.o.. Účelom finančnej výpomoci je pomoc mesta pri vyrovnaní časového nesúladu medzi 
príjmami tejto spoločnosti z dôvodu veľmi nízkych výkonov počas zimných mesiacov, pričom 
splatenie tejto finančnej výpomoci je plánované do 30.11. 2014. 

 
 

 Stanovisko komisie financií, správy majetku a LH: 
 

1) Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Kežmarku schváliť zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2014 rozpočtovým opatrením 
č. 1/2014 podľa predloženého návrhu. 

2) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť použitie rezervného fondu v roku 2014 nasledovne: 

a) zníženie financovania kapitálových výdavkov podprogramu programového rozpočtu 
9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo o 209 362 eur, 

b) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 3.4.3 
Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta vo výške 145 000 eur, 

c) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 5.4.1 
Rozširovanie VO vo výške 16 500 eur, 

d) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 7.1.1 
Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest vo výške 12 577 eur, 

e) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 9.2.3 ZŠ, Nižná 
brána s jedálňou a ŠKD vo výške 118 000 eur, 

f) financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového rozpočtu 12.7 
Cintorínske služby vo výške 9 000 eur. 

3) Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť finančnú výpomoc spoločnosti Technické služby, s.r.o. 
Kežmarok, IČO 31 718 329 vo výške 50 000 eur, s úrokom 0,5% p.a., so splatnosťou do 
30.11. 2014. 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 

Návrh na uznesenie: 
 

1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok 
pre rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014 podľa predloženého návrhu. 

2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 
2014 nasledovne: 

a) zníženie financovania kapitálových výdavkov podprogramu 
programového rozpočtu 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 
o 209 362 eur, 

b) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 3.4.3 
Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta vo výške 145 000 eur, 

c) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 5.4.1 
Rozširovanie VO vo výške 16 500 eur, 

d) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 7.1.1 
Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest vo výške 12 577 eur, 

e) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 9.2.3 
ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD vo výške 118 000 eur, 

f) financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového 
rozpočtu 12.7 Cintorínske služby vo výške 9 000 eur. 

3) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje finančnú výpomoc spoločnosti 
Technické služby, s.r.o. Kežmarok, IČO 31 718 329 vo výške 50 000 eur, 
s úrokom 0,5% p.a., so splatnosťou do 30.11. 2014. 

 
 
 



Bežné príjmy Úprava č.1 Úprava č.1 Spolu v € Rozp.org. Bežné výdavky Úprava č.1 Úprava č.1 Spolu v € Rozp. org. Rozdiel v €
10 161 781 10 563 10 172 344 571 994 5 005 957 -22 887 4 983 070 5 381 933 379 335

Kapitálové príjmy Úprava č.1 Úprava č.1 Spolu v € Rozp.org. Kapitálové výdavky Úprava č.1 Úprava č.1 Spolu Rozp. org. Rozdiel v €
1 680 276 0 1 680 276 2 618 699 48 307 2 667 006 16 300 -1 003 030

Finančné príjmy Úprava č.1 Úprava č.1 Spolu v € Finančné výdavky Úprava č.1 Úprava č.1 Spolu Rozdiel v €
1 140 735 211 275 1 352 010 678 315 50 000 728 315 623 695

Spolu Spolu Spolu
12 982 792 0 221 838 13 204 630 571 994 8 302 971 0 75 420 8 378 391 5 398 233 0

Kežmarok, 10.3. 2014 Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom 
Spracovali: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena zodpovedným za zostavenie rozpočtu 

dňa: 10.3. 2014
Podpis:

Predbežná kontrola vykonaná vedúcim
ekonomického oddelenia
dňa: 10.3. 2014
Podpis:

R O Z P O Č E T   PRE ROK 2014  -  v €
Rozpočtové opatrenie č. 1  -  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 Úprava č.1 Spolu v € Bežné výdavky RO,ZPS,ZOS Úprava č.1 Úprava č.1 Spolu v €
571 994 0 0 571 994 5 251 815 130 118 5 381 933

Kapitálové príjmy RO,ZPS,ZOS Úprava č.1 Úprava č.1 Kapitálové výdavky RO,ZPS,ZOS Úprava č.1 Úprava č.1 Spolu
0 0 16 300 16 300

571 994 0 0 571 994 5 251 815 146 418 0 5 398 233

Kežmarok, 10.3. 2014 Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom 
Spracovali: Ing. Karpiš Miroslav, Semanová Blažena zodpovedným za zostavenie rozpočtu 

dňa: 10.3. 2014
Podpis:

Predbežná kontrola vykonaná vedúcim
ekonomického oddelenia
dňa: 10.3. 2014
Podpis:

Rozpočtové organizácie,  ZPS + ZOS - rozpočtové opatrenie č. 1  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. 1/2014
                                -    n á v r h   

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

312001 Zo štátneho rozpočtu - Matričný úrad 53 425 -1 325 52 100
312001 Zo štátneho rozpočtu - Školský úrad 25 500 -162 25 338
312001 Zo štátneho rozpočtu - školstvo prenes. kompetencie 2 611 386 12 050 2 623 436

Spolu 10 563

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

4.3 Matričný úrad 57 425 -1 325 56 100
13.2.1 Občania bez prístrešia 17 500 2 000 19 500
13.1.2 Denné centrum (klub dôchodcov) 6 300 1 000 7 300
  9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD 0 125 125
  9.2.4 ZŠ Svätého kríža s jedálňou a ŠKD 31 951 13 030 44 981

9.8 Spoločný školský úrad 25 500 -162 25 338
9.10 Účelovo viazané FP pre škol.-5% navýš. miezd OK 0 9 860 9 860
9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 88 185 -47 415 40 770

Spolu -22 887

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

3.4.3 Prestavba objektu Dr.Alexandra 30 0 145 000 145 000
5.4.1 Rozš. ver. osvetl. (ul Gen.Štefánika č.34- 48, 58- 62) 0 16 500 16 500
7.1.1 Križovatka K1 Michalská- Teheľňa- Nižná brána 0 4 527 4 527
7.1.1 Severná- úprava komunikácie medzi garážami, dolná časť 0 8 050 8 050
12.7. Cint. služby - Chodníky nový cintorín 0 9 000 9 000
 9.2.3 ZŠ Nižná brána 8 s jedálňou a ŠKD 0 118 000 118 000
 9.1.3 MŠ K. Kuzmányho s jedálňou 0 100 000 100 000
9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školské zariadenia 450 971 -352 770 98 201

v tom: Účelovo viaz.prostriedky - konvektomaty 0 84 000 84 000
Účelovo viaz.prostriedky - nepridelené 450 971 -436 770 14 201

Spolu 48 307

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



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

453 ZŠ, Hradné nám. - prenesené FP z r. 2013 0 1 000 1 000
453 ZŠ, Dr. Fischera 2- prenesené FP z r. 2013 0 40 945 40 945
453 ZŠ Nižná brána 8 - prenesené FP z r. 2013 0 16 036 16 036
453 MŠ Možiarska -predškoláci FP z r. 2013 0 1 719 1 719
453 FP na 5% navýšenie miezd pre OK 0 9 860 9 860

411009 Príjem zo splatenia fin. výpomoci Technické služby, s.r.o. KK 0 50 000 50 000
454 Rezervný fond 213 915 91 715 305 630

Spolu 211 275

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

16 Administratíva - v tom fin. výpomoc - Technické služby, s.r.o. KK 0 50 000 50 000

Spolu 50 000

Kežmarok, 10.3. 2014 Predbežná kontrola vykonaná zamestnancom 
Spracovala:  Semanová Blažena zodpovedným za zostavenie rozpočtu 

dňa: 10.3. 2014
Podpis:

Predbežná kontrola vykonaná vedúcim
ekonomického oddelenia
dňa: 10.3. 2014
Podpis:



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.

312001 Zo štátneho rozpočtu - Matričný úrad 53 425 -1 325 52 100

Spolu -1 325

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

4.3 Matričný úrad 57 425 -1 325 56 100

Spolu -1 325

V Kežmarku, dňa 06.03.2014                                         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 na rok 2014

Odôvodnenie požadovanej úpravy:
1) potreba úpravy rozpočtu  z dôvodu prenájmu mobilnej toalety pre občanov bez prístrešia a vybavenia
    interiéru nocľahárne.
2) potreba úpravy rozpočtu z dôvodu rekonštrukcie strechy na budove Klubu dôchodcov

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

13.2.1 Občania bez prístrešia 17 500 2 000 19 500
13.1.2 Denné centrum (klub dôchodcov) 6 300 1 000 7 300

Spolu 3 000

V Kežmarku, dňa 06.03. 2014 Predkladá: Mgr. Monika Ružbaská
vedúca  odd. sociálnych vecí

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

 oddelenie sociálnych vecí
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Ekonomické oddelenie

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

Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Navrhovaná úprava rozpočtu sa týka investícii na dobudovanie začatých stavieb  
 Verejné osvetlenie na ul Gen štefánika č.34- 48, 58- 62 a na dobudovanie 
chodníkov na novom cintoríne. V prípade stavby Križovatka K1 Michalská- Teheľňa- Nižná brána ide 
o vyplatenie zádržného. 
Prestavba objektu Dr.Alexandra 30 je potrebná z dôvodu presťahovania matriky a stavebného
z prenajatých priestorov do budovy vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodu reorganizácie.
štátnej správy.

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

3.4.3 Prestavba objektu Dr.Alexandra 30 0 145 000 145 000
5.4.1 Rozš. verejného osv. / na ul Gen.Štefánika č.34- 48, 58- 62/ 0 16 500 16 500
7.1.1 Križovatka K1 Michalská- Teheľňa- Nižná brána 0 4 527 4 527
7.1.1 Severná- úprava komunikácie medzi garážami, dolná časť 0 8 050 8 050
12.7 Cintorínske služby - Chodníky nový cintorín 0 9 000 9 000

Spolu 183 077

V  Kežmarku, dňa 07. 03. 2014

Predkladá: Ing. Eva Kelbelová
vedúca odd. ÚPŽPaSP

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie ÚPŽPSP
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Ekonomické oddelenie

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

Odôvodnenie požadovanej úpravy:
1) Navrhovaná finančná výpomoc pre Technické služby, s.r.o. Kežmarok je uvažovaná z dôvodu pomoci
   mesta pri vyrovnaní časového nesúladu medzi príjmami tejto spoločnosti z dôvodu veľmi nízkych výkonov 
   počas zimných mesiacov, splatenie tejto finančnej výpomoci je plánované do 30.11. 2014.
2) Zvýšenie čerpania rezervného fondu obsahuje finančné prostriedky, ktorých použitie bolo plánované 
   v roku 2013, avšak nedošlo k ich čerpaniu.

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

411009 Príjem zo splatenia fin. výpomoci Technické služby, s.r.o. KK 0 50 000 50 000
454 Rezervný fond 213 915 91 715 305 630

Spolu 141 715

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

16 Administratíva - v tom fin. výpomoc - Technické služby, s.r.o. KK 0 50 000 50 000

Spolu 50 000

V Kežmarku, dňa 10.3. 2014 Predkladá: Ing. Miroslav Karpiš
vedúci ekonomického odd.

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Oddelenie: Školstvo
VEC:
N á v r h  na úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2014

Odôvodnenie:
Zmena rozpočtov PK súvisí s počtom žiakov nahlásených k 15.9.2013 (spolu 12 050 €), tiež s ušetre- 
nými FP, ktoré si ZŠ preniesli do r. 2014 (spolu 57 856 €) a ktoré vyčerpú do 31.3.2014, do r. 2014 sa
preniesli tiež FP za poškodené učebnice (125 €) a tiež nevyčerpané FP (9 860) na 5% navýš. miezd OK.
MŠ ,Mož.  do r. 2014 preniesla dotáciu na predškolákov (1 720), ktorú je povinná vyčerpať do 31.3.2014.
Ušetrené FP si do r. 2014 preniesli aj OK - MŠ, Možiarská(2 365 €), CVČ (1 992 €), ZUŠ Cígera (19 600) ,
MŠ, Cintorínska (913 €), ZUŠ, Petržalská (8 €) a ZUŠ (207 €) z celoštátnych súťaží , spolu(25 085 €).
Účelové  prostriedky-  navýšenie z dôvodu vyššieho príjmu DPFO za r. 2013 (12 138 €)ušetrených FP 
ZUŠ Cígera (207 €) z celoštátnych súťaží z r. 2013 a vráteniu dotácie na mzdy (630 €) z MPC Prešov.
Účelové  prostriedky-zníženie o 106 000 €, ide o presun na inú kapitolu, 123 000 € -rekonštrukcia budovy 
MŠ Kuzmányho, tartanová dráha  pre ZŠ N.b. - 118 000 €,dofinancovanie ZŠ sv. Kríža - 13 030 € 
a stavebný dozor, ZŠ Hradné nám. - 3 035€ (dofinancovanie r. 2013),spolu znížené účelové prostriedky  
o 350 270 €, pričom došlo k vyčleneniu FP vo výške 84 000 € na zakúpenie konvektomatov.
Zmena výšky rozpočtu Školského úradu (25 338 €) na základe oznámenia rozpočtu na r. 2014 OÚ v PO.
Zmena rozpočtu u OK súvisí aj s rozpustením 1/2 rezervy vo výške 40 773 € a rozdelením FP na projekty
vo výške 6 640 €.
KV MŠ Severná - 2 500 €, prostriedky určené na nákup plynového sporáku (FP budú vrátené)
KV ZUŠ Cígera- preklasifikované prostriedky z ušetrených FP r. 2013.

Bežné príjmy v €:
Kód Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený 

položky návrh úprava /+ -/ návrh

312001 Zo štátneho rozpočtu-Školský úrad 25 500 -162 25 338
312001 Zo štátneho rozpočtu-školstvo prenes. kompetencie 2 611 386 12 050 2 623 436

SPOLU 11 888

Príjmy finančných operácií v €:
Kód Názov položky Pôvodný Požadovaná Upravený 

položky návrh úprava /+ -/ návrh

453 ZŠ, Hradné nám. - prenesené FP z r. 2013 0 1 000 1 000
453 ZŠ, Dr. Fischera 2- prenesené FP z r. 2013 0 40 945 40 945
453 ZŠ Nižná brána 8 - prenesené FP z r. 2013 0 16 036 16 036
453 MŠ Možiarska -predškoláci FP z r. 2013 0 1 719 1 719
453 FP na 5% navýšenie miezd pre OK 0 9 860 9 860

SPOLU 69 560

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

položky návrh úprava /+ -/ návrh

  9.2.2 ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD 831 197 -25 013 806 184
z toho: ZŠ, Hradné námestie 38 793 072 -25 818 767 254

ŠKD, Hradné námestie 38 35 801 805 36 606
ŠJ, Hradné námestie 38 2 324 0 2 324

9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD 1 204 025 64 832 1 268 857
z toho: ZŠ, Dr. Fischera 2 1 052 259 61 919 1 114 178

ŠKD, Dr. Fischera 2 50 117 1 027 51 144

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie školstva
Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



ŠJ, Dr. Fischera 2 101 649 1 886 103 535
9.2.3 ZŠ Nižná brána 8 s jedálňou a ŠKD 896 722 37 372 934 094

z toho: ZŠ Nižná brána 8 780 395 34 685 815 080
ŠKD Nižná brána 8 34 128 787 34 915
ŠJ Nižná brána 8 82 199 1 900 84 099

 9.3.1 Centrum voľného času 107 765 6 723 114 488
9.1.1 MŠ Možiarska s jedálňou 166 125 8 892 175 017
9.1.2 MŠ Cintorínska s jedálňou 194 078 5 648 199 726
9.1.3 MŠ K. Kuzmányho s jedálňou 298 238 8 219 306 457
9.1.4 MŠ Severná s jedálňou 156 953 4 637 161 590
9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera 283 681 13 797 297 478
9.4.2 Základná umelecká škola ul. Petržalská 206 504 5 011 211 515

SPOLU           130 118

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

klas. návrh úprava /+ -/ návrh

9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera 2 s jedálňou a ŠKD 0 125 125
9.2.4 ZŠ Svätého kríža s jedálňou a ŠKD 31 951 13 030 44 981
9.8. Spoločný školský úrad 25 500 -162 25 338
9.10 Účelovo viazané FP pre škol.-5% navýš. miezd OK 0 9 860 9 860
9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 88 185 -47 415 40 770

SPOLU -24 562

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

klas. návrh úprava /+ -/ návrh

9.1.4 MŠ Severná s jedálňou 0 2 500 2 500
9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera 0 13 800 13 800

SPOLU 16 300

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

klas. návrh úprava /+ -/ návrh

9.2.3 ZŠ Nižná brána 8 s jedálňou a ŠKD 0 118 000 118 000
9.1.3 MŠ K. Kuzmányho s jedálňou 0 100 000 100 000
9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školské zariadenia 450 971 -352 770 98 201
v tom: Účelovo viaz.prostriedky -konvektomaty 0 84 000 84 000

Účelovo viaz.prostriedky -nepridelené 450 971 -436 770 14 201

SPOLU -134 770

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková 
V Kežmarku, dňa 13.03. 2014 Predkladá: Ing. Renáta  K r o k o v á 

   vedúca odd. školstva
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
 
Predkladá   
 

Oddelenie organizačno - správne 

Na rokovanie dňa                       27.03.2014 
 

K bodu programu 6 
 

Názov materiálu Návrh VZN č. .../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
2/2005 o označovaní ulíc a verejných priestranstiev v meste 
Kežmarok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  Návrh VZN 
-  Vyhodnotenie pripomienok 
-  Grafickú prílohu 
 

Predkladá   
    

Ing. Marta Lacková, vedúca odd. organizačno-správneho 
  
 

Materiál prerokovaný  Komisia kultúry a spoločenského života, 06.03.2014 
 
 

 

 
Podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 

 
Dôvodová správa 

 
       Z dôvodu vytvorenia nového obytného súboru rodinných domov vzniká nová ulica v lokalite 
Kamenná baňa 2, nad ulicou Komenského. Nová ulica pozostáva z dvoch častí, jej lokalizáciu 
a priebeh znázorňuje grafická príloha. 
     Oddelenie organizačno-správne predkladá návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice 
s názvom „Vlada Krajňáka“. Pomenovanie je po kežmarskom rodákovi, slovenskej lyžiarskej 
legende, Vladimírovi Krajňákovi (24.9.1927 – 16.1.2014).   
     V súlade s § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, preto sa 
určenie názvu novej ulice predkladá formou nariadenia. V meste Kežmarok túto oblasť upravuje 
VZN č. 2/2005 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Kežmarok, ktoré 
predkladaný návrh VZN zároveň mení a dopĺňa a to za účelom jeho zjednotenia so súčasnou 
platnou právnou úpravou. 
 
 
Stanovisko Komisie kultúry a spoločenského života pri MsZ v Kežmarku zo dňa 06.03.2014: 
 
     Komisia víta iniciatívu vedenia mesta na pomenovanie ulíc po významných Kežmarčanoch 
žijúcich v 2. polovici 20. a začiatkom 21. storočia. Domnieva sa však, že tieto osobnosti by mali 
tvoriť samostatný blok ulíc, aby sa nemiešali s osobnosťami 17. – začiatku 20. storočia. Odporúča 
k tomu verejnú diskusiu a koncepčný prístup so stanovením určitých kritérií výberu osobností podľa 
ich zásluh pri rozvoji mesta a taktiež navrhuje určitý časový odstup od úmrtia danej osobnosti. 
Považuje za vhodnejšie pomenovať po zosnulých zaslúžilých športovcoch športové areály – 
lyžiarsky po V. Krajňákovi a cyklistický chodník po W. Rennerovi. 
     Vzhľadom k tomu, že nová ulica sa bude nachádzať v blízkosti ulíc P. J. Šafárika, Kukučínova 
a Komenského, ktorí boli vedcami a spisovateľmi, komisia navrhuje pomenovať novú ulicu po 
Dávidovi Frölichovi, vedcovi a literátovi známom po celej Európe, po cisársko-kráľovskom 
matematikovi, autorovi vyše 150 publikácií. Návrh Komisie kultúry a spoločenského života na 
pomenovanie novej ulice v meste Kežmarok teda znie: Frölichova. 
      
 
 
      
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. .../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 2/2005 o označovaní ulíc a verejných priestranstiev v meste Kežmarok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2014, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2005 

o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Kežmarok 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) a na základe § 2b ods. 1 
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“): 

 
1. Príloha č. 1 Zoznam ulíc v meste Kežmarok sa dopĺňa o novú ulicu, ktorej názov znie:          
„Vlada Krajňáka.“ 

 
Článok 2 

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev 
 
2. Odsek 5  znie: 

„Postup a podrobnosti pri určovaní a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev 
ustanovuje osobitný právny predpis a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.“  
 

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
 
3. Odsek 2 sa vypúšťa. 
4. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2 a znie: 
    „Toto VZN schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 20.2.2014 uznesením č. .../2014.“ 
 

 
5. Dopĺňa sa nový článok 4, ktorý znie: 

„Článok 4 
Splnomocňovacie ustanovenie 

 
Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie VZN č. 2/2005 o označovaní ulíc 
a iných verejných priestranstiev v meste Kežmarok, ako  to vyplýva zo zmien a doplnkov 
vykonaných týmto VZN.“ 
 
6. Dopĺňa sa nový článok 5, ktorý znie: 

 
„Článok 5 
Účinnosť 

 
Toto VZN  nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.“ 

 
 

 
 

              Ing. Igor Šajtlava     Ing. Ladislav Faix 
primátor mesta       prednosta úradu 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 

 
Vyhodnotenie pripomienok 

k VZN č. .../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2005 o označovaní ulíc a verejných 
priestranstiev v meste Kežmarok 

 
 
Pripomienka č. 1 
 
Pripomienku predložil: Mgr. Jaroslav Maitner 
 
Obsah pripomienky: „Chcem len upriamiť pozornosť na formálnu stránku veci. Vlado je len 
domácka podoba mena Vladimír. Je teda na zváženie či názov navrhovanej ulice nepreformulovať 
na ulicu Vladimíra Krajňáka resp. ulicu V. Krajňáka, hoci sme ho všetci poznali ako Vlada“. 
 
Stanovisko navrhovateľa: V súlade s § 2b ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy duplicitné, urážajúce 
mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé 
vzhľadom na históriu obce. V prípade mena „Vlado“ sa nejedná o jazykovo nesprávny tvar, aj keď 
ide o hovorové, domácke oslovenie. Vzhľadom k uvedenému necháva navrhovateľ predmetnú 
pripomienku na zmenu pôvodného textu nariadenia na zváženie MsZ. 
 
 
Pripomienka č. 2 
 
Pripomienku predložil: Mgr. Jaroslav Maitner 
 
Obsah pripomienky: „Jazykovo správne je Ulica Vlada Krajňáka, nie ulica Vlada Krajňáka“. 
 
Stanovisko navrhovateľa: Navrhovateľovi je zrejmé, že pri písaní názvov ulíc s nezhodným 
genitívnym prívlastkom sa považuje za vlastné meno celé spojenie, čo znamená že slová na 
začiatku názvu verejných priestranstiev sa píšu s veľkým začiatočným písmenom a v tom prípade 
by názov ulice znel Ulica Vlada Krajňáka. Doterajšie názvy ulíc v meste Kežmarok ako vyplýva 
z prílohy č. 1 k VZN č. 2/2005 sú uvedené bez časti „ulica“ na konci aj na začiatku názvu a v tejto 
podobe sa uvádzajú pri vyjadrovaní bydliska, adresy, či sídla a na tabuliach, označujúcich názov 
ulíc. Podobná prax je aj v mnohých iných mestách. V danom prípade uviedol navrhovateľ v návrhu 
slovo „ulica“ ako všeobecné podstatné meno a nie ako súčasť vlastného mena ulice. Vzhľadom 
k opodstatnenosti pripomienky bol však pôvodný návrh upravený a slovo „ulica“ vypustené. 
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Názov materiálu 

 
Návrh rozdelenia dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu 
mesta Kežmarok na rok 2014 podľa VZN č.2/2010 
 

  
 
 
Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
-  Návrh rozdelenia dotácií 
   

Predkladá ( meno)  
    

Ing.Renáta Kroková  
 
 

Materiál prerokovaný  v Komisii kultúry a spoločenského života  dňa 06.03.2014 
 
 

Počet strán  
 

2 
 

Podpisy  
 
 

 
 



Návrh rozdelenia dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu 
mesta Kežmarok na rok 2014 podľa VZN č.2/2010 

 
  
 
Oddelenie školstva MsÚ Kežmarok k určenému termínu 28.02.2014 podľa VZN č. 

2/2010 prijalo žiadosti o dotáciu na rok 2014 od štyroch kultúrnych klubov. Následne bolo 
vykonané bodovanie týchto žiadostí komisiou v súlade s uvedeným VZN .                                     

Návrh rozdelenia dotácií bol prerokovaný v Komisii kultúry a spoločenského života 
dňa 06.03.2014, ktorá ho odporučila  prerokovať v Mestskom zastupiteľstve. 

 
 
 
 
Návrh rozdelenia dotácií je uvedený v prílohe.       

 
 
 

 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia: 
      

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby 
z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2014 podľa VZN č. 2/2010 podľa priloženého návrhu.



Mesto  Kežmarok 

Oddelenie školstva MsÚ Kežmarok 
 

Návrh  
 na rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2014 podľa VZN č. 2/2010 

 
                                                                                                                                  Dotácia na r. 2013                   Návrh dotácie na r. 2014 
Por.č.   Kultúrny klub                                         Počet získaných bodov                                (€)                                                 (€)                      
  
  1.       OZ Klub priateľov Magury Kežmarok                  1 682                                                6 910,-                                            5 470,-   
                                    
  2.       OZ FS Goralik Kežmarok                  419           1 475,-       1 363,- 
 
   3.      OZ Domov Kežmarok                                               214                                                   615,-                                              697,- 
 
   4.      Východosl.folklórne združenie Kežmarok                452                                                        0                                             1 470,- 
              
            
 Spolu:                                                                            2 762                                                 9 000,–                                         9 000,–              
 
                                 
Poznámky: 1. V rozpočte mesta Kežmarok na rok 2014 je pre uvedené VZN k dispozícii 9 000,– €.   
                       Hodnota jedného bodu je  9 000 € : 2 762 b. = 3,252 €/b. 
                   2. Rozdelenie dotácií navrhla Komisia kultúry a spoločenského života na svojom zasadnutí dňa 06.03.2014. 
 
 
 
V Kežmarku dňa 13.03.2014 
 
Spracovala: Alžbeta Borecká 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
 
Predkladá     Prednosta MsÚ Kežmarok 
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Názov materiálu Návrh na  zmenu zapisovateľky   
Komisie  mládeže a športu  
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,  bola uznesením č. 289/2010  za zapisovateľku Komisie  mládeže a športu 
pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  zvolená Bc. Lenka Drozdová, pracovníčka  
ekonomického oddelenia.  

Z dôvodu, že Bc. Lenka Drozdová odchádza na materskú dovolenku, navrhujeme ju 
preto odvolať z funkcie zapisovateľky komisie mládeže a športu  a zvoliť za zapisovateľku  
Mgr. Máriu Marhefkovú, pracovníčku oddelenia sociálnych vecí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

a) odvoláva  
zapisovateľku Komisie  mládeže a športu  pri Mestskom zastupiteľstve v 
Kežmarku  Bc. Lenku Drozdovú 
 

b) schvaľuje  
zapisovateľku Komisie  mládeže a športu  pri Mestskom zastupiteľstve v 
Kežmarku Mgr. Máriu Marhefkovú   



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 

 
Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
 
Predkladá     Prednosta MsÚ Kežmarok 

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 27.03.2014 
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Názov materiálu Voľba prísediacich pre Okresný súd  Kežmarok 
pre roky 2014-2017   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 

 

Predkladá     Ladislav Faix, prednosta MsÚ Kežmarok 
  
 

Materiál prerokovaný  na porade vedenia dňa 17.03.2014 
 

Počet strán  
 

1 

Podpis  
 

 
 
 



Dôvodová správa: 
 

V zmysle zákona č. 385/2000 o sudcoch a prísediacich a v zmysle § 140 a § 141 mestské 
zastupiteľstvo volí prísediacich v obvode príslušného súdu za kandidátov z radov občanov, ktorí 
majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori 
miest. Funkčné obdobie prísediacich je podľa § 141 ods. 1 zák. č. 385/2000 Z.z. štyri roky. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zvolilo 12.12.2013 za prísediacich Okresného súdu 

 Kežmarok pre roky 2014-2017 občanov Jana Kavascha a Milana Harabina. 
Okresný súd Kežmarok listami č. 1SprO/210/2014 zo dňa 20.02.2014, č. 1SprO/217/2014 

zo dňa 21.02.2014, č. 1SprO/225/2014 zo dňa 24.02.2014, č. 1SprO/260/2014 zo dňa 12.03.2014 a 
č. 1SprO/286/2014 zo dňa 12.03.2014 postúpil Mestu Kežmarok súhlasy kandidátov s voľbou za 
prísediacého na Okresnom súde Kežmarok pre ich zvolenie na rokovaní MsZ v Kežmarku.  

Na základe toho sú pre roky 2014 – 2017 pre Okresný súd Kežmarok na funkciu 
prísediacich navrhnutí ďalší piati kandidáti:  
 

Ing. Viktor Lipčák – Možiarská 16, Kežmarok 
Janka Dzugasová – Trhovište 8, Kežmarok 
JUDr. Dušan Modranský – Trhovište 40, Kežmarok 
Lenka Volná  – Lanškrounská 26, Kežmarok 
Nadežda Hikkerová  – Severná 4, Kežmarok 

S menovaním týchto prísediacich vyslovila svoj súhlas predsedníčka Okresného súdu  Kežmarok 
JUDr. Erika Borovská.  

 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku volí za prísediacich Okresného súdu  Kežmarok pre roky 
2014-2017  týchto občanov:  
 

Ing. Viktor Lipčák – Možiarská 16, Kežmarok 
Janka Dzugasová – Trhovište 8, Kežmarok 
JUDr. Dušan Modranský – Trhovište 40, Kežmarok 
Lenka Volná  – Lanškrounská 26, Kežmarok 
Nadežda Hikkerová  – Severná 4, Kežmarok 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
 

 
Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
 
Predkladá  (názov oddelenia) Oddelenie  sociálnych vecí                                                                                           
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Názov materiálu Návrh na predĺženie zmluvy o nájme bytu  v  Dome 
s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
 
 

Predkladá        Mgr. Monika Ružbaská, vedúca oddelenia sociálnych vecí 
 

Materiál prerokovaný  na zasadnutí komisie sociálnej a bytovej   
 

Počet strán  
 

2 

Podpis  
 

 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
Dôvodová správa 
  

Dňa 29.01.2014 bola  Mestskému úradu Kežmarok doručená žiadosť pani Margity Mirgovej 
a žiadosť pani Evy Majzlovej, obidve trvale bytom Baštová 8, Kežmarok, o predĺženie zmluvy 
o nájme 1- izbového bytu  v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8. Platnosť nájomnej 
zmluvy končí menovaným dňa 31.03.2014. 

Nájomníčka pani Mirgová má zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby  uzatvorenú na 
dobu neurčitú a pani Majzlová na dobu určitú do 31.03.2015 z dôvodu opätovného  posúdenie jej 
zdravotného stavu posudzujúcim lekárom Mesta Kežmarok. Vzhľadom na to je zároveň potrebné 
s týmto zosúladiť aj nájom bytu.  

V týchto prípadoch ide o osobitný režim zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých 
pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov, kde je 
nájom bytu viazaný na poskytovanie opatrovateľskej služby nájomcovi, a preto sa na ne nevzťahuje 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (§ 9a ods. 9 zák. č. 138/1991 
Zb.). 

 Obe nájomníčky nemajú voči Mestu Kežmarok, ani voči Spravbythermu, s.r.o. Kežmarok 
nedoplatky za nájom bytu a za plnenia s nájmom bytu spojené, ani iné nedoplatky, a preto 
oddelenie sociálnych vecí  navrhuje predĺžiť nájomnú zmluvu pani Mirgovej na dobu určitú do 
31.12.2015 a pani Majzlovej do 31.03.2015.  
  
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej  zo dňa 03.02.2014 a 10.02.2014:  Komisia k návrhu 
oddelenia sociálnych vecí nemá výhrady a mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť predĺženie 
zmluvy o nájme pre pani Margitu Mirgovú na dobu určitú do 31.12.2015 a pre pani Evu Majzlovú 
na dobu určitú do 31.03.2015   

 
 
 

 
Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
schvaľuje 
 
predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 12 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, 
nachádzajúci sa v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  nájomníčke 
Margite Mirgovej, bytom Kežmarok, Baštová 8 na dobu určitú, a to do 31.12.2015.    
 
  

 
Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
schvaľuje 
 
predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 21 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, 
nachádzajúci sa v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  nájomníčke 
Eve Majzlovej, bytom Kežmarok, Baštová 8 na dobu určitú, a to do 31.03.2015.    



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 
 

 
Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
 
Predkladá    Oddelenie  regionálneho rozvoja a cestovného ruchu                                                                                           

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 27.3.2014 
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Názov materiálu  
Schválenie vstupu mesta Kežmarok do Občianskeho  
Združenia pre rozvoj regiónu Spiš 
 
 
 

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

Predkladá:      Ing.Gabriela Bodnárová 
  
 

Materiál prerokovaný:   
 

Počet strán:                                             
 

2 

Podpis:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 
 

- 2 – 
Dôvodová správa: 
 
Pri integrovanom rozvoji vidieka v programovom období 2014 – 2020 zavádza Európska 
komisia možnosť využitia finančných prostriedkov z ďalších fondov EÚ tzv. 
multifinancovanie cez miestny rozvoj pod vedením komunít. Metóda LEADER je 
inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Jeho základná myšlienka je 
podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe 
využívania  vnútorných zdrojov, pričom jedným so základných znakov je prístup zdola 
nahor.  Na základe tohto prístupu vznikajú v danom území verejno-súkromné partnerstvá 
nazývané miestne akčné skupiny (MAS). MAS vypracuje a implementuje integrovanú 
stratégiu rozvoja územia, kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne 
realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti 
a hrozby) celého súvislého územia MAS. V podmienkach SR bude MAS sama vyhlasovať 
výzvy, prijímať a hodnotiť žiadosti/projekty na realizáciu jednotlivých činností stratégie. 
Hlavnou charakteristikou metódy LEADER je rozhodovanie za účasti miestnych aktérov 
na miestnej úrovni (občiansko-súkromný sektor) s jasnými a transparentnými postupmi 
(dodržiavanie percentuálneho zastúpenia všetkých 3 sektorov v celej štruktúre MAS) s 
podporou príslušných subjektov verejnej správy a potrebnou technickou pomocou na 
prenos osvedčených postupov. Miestna akčná skupina je zoskupenie predstaviteľov 
verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na 
úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac 
ako 49 % hlasovacích práv. 
 
V našom priľahlom území  pôsobí v súčasnej dobe MAS so sídlom vo Vlkovciach. 
Združuje obce na území severného Spiša a je  etablovaná ako Občianske združenie pre  
rozvoj regiónu Spiš.  
Hlavným cieľom združenia je zlepšenie kvality života svojich obyvateľov. 
V budúcom programovacom období bude môcť miestna akčná skupina (t.j. OZ pre rozvoj 
regiónu Spiš) čerpať prostriedky z Programu rozvoja vidieka ( iniciatíva LEADER ), 
pričom v pripravovaných materiáloch je zdôraznená požiadavka „ integrovaného rozvoja 
územia “. Mesto Kežmarok vníma svoje postavenie ako ako dôležitého činiteľa rozvoja 
regiónu a vstupom do OZ  pre rozvoj regiónu Spiš môže svojim členstvom prispieť 
k získaniu vyššej finančnej podpory pre jednotlivých aktérov rozvoja v území. 
Pravdepodobne mesto Kežmarok nebude môcť čerpať priamo finančné prostriedky, ale 
tieto  budú  môcť získať  subjekty v integrovanom území ( t.j. začlenené do MAS ). 
Členský poplatok v súčasnej dobe Občianske združenie  pre rozvoj regiónu Spiš 
nevyberá. 
Stanovy občianskeho združenia sú prílohou tejto správy. 
 
 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vstup  Mesta Kežmarok do 
Občianskeho  združenia pre  rozvoj regiónu Spiš. 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 

 
 
 
 
 
Predkladá      Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku 
Oddelenie  územného plánovania, životného prostredia a stavebného poriadku                                                                                           
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Názov materiálu      Návrh na organizáciu parkovísk  vo vlastníctve  Mesta Kežmarok -   
                                                     informatívna správa  
 
 
 
 Materiál obsahuje:       Informatívnu správu  
                                      Návrh na uznesenie  
 
Predkladá                       
Ing. Agáta Perignáthová,vedúca oddelenia  
Ing. Eva Kelbelová, vedúca oddelenia   
 
 
Materiál prerokovaný     vo vedení , v komisii výstavby, komisii finančnej  
 
 
Počet strán    1 
  
Podpis  
 
 
 

 



 
 

NÁVRH NA ORGANIZÁCIU PARKOVÍSK VO VLASTNÍCTVE MESTA 
KEŽMAROK  

 
V MESTE KEŽMAROK 

 
Dňa 14.6.2014 končí platnosť nájomnej zmluvy na prenájom parkovísk vo vlastníctve 

mesta Kežmarok. 
Mestský úrad v záujme zefektívnenia a zvýšenia štandardu  parkovania v meste 

navrhuje zmeniť organizáciu parkovísk vo vlastníctve mesta. Po ukončení prenájmu parkovísk 
prevádzku parkovísk a parkovacích miest  bude zabezpečovať mesto Kežmarok. 
Parkovanie v meste navrhujeme  riešiť vo dvoch etapách.  

Prvá etapa bude zahrňovať parkoviská, ktoré sú v súčasnosti vybudované ako 
parkoviská s možnosťou použitia závorového systému. Na krátkodobé a návštevnícke 
parkovanie budú parkovacie miesta zabezpečené bezobslužným závorovým systémom s 
automatickou pokladňou, alebo parkovacími automatmi. 
Ide o nasledujúce parkoviská : 
 
Názov parkoviska:    počet parkovacích miest   
__________________________________________________________________________ 
 
1. Trhovište (Futbalový štadión)    45    
2. Toporcerova   (Bažant)     35    
3. Dr. Alexandra (pri HAOB)    60    
4. J.Kraya (ev.kostol)     20 + 20 autobusov  
 
Prípravu I. etapy je potrebné začať v nasledujúcich týždňoch, s realizáciou prvej etapy je 
možné začať ihneď po skončení prenájmu parkovísk. 
 
 
  Druhá etapa bude zahrňovať parkoviská vytvorené ako parkovacie miesta pri 
miestnych komunikáciách a parkovisko na ul. Baštová, ktoré bude predmetom  rekonštrukcie. 
Tieto navrhujeme riešiť formou parkovacích automatov./ alternatívne SMS/ 
Ide o nasledujúce parkoviská : 
 
 
Názov parkoviska:    počet parkovacích miest   
__________________________________________________________________________ 
 
 
1.  Baštová       80    
   Hviezdoslavova        8    
  
 
2. Hradné námestie, pod hradom /HPH   18     
 
3.  Hradné námestie,           
 - medzi ZŠ a objektom  Hradné námestie  36 16  



 - pred parkom oproti ZŠ     10 
 - veľké parkovisko pred hradom    10 autobusov/14osobných áut 
4. Dr. Alexandra      80   
 
 
Realizácia II. etapy úprav  a prevádzkovania parkovísk je technicky reálna po ukončení 
Revitalizácie CMZ mesta Kežmarok najskôr v II. polroku 2014. 
 
Predpokladaný celkový investičný náklad  100 000 eur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie  návrh  na organizáciu parkovísk 
vo vlastníctve mesta Kežmarok  v meste Kežmarok  
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 

 
Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
Predkladá     Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku  

 
 

Na rokovanie dňa 27.3.2014 
 
 
 

K bodu programu  
13 

 
Názov materiálu 

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

- Košická 2466/9                      
                                                            
 

 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  10.3.2014   
 
 

Počet strán  
 

 
 
 

Podpis  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
Dôvodová správa 
 

Dňa 31.5.2014 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom bytov č. 7,29,31 v 
bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 a dňa 30.6.2014 nájomcovi bytu č. 18 v bytovom dome 
Gen. Štefánika 1049/14 a nájomcovi bytu č. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 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 
Ema Rusnačíková       7             180 € 
Ján Vaverčák     29                             0 € 
Ľudmila Harmanová    31               0 € 
Ján Brija      18      0 € 
 
Košická  2466/9         
Lucia Reľovská      27                549 € 
 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 10.3.2014:   Komisia po prerokovaní odporúča  
schváliť opakovaný  nájom nájomcom bytov v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 a Košická 
2466/9 na dobu jedného roka. 
Nájomcom, ktorí majú dlh na nájomnom komisia súhlasí s opakovaným nájmom, ak do 27.marca 
2014 uhradia nedoplatok na nájomnom. 
 
 
a) 
 
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 Gen. Štefánika 1049/14  Eme 
Rusnačíkovej, 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. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eme 
Rusnačíkovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
b) 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
n e s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eme 
Rusnačíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca 
nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve. 
 
 
 
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 Gen. Štefánika 1049/14  Jánovi 
Vaverčákovi, 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. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jánovi 
Vaverčákovi,  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. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  
Ľudmile Harmanovej, 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. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ľudmile 
Harmanovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 



 
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. 18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Jánovi 
Brijovi s manželkou Editou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jánovi 
Brijovi s manželkou Editou,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu 
jedného roka. 
 
 
a) 
 
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 2466/9 Lucii Reľovskej 
s manželom Matúšom, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Lucii Reľovskej 
s manželom Matúšom,  trvale bytom  Košická 2466/9, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
 
b) 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
n e s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Lucii Reľovskej 
s manželom Matúšom, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca 
nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve. 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
Predkladá     Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku  

 
 

Na rokovanie dňa 27.3.2014 
 
 
 

K bodu programu  
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Názov materiálu 

 
Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 9, Weilburská 2396/1         
                                                            
 

 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  10.3.2014 
 
 

Počet strán  
 

 
 
 

Podpis  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
Dôvodová správa 
 

Dňa 31.5.2014 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi bytu č. 9 v bytovom 
dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku. Komisia  sociálna a bytová navrhuje schváliť predĺženie 
nájmu doterajšiemu nájomcovi : 
 
Meno a priezvisko:  č. bytu:                  Nedoplatok: 
 
Weilburská  2396/1 
MUDr. Štefan Volák     9      0 € 
 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej  10.3.2014: Komisia po prerokovaní odporúča schváliť 
predĺženie nájmu doterajšiemu nájomcovi  bytu č. 9 v bytovom dome Weilburská 2376/1, 
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. 9 v bytovom dome Weilburská 2396/1 MUDr. 
Štefanovi Volákovi, trvale bytom Vyšné Hágy 3, 059 84 Vysoké Tatry 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. 9 v bytovom dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi MUDr. 
Štefanovi Volákovi,  trvale bytom  Vyšné Hágy 3, 059 84 Vysoké Tatry na dobu troch 
rokov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 

 
 
Predkladá     Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku  

 
 

Na rokovanie dňa 20.3.2014 
 
 
 

K bodu programu  
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Názov materiálu 

 
Návrh na nájom bytu č. 27, Gen. Štefánika 1049/14 
                                   č. 30, Gen. Štefánika 1049/14 
                                   č. 20, Košická 2374/1          
                                   č. 10, Košická 2485/13 
                                   č. 18, Lanškrounská 2501/1A                 
                                   č. 21, Weilburská 2396/3 
                                                    

 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  10.3.2014 
 
 

Počet strán  
 

 
 
 

Podpis  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
Dôvodová správa 
 

Dňa 8.1.2014 požiadala p. Veronika Hikkerová, trvale bytom Mesto Kežmarok,  
o nájomný byt z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu 
v podnájme, kde platí vysoké nájomné. Z uvedeného dôvodu navrhuje komisia  sociálna a bytová 
schváliť nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Veronike 
Hikkerovej. 

 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 10.3.2014 :  Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 
v Kežmarku na dobu jedného roka pre Veroniku Hikkerovú, trvale bytom Mesto Kežmarok, 
z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v podnájme 
a z finančných dôvodov potrebuje vyriešiť bývanie. 

 
 
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 Gen. Štefánika 1049/14 
v Kežmarku Veronike Hikkerovej, trvale bytom Mesto Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, 
ktorá býva v podnájme a z finančných dôvodov potrebuje vyriešiť bývanie 

 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Veronike Hikkerovej, 
trvale bytom Mesto Kežmarok na dobu jedného roka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
Dôvodová správa 
 

Dňa 3.3.2014 požiadala p. Daniela Ivančáková, trvale bytom Severná 4, Kežmarok,  
o nájomný byt z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, bývajúcu 
v byte č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 bez nájomnej zmluvy. MsZ  v Kežmarku 
jej na svojom zasadnutí zo dňa 12.12.2013 neschválilo nájom bytu z dôvodu, že nedodržiavala 
podmienky uvedené v nájomnej zmluve, voči Mestu Kežmarok mala dlh na nájomnom vo výške 
795,09 €. Dňa 17.3.2014 uhradila celý nedoplatok na nájomnom. Z uvedeného dôvodu navrhuje 
komisia  sociálna a bytová schváliť nájom bytu č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, 
Kežmarok Daniele Ivančákovej. 
 

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 10.3.2014 :  Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 
v Kežmarku na dobu jedného roka pre Danielu Ivančákovú, trvale bytom Severná 4, Kežmarok, 
ak do 27.3.2014 uhradí nedoplatok na nájomnom. Ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými 
deťmi, ktorej MsZ na svojom zasadnutí neschválilo nájom bytu č. 30 v bytovom dome Gen. 
Štefánika 1049/14, pretože nedodržiavala podmienky uvedené v nájomnej zmluve, voči Mestu 
má dlh na nájomnom vo výške 795,09 €.  

 
 
 
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 Gen. Štefánika 1049/14 
v Kežmarku Daniele Ivančákovej, trvale bytom Severná 4, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi a je 
potreba vyriešiť jej bytovú situáciu. 

s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Daniele Ivančákovej, 
trvale bytom Severná 4, Kežmarok na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
Dôvodová správa 
 
        Dňa 27.2.2014 požiadala MUDr. Martina Ostricová, trvale bytom bytom 1.mája 584, 
Klenovec  o nájomný byt z dôvodu, že pracuje ako lekárka na internom oddelení Nemocnice Dr. 
Alexandra, n.o. v Kežmarku. Býva v nájomnom byte, ktorý bol v minulosti prenajatý 
zamestnancovi nemocnice MUDr. Zuzane Seligovej, ktorá požiadala o ukončenie nájmu bytu 
dohodou. S cieľom zachovania charakteru bytu pre potreby nemocnice a stabilizáciu lekárov, 
navrhuje komisia sociálna a bytová schváliť nájom bytu č. 20 v bytovom dome Košická 2374/1, 
Kežmarok MUDr. Martine Ostricovej. 
 

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 10.3.2014 :  Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 20 v bytovom dome Košická 2374/1 
v Kežmarku na dobu troch rokov pre MUDr. Martinu Ostricovú, trvale bytom bytom 1.mája 584, 
Klenovec, z dôvodu stabilizácie lekárky interného oddelenia nemocnice  Dr. Vojtecha Alexandra 
v Kežmarku, n.o. Huncovská 42. Komisia súhlasí so žiadosťou nemocnice, aby predmetný byt 
užívala aj lekárka MUDr. Mária Knuttová. 

 

 
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 2374/1 v Kežmarku 
MUDr. Martine Ostricovej, trvale bytom 1.mája 584, Klenovec  je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu stabilizácie lekárky interného oddelenia nemocnice  Dr. 
Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. Huncovská 42  

s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 20, Košická 2374/1, Kežmarok MUDr. Martine Ostricovej, trvale bytom  
1. mája 584, Klenovec na dobu troch rokov. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
Dôvodová správa 
 

        Dňa 3.3.2014 požiadala  p. Renáta Lopatovská,  trvale bytom Košická 2485/13, 
Kežmarok o nájomný bezbariérový byt č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku, 
z dôvodu, že bezbariérový byt, v ktorom býva doteraz, obývala s dvomi nezaopatrenými deťmi 
a opatrovala manžela Daniela, ktorý mal ťažké zdravotné postihnutie a ktorý spĺňal podmienky 
na pridelenie bezbariérového bytu. Dňa 19.11.2013 podal Daniel Lopatovský z osobných 
dôvodov výpoveď z nájmu bezbariérového bytu a zo spoločnej domácnosti sa odsťahoval 
k rodičom. Keďže MsÚ zatiaľ neeviduje žiadateľa, ktorý by spĺňal zákonom predpísané 
zdravotné postihnutie do bezbariérového bytu, navrhuje komisia bytová a sociálna schváliť 
nájom  bezbariérového bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13, Kežmarok doterajšej 
nájomníčke,  Renáte Lopatovskej, ak do 27.3.2014 uhradí dlh na nájomnom vo výške 595 € na 
dobu jedného roka. 

 
  

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 10.3.2014 :  Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13 
v Kežmarku na dobu jedného roka pre Renátu Lopatovskú, trvale bytom Košická 2485/13, 
Kežmarok, ak uhradí nedoplatok na nájomnom vo výške 595 €. 
Ide o žiadateľku s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá potrebuje vyriešiť bývanie po odchode 
manžela so spoločnej domácnosti, ktorý mal ťažké zdravotné postihnutie a dal výpoveď z nájmu 
bezbariérového bytu. MsÚ zatiaľ neeviduje žiadateľa, ktorý by spĺňal zákonom predpísané 
zdravotné postihnutie do bezbariérového bytu.  
 

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 bezbariérového bytu č. 10 v bytovom dome Košická 
2485/13 v Kežmarku Renáte Lopatovskej, trvale bytom Košická 23485/13, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa. 
Odôvodnenie : Ide o žiadateľku s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá potrebuje vyriešiť 
bývanie po odchode manžela so spoločnej domácnosti, ktorý mal ťažké zdravotné 
postihnutie a dal výpoveď z nájmu bezbariérového bytu.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 10, Košická 2485/13, Kežmarok Renáte Lopatovskej, trvale bytom Košická 
2485/13, Kežmarok na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
Dôvodová správa 
 
        Dňa 5.3.2013 požiadal p. Marcel Mayer s manželkou Júliou, trvale bytom Karola 
Kuzmányho o nájomný byt z dôvodu, že ide o mladú rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, 
ktorá býva u rodičov v byte s ďalšími príbuznými. Z uvedeného dôvodu navrhuje komisia 
sociálna a bytová schváliť nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok  
Marcelovi Mayerovi s manželkou Júliou. 

 

Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 10.3.2014 :  Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A 
v Kežmarku na dobu troch rokov pre Marcela Mayera s manželkou Júliou, trvale bytom Karola 
Kuzmányho 1586/33, Kežmarok, z dôvodu, že ide o mladú rodinu s jedným nezaopatreným 
dieťaťom, ktorá býva u rodičov v byte s ďalšími príbuznými a je potreba 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. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A 
v Kežmarku Marcelovi Mayerovi s manželkou Júliou, trvale bytom Karola Kuzmányho je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o mladú rodinu s jedným 
nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva u rodičov v byte s ďalšími príbuznými a je potreba 
vyriešiť ich bytovú situáciu.  

s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 18, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Marcelovi Mayerovi s manželkou 
Júliou, trvale bytom Karola Kuzmányho 1586/33, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 
 
 
Dôvodová správa 
 
        Dňa 5.3.2014  požiadala   MUDr. Zuzana Petráková, trvale bytom Miškovecká 9, Košice 
o nájomný byt z dôvodu, že ide o lekárku, ktorá pracuje v Nemocnici Dr. Alexandra v Kežmarku 
na gynekologickom oddelení. Z uvedeného dôvodu navrhuje komisia sociálna a bytová schváliť 
nájom bytu č. 21 v bytovom dome Weilburská 2396/3, Kežmarok  MUDr. Zuzane Petrákovej. 
 
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej 10.3.2014 :  Komisia po prerokovaní  odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom bytu č. 21 v bytovom dome Weilburská 2396/3 
v Kežmarku na dobu troch rokov pre MUDr. Zuzanu Petrákovú, trvale bytom Miškovecká 9, 
Košice, z dôvodu stabilizácie lekárky gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice  Dr. 
Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. Huncovská 42. 

 
 
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 Weilburská 2396/3 v Kežmarku 
MUDr. Zuzane Petrákovej, trvale bytom Miškovecká 9, Košice je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu stabilizácie lekárky gynekologicko–pôrodníckeho oddelenia 
nemocnice  Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. Huncovská 42.  

s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 21, Weilburská 2396/3, Kežmarok komu MUDr. Zuzane Petrákovej, trvale 
bytom Miškovecká 9, Košice na dobu troch rokov. 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva  
v Kežmarku 

 
 
Predkladá     Majetkovoprávne a správy majetku                                                                                       

 
 
 
 

Na rokovanie dňa 27.03.2014 
 

K bodu programu  
16 

Názov materiálu Návrh na schválenie podmienok OVS na odpredaj bytu č.6 
s príslušenstvom na ul. Lanškrounská č.7, Kežmarok.    

 
  

 

 Materiál obsahuje: 
-  Dôvodovú správu 
-  Návrh na uznesenie 
   

 
Predkladá   
    

 
Ing. Agáta Perignáthová 
  
 

Materiál prerokovaný  Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva: 11.03.2014 
 

Počet strán  
 

 

Podpis  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
        _____________________________________________________________________________________  

 
 
Dôvodová správa 
 
 Mesto Kežmarok na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 306/2013  zo dňa 
12.12.2013 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na uvoľnený byt č.6 na ul. Lanškrounská č. 7, 
v Kežmarku. Po vyhlásení OVS a do dňa predkladanie návrhov  uvedených v podmienkach 
OVS nebol doručený žiaden súťažný návrh. Mesto Kežmarok z uvedeného dôvodu dáva 
návrh na schválenie zmeny súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 
vlastníctva bytu č. 6, vrátane spoluvlastnícke podielu na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu čs.1722 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN - C 668/28 na ul. 
Lanškrounská č.7 v Kežmarku s tým, že obchodná verejná súťaž bude vyhlásená opätovne. 
Predmetom zmeny je úprava kúpnej ceny.  
 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva zo dňa 
11.03.2014: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča 
MsZ schváliť zníženie východiskovej ceny bytu č.6 na ul. Lanškrounská č.7-9 v Kežmarku 
o 1 000 eur, t.j. Za minimálnu kúpnu cenu 36 700 eur.  
 

 
Návrh na uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
zrušuje 
 
uznesenie č. 306/2013  zo dňa 12.12.2013 (podmienky obchodnej verejne súťaže na byt 
č.6, Lanškrounská č.7, Kežmarok).  
 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
schvaľuje 
 
súťažné podmienky obchodnej  verejnej súťaže na odpredaj bytu vo vlastníctve mesta 
Kežmarok a to bytu č.6 s príslušenstvom na ul. Lanškrounská č.1722/7, Kežmarok, 
vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku KN-C 668/28, k.ú. Kežmarok vo výške 
6180/232570, podľa predloženého návrhu.  
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MESTO Kežmarok 

Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok 
(ďalej len vyhlasovateľ) 

 
vyhlasuje  v súlade s § 9a  zákona č. 138/1991 Zb.,  v platnom znení, 

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 až § 288 
Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľnosti - bytu č. 6, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu čs.1722, na ul. Lanškrounská č.7 
a spoluvlastnícky podiel na pozemku KN C 668/28 v Kežmarku.  

 
Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Kežmarok 
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta 
Sídlo:   Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok 
IČO:   00326283 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., pobočka  
   zahraničnej banky - Kežmarok 
číslo účtu : SK07 1111 0066 0818 5127 
 
Predmet predaja na základe súťaže: 
1.Trojizbový byt č.6 na 2.poschodí s príslušenstvom na ul. Lanškrounskej č.7, v bytovom 
dome súpisné číslo 1722,  postavenom na pozemku KN-C 668/28, k.ú. Kežmarok.  
2. Spoluvlastnícky podiel vo výške 6180/232570 na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu, zapísané na Okresnom úrade Kežmarok, Katastrálny odbor, katastrálne 
územie Kežmarok v liste vlastníctva č. 3496. Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve 
vyhlasovateľa súťaže. 
Podmienkou zaradenia do súťaže je návrh na kúpu nehnuteľnosti (bytu vrátane 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu) v celosti. 
 
Minimálna kúpna cena: 36 700,-EUR  
Slovom:  Tridsaťšesťtisícsedemsto eur. 
Minimálna kúpna cena je stanovená s prihliadnutím na znalecký posudok č 43/2013 
vypracovaný znalcom Ing. Ladislavom Tomaškovičom vo  veci stanovenia všeobecnej 
hodnoty nehnuteľností (byt č.6 vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
a spoločných  zariadeniach domu súp.č.1722 ) zapísaných na LV č.3496, nachádzajúcich sa 
v obci Kežmarok, katastrálne územie Kežmarok, pre účel prevodu nehnuteľností podľa 
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.492/2004 Z. z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov znížená o 1 000,-eur.    
 
Zábezpeka: 
Sumu 3 000,-EUR (slovom: Tritisíc eur) zloží navrhovateľ ako zábezpeku na účet 
vyhlasovateľa v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej 
banky - Kežmarok, číslo účtu: SK07 1111 0066 0818 5127, variabilný symbol 172206 
najneskôr do konca lehoty na podanie návrhov. 
 
Nevybraným navrhovateľom bude zábezpeka vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho 
návrhu, najneskôr do 30-ich dní od doručenia písomného oznámenia výsledkov súťaže. 
Víťazovi súťaže bude zaplatená súťažná zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. Nesplatenú  



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
        _____________________________________________________________________________________  

 
 
časť kúpnej ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloženou zábezpekou) 
uhradí kupujúci podľa vlastného súťažného návrhu, najneskôr však do 30-ich dní od 
podpísania kúpnej zmluvy. 
Počas obdobia od vloženia zábezpeky do lehoty na jej vrátenie, resp. do doby použitia na 
úhradu kúpnej ceny nie je nárok na úrok (suma zložená na zábezpeku je bezúročná). 
 
Podmienky súťaže: 
1. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti: 
- u fyzickej osoby meno a priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej 
osoby, telefonický kontakt 
- u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, sídlo alebo miesto 
podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej 
(oprávnených) konať jej menom, originál, alebo overenú fotokópiu aktuálneho výpisu z 
obchodného registra, prípadne iného registra, nie staršieho ako tri mesiace, telefonický 
kontakt, čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas 
súťaže nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol proti 
nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 
- doklad o zaplatení súťažnej zábezpeky vo výške 3 000,-EUR  na účet vyhlasovateľa, 
- špecifikáciu nehnuteľností – predmet kúpy 
- číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny nehnuteľností (cenu uviesť ako 
výslednú sumu za  všetky nehnuteľnosti, ktorá nesmie byt nižšia ako minimálna kúpna cena, 
- spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, najneskôr však do 30-ich dní od 
podpísania kúpnej zmluvy. 
- označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, 
- označenie bankového spojenie, na ktorý bude vrátená zábezpeka v prípade, že návrh 
uchádzača nebude úspešný 
- čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho 
organizáciám a zariadeniam, 
- čestné vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s podstatnými 
náležitosťami zmluvy a nasledovnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
a) v kúpnej zmluve bude zapracovaný spôsob a lehota zaplatenia kúpnej ceny, záväzok 
kupujúceho zaplatiť úrok z omeškania pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny 
vo výške stanovenej Nariadením vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podmienka, že návrh na 
vklad  podá predávajúci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a správneho poplatku za návrh 
na vklad vlastníckeho práva, 
b) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje 
právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej 
ceny v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny, ktorý si navrhne kupujúci.  a ak 
predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) zistí, že kupujúci  (navrhovateľ)  uviedol nepravdivé údaje 
v návrhu do súťaže alebo v jeho prílohách 
 
2. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, 
ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, musia 
byť úradne preložené do slovenského jazyka. 
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3. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí 
termínu stanoveného podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy 
vyhlasovateľa a v ním  
 
 
stanovenej lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom, musí byť písomne 
doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov. 
 
4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po 
termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Predložené návrhy 
nemôžu obsahovať alternatívne návrhy. 
5. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je viazaný 
návrhom až do 30 dní po schválení výsledku súťaže Mestským zastupiteľstvom mesta 
Kežmarok. 
6.Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia 
kúpnej zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže Mestským 
zastupiteľstvom mesta Kežmarok. V prípade, že do desiatich kalendárnych dní od vyzvania na 
uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca 
nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy.  
7. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 
8. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy sa bude vyhlasovateľ riadiť podmienkami súťaže a 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností bude podaný po zaplatení celkovej kúpnej ceny na účet predávajúceho. 
9. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky 
súťaže. 
 
Termín a miesto predkladania návrhov: 
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v 
zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené: 
- presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa 
- heslo „Obchodná verejná súťaž – byt č.6, Lanškrounská 7  
- označenie „Neotvárať“ 
- adresa príjemcu: Mestský úrad Kežmarok 
   Hlavné námestie č.1 
   060 01 Kežmarok 
Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do ........... do ..........hod.                                                       
hod. 
 
Vyhodnotenie návrhov: 
a) Miesto určené pre podávanie súťažných návrhov označí došlé návrhy podacím číslom, 
dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov. 
b) Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná 
najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení 
súťažných návrhov je vylúčená. 
 
 
c) Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov 
a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie 
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súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená 
niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. 
d) O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a 
sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny,  
spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie návrhov a 
podpíšu protokol. 
 
Zo súťaže sa vylučujú : 
- súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže, 
- súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže 
bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, proti navrhovateľovi 
bol pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, 
- návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek  finančné záväzky  po lehote splatnosti a iné 
záväzky po uplynutí lehoty na plnenie voči vyhlasovateľovi súťaže. 
- návrhy navrhovateľov, v ktorých vyhlasovateľ súťaže zistí, že navrhovateľ  uviedol 
nepravdivé údaje v návrhu do súťaže alebo v jeho prílohách. 
 
Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov: 
Kritériami vyhodnotenia súťažných návrhov, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky, sú 
a) cenová ponuka       100bodov 
Návrh s najlepšou hodnotou kritéria získava najvyšší počet bodov, ostatné návrhy získavajú 
počet bodov úmerne k hodnote kritéria (aritmeticky prepočítané). 
Komisia pre vyhodnotenie súťaže môže spôsob vyhodnotenia prispôsobiť a upraviť pred 
otváraním obálok so súťažnými návrhmi. Spôsob hodnotenia musí byť uvedený v zápisnici z 
vyhodnotenia súťažných návrhov. 
Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotí súťažné návrhy podľa uvedených kritérií a určí 
poradie navrhovateľov. 
 
Termín a spôsob vyhlásenia výsledkov súťaže: 
Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom 
odovzdaným pošte na doručenie najneskôr dňa ............. 
Obhliadka nehnuteľností: 
Obhliadku nehnuteľností je možné dohodnúť na tel. č.. 4660121 alebo 0905903016. 
Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže: 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, 
b) meniť uverejnené podmienky súťaže, 
c) zrušiť súťaž, 
d) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľov na 
doplnenie a vykonanie opravy, 
e) vyzvať navrhovateľov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia 
výhodnejšej ponuky (užšia súťaž), 
f) predlžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 
 
Kežmarok dňa    .............. 
 
        Ing. Igor Šajtlava  
          primátor mesta 
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Dôvodová správa: 
 
Daniel Šimšaj trvale bytom ul. M.Lányiho 25, Kežmarok,  požiadal o odkúpenie časti parciel 
KN-E 2423/1, 2423/2 a 2421/2 o výmere 57 m2 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania 
pozemku v záhradkárskej osade k.ú. Ľubica. 
 
Stanovisko komisie výstavby, ŽP, dopravy a VS: 10.03.2014  Komisia odporúča odpredať  
časti pozemkov – diel 2 1995/180 od parcely KN-E 2423/1 trvalé trávnaté porasty o výmere 
42 m2, k.ú. Ľubica, diel 3 – 2624/46 od parcely KN-E 2423/2 trvalé trávnaté porasty o výmere 
14 m2, k.ú. Ľubica, diel 4 – 2624/46 od parcely KN-E 2421/2 trvalé trávnaté porasty o výmere 
1 m2, k.ú. Ľubica podľa geometrického plánu č.82/2013, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu, že pozemok nadväzuje na nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a tvorí s nimi 
nedeliteľný celok.  
 
Stanovisko oddelenia úz.plán.,ŽP a SP : 10.03.2014  Totožné so stanoviskom komisie 
 
 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a LH: 4.02.2014   Komisia 
financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča MsZ schváliť odpredaj 
časti parciel KN-E 2423/1 o výmere 42 m2, KN-E 2423/2 o výmere 14 m2 a KN-E 2421/2 
o výmere 1 m2 – k.ú. Ľubica  pre Daniela Šimšaja bytom M.Lányiho 25, Kežmarok, za cenu 
3,76  eur/m2. 
  
                                          N á v r h      n a     u z n e s e n i e 
 
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 parciel 
KN-E 2423/1 o výmere 42 m2, KN-E 2423/2 o výmere 14 m2 a KN-E 2421/2 o výmere 1 
m2 , k.ú. Ľubica do  vlastníctva Daniela Šimšaja, trvale bytom  Martina Lányiho 25, 
Kežmarok  je prípadom hodným osobitného zreteľa.    
Odôvodnenie:  Pozemok nadväzuje na nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a tvorí 
s nimi nedeliteľný celok.  
 s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj pozemku, časť parcely KN-E  2423/1 diel „2“ o výmere 42 m2 pričleneného do 
novovytvorenej parcely KN-C 1995/180 orná pôda o výmere 42 m2 , časť parcely KN-E 
2423/2 diel  „3“ o výmere 14 m2  a časť parcely KN-E 2421/2 diel „4“ o výmere 1 m2 
pričlenených do novovytvorenej parcely KN-C 2624/46 trvalý trávnatý porast  o výmere 
15 m2, podľa geometrického plánu č.82/2013, k.ú.Ľubica, úradne overeného pod číslom : 
G1 736/13, pre Daniela Šimšaja, trvale bytom  Martina Lányiho 25, Kežmarok  za cenu 
3,76 eur/m2 . 
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1./ 
 
Dôvodová správa :                           
  
            V súvislosti so stavbou „Rozšírenie NN siete Kežmarok –mestská časť Pradiareň – 
zvýšenie odberu firmy Hengstler s.r.o. „ objekt SO 01 - Elektrické káblové rozvody NN, SO 
02 –Odberné elektrické zariadenie – Karloff s.r.o., SO 03 – Zvýšenie MRK odberného 
zariadenia – Hengstler s.r.o. bola predložená mestu Kežmarok žiadosť o vyjadrenie 
k navrhovanej trase stavby . Územie určené k výstavbe sa nachádza v k.ú. Kežmarok, v časti  
Pradiareň. Navrhovaný káblový rozvod je uložený v zemi a prechádza parcelami KN-C 
6684/6 a KN-C 6836/9.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 6684/6 a KN-C 6836/9 - 
k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na 
slúžiacich pozemkoch   - Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice v súvislosti so 
stavbou : „Rozšírenie NN siete Kežmarok –mestská časť Pradiareň – zvýšenie odberu 
firmy Hengstler s.r.o. „ 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, 
 
b./ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd 
oprávneného cez 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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2./ 
 
Dôvodová správa :                           
  
            V súvislosti so stavbou „Zvýšenie odberu firmy Hengstler a úprava VN prípojky „  
objekt : Úprava VN prípojky, ktorá pozostáva z preložky 22 kV vedenia,  bola predložená 
mestu Kežmarok žiadosť o vyjadrenie k navrhovanej trase stavby . Územie určené k výstavbe 
sa nachádza v k.ú. Kežmarok, v časti   Pradiareň. Navrhovaný káblový rozvod je uložený 
v zemi a prechádza parcelami KN-C 6684/6, KN-C 6836/9 a KN-C 6839/5. 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 6684/6, KN-C 6836/9 a KN-
C 6839/5 - k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického 
vedenia na slúžiacich pozemkoch   - Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice 
v súvislosti so stavbou : „Zvýšenie odberu firmy Hengstler a úprava VN prípojky „ 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, 
 
b./ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd 
oprávneného cez 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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Dôvodová správa: 
 
 Dňa 30.06.2014 končí platnosť nájomnej zmluvy medzi mestom Kežmarok 
a spoločnosťou   TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným, Nám. sv. Egídia 78 
Poprad  058 01, IČO 31736 645.  
Spoločnosť Tatraponk, s.r.o. Poprad  je vlastníkom pozemku  KN-C 1719  ost. plocha, k.ú. 
Kežmarok  o výmere  1135 m2. Na základe nájomných  zmlúv mesto Kežmarok  užíva časť 
predmetného pozemku  o výmere 108 m2  ako súčasť  areálu  pre opustené zvieratá už desať 
rokov.  Z dôvodu, že  tento pozemok je aj naďalej potrebný pre činnosť Útulku  mesto 
Kežmarok požiadalo Tatraponk, s.r.o. Poprad  o predĺženie  nájomnej zmluvy na doterajší 
účel. 
 
 
 Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva 
(11.03.2014) : Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva odporúča 
MsZ schváliť  predĺženie  prenájmu pozemku časti parcely KN-C 1719, k.ú. Kežmarok 
o výmere 108 m2 od  spoločnosti TATRAPONK, s. s r.o. , so sídlom Nám. sv. Egídia 78 
Poprad  058 01, IČO 31736 645, za cenu 35.84 eur/rok. 

 
 
Návrh na uznesenie 

 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
s ch v a ľ u j e  
 
predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. KN-C 1719, zast.pl. k.ú. Kežmarok o výmere 
108 m2 od  spoločnosti TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným, Nám. sv. 
Egídia 78 Poprad  058 01, IČO 31736 645, za cenu 35.84 eur/rok, na obdobie troch 
rokov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


